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Introdução 

Pelo terceiro ano consecutivo esta Equipa elaborou o Relatório Final de Autoavaliação do Agrupamento. 

Por esse motivo decidiu-se alterar ligeiramente a apresentação do mesmo, visto se considerar que ao fim 

de 3 anos de aplicação do modelo de autoavaliação aprovado em Conselho Pedagógico (2012/2013), se 

torna oportuno fazer um balanço deste triénio.  

No que respeita à análise de dados, este Relatório está organizado por dimensões: 

 - Na dimensão A,  é apresentado primeiramente o balanço do ano letivo 2014/2015 no que respeita à 

evolução ocorrida ao longo dos 3 períodos letivos nos indicadores relativos às áreas de intervenção 

Resultados Escolares e Qualidade do sucesso. São apresentados ainda os dados relativos ao triénio (12/15) 

em todos os indicadores desta dimensão. 

- Nas dimensões B(Processo de ensino e aprendizagem) e C ( Gestão e organização do agrupamento) é feita 

uma análise comparativa da evolução dos dados do triénio, nos diversos indicadores definidos para cada 

uma das duas dimensões.   

É de referir que os dados tratados nos Relatórios foram recolhidos junto de Diretores de Turma/Titulares 

de Turma, Serviços administrativos, Direção, Serviços do GAAF e SPO, bem como através das atas, 

relatórios de coordenadores e das respostas aos questionários de satisfação aplicados a docentes, alunos, 

Pessoal não docente e Encarregados de Educação. Relativamente aos dados do 1º ciclo, é de salientar que 

pelo facto de haver turmas mistas, os dados referentes a alguns indicadores da área de avaliação 

Resultados Escolares na Dimensão A poderão não ser coincidentes, quer o balanço seja feito por turma ou 

por ano de escolaridade. 

Este Relatório que agora se apresenta constitui, ele próprio, uma reflexão da equipa relativamente ao 

próprio modelo de autoavaliação que tem servido de base para os estudos realizados e para a elaboração 

dos relatórios trimestrais e anuais ao longo destes 3 anos. 

Este Relatório é entregue à Direção do Agrupamento para que possa ser analisado e divulgado a toda a 

comunidade escolar. 
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Sucesso 

Escolar 

Taxas de transição, classificação média na avaliação 

interna, classificação média na avaliação externa, 

diferença entre o valor alcançado no Agrupamento e a 

nível nacional, comparação entre o sucesso interno e 

externo, taxa de sucesso na avaliação interna e na 

avaliação externa 

Avaliação interna 

Avaliação externa 

Taxa de abandono 

 

Percentagem de alunos por turma /ano de 

escolaridade que ultrapassam o limite de faltas 

injustificadas definido 

 

 

Percentagem de níveis 4 e 5 / menção qualitativa de 

Satisfaz Bastante e Excelente na avaliação sumativa 

interna no ensino regular e em outras ofertas, nº de 

alunos que transitam/ficam admitidos a exame sem 

níveis negativos, nº de alunos com mérito académico 

(Quadro de excelência) 

Percentagem de níveis 4 e 5 na avaliação externa, nº de 

alunos que transitam sem níveis negativos na avaliação 

final, comparação de níveis 4 e 5 entre avaliação externa 

e interna 
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Percentagem de alunos por ano de escolaridade que 

abandonam antes de completar a escolaridade 

obrigatória 
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Taxa de absentismo 

 

Taxa de absentismo  

Nº de alunos com comportamento de mérito 

(Quadro de valor) 
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Impacto da 

escolaridade no 

percurso dos alunos 

Envolvimento dos alunos na 

vida da escola 

Dinamização/participação em projetos/atividades de 

caráter social direcionados para a comunidade escolar 

 

Taxas de transição, classificação média na avaliação 

interna, taxa de sucesso na avaliação interna por 

disciplina 
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QUADRO SÍNTESE DA POPULAÇÃO ESCOLAR EM 2014/2015 

   
1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

 

  
Pré-

Escolar 
1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano   5º Ano 6º Ano 

  
7º Ano 8º Ano 9º Ano 

PCA 
(7º/8º/9º) 

Curso 
Vocacional 

  
Total 

Agrupamento 

Nº de Alunos 
Matriculados  

 70 91 86 76 88 341 102 88 190 94 83 59 36 23 295 
896 

Nº de Alunos Avaliados  70 91 86 76 85 338 101 83 184 94 79 57 35 17 282 
874 

Nº de Alunos NEE  2 2 10 8 12 32 10 7 17 2 7 7  7 0 23 
74 

Transferidos  0 1 1 1 1 4 4 5 9 1 1 2 3 3 10 
23 

Que mudaram de turma  0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 0 0 3 5 
8 

Que integraram a turma  0 0 0 3 1 4 0 1 1 0 2 0 0 0 2 
7 
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RESULTADOS 2014/2015 

1-RESULTADOS ESCOLARES 

1.1-SUCESSO ESCOLAR  

1.1.1-ENSINO REGULAR 

No final do ano letivo estavam matriculados no Agrupamento 826 alunos distribuídos pelos diferentes ciclos e 

anos de escolaridade e ainda 70 crianças da Educação Pré-escolar, conforme se apresenta no quadro anterior. 

Na coluna “nº alunos avaliados” não foram incluídos os alunos integrados no Dec.Lei nº3/2008 e com Currículo 

Específico Individual. 

 Taxas de Transição  

As taxas de transição nos anos terminais de ciclo foram calculadas com base nos resultados obtidos após a 

média ponderada entre a avaliação interna e a externa das Provas Finais da 1ª fase (Classificação final).  

Neste quadro apenas não foram considerados os resultados dos alunos do Curso Vocacional. 

  

Nº 
Alunos 

% Alunos 
Nº 

Alunos 
% Alunos 

1º Ciclo 

1º Ano 91 100% 

310 92% 
2ºAno 69 80% 

3º Ano 72 95% 

4º Ano 78 92% 

  

2º Ciclo 
5º Ano 100 99% 

177 96% 
6º Ano 77 93% 

  

3º Ciclo 

7º Ano 74 79% 

176 77% 8º Ano 67 85% 

9º Ano 35 61% 

  

PCA 

7ºAno 15 88% 

32 91% 8º Ano 10 100% 

9º Ano 7 88% 

 

Verifica-se que a taxa de transição mais elevada se situa no 2º ciclo, apresentando o 5º ano uma taxa de 99%; e 

que a mais baixa se situa no 3º ciclo, apresentando o 9º ano uma taxa de 61%.  As turmas de PCA registam uma 

taxa de transição bastante satisfatória, com destaque para a turma de 8º ano (100%). 

Da análise deste quadro podemos também retirar a taxa de insucesso de ciclo: 

 1º ciclo – 8% de insucesso (mais 0,5 que o valor  definido na  submeta contratualizada para 2014/2015 no PPM 

–TEIP); 
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2º ciclo - 4% de insucesso (menos 6 pontos percentuais  que o valor  definido na  submeta contratualizada para 

2014/2015 no PPM –TEIP); 

3º ciclo -  21,5% de insucesso (mais 8,91 pontos percentuais  que o valor  definido na  submeta contratualizada 

para 2014/2015 no PPM –TEIP). 

Salienta-se: a baixa taxa de insucesso no 2º ciclo e a significativa taxa de insucesso no 3ºciclo.  

 

 Média Interna 

A média interna foi calculada apenas para as disciplinas de Português e Matemática a partir da soma de todos os 

níveis atribuídos a todos os alunos, em cada um dos anos/ciclos. No 1º ciclo apenas foi determinada a média 

interna nas disciplinas de Português e Matemática no 4º ano porque só neste ano as classificações nestas 

disciplinas são quantitativas.  

1º Ciclo 

Média Avaliação Interna - Matemática - 4º Ano 

       

 

4º  

 

A B C D E   

1º Período 3,4 3,3 2,8 2,8 2,3 2,9 

2º Período 3,7 3,4 2,9 3,2 2,3 3,1 

3º Período 3,6 3,4 3,0 3 2,2 3,0 

       Média Avaliação Interna - Português - 4º Ano 

       

 

4º  

 

A B C D E   

1º Período 3,6 3,5 2,8 3,1 2,7 3,1 

2º Período 3,6 3,7 2,7 3 2,8 3,1 

3º Período 3,7 3,6 3,0 3,2 2,9 3,3 

 

No 4º ano verificou-se uma evolução positiva na média da avaliação interna na disciplina de português ao 

longo dos 3 períodos; mas na disciplina de matemática, embora do 1º para o 2º período tenha havido evolução, 

do 2º para o 3º período verificou-se uma pequena descida na média da disciplina.  
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2º Ciclo 

Média Avaliação Interna Matemática - 2º Ciclo 

      
  

     

 
5º Ano 

  

6º Ano 

 
A B C D E A B C D   

1º Período 
2,9 3,7 3,2 2,8 3,6 3,2 2,6 2,7 2,9 3,2 2,8 

3 

2º Período 
2,8 3,3 2,7 2,8 3,2 3 2,7 2,7 2,8 3,2 2,8 

2,9 

3º Período 
3,0 3,6 3,0 3,1 3,5 3,2 2,9 2,7 2,8 3,3 2,9 

3,1 

           

 
 

Média Avaliação Interna Português - 2º Ciclo 

      
  

     

 
5º Ano 

  

6º Ano 

 
A B C D E A B C D   

1º Período 
3,4 3,4 3,1 3,4 3,4 3,3 2,8 3,4 3,3 3,5 3,3 

3,3 

2º Período 
3,2 3,6 3,4 3,8 3,1 3,4 2,8 3,2 3,5 3,4 3,2 

3,3 

3º Período 
3,7 3,6 3,5 3,8 3,8 3,7 3,1 3,4 3,4 3,7 3,4 

3,5 

 

 

No 6º ano verificou-se uma evolução positiva na média da avaliação interna na disciplina de matemática ao 

longo dos 3 períodos, embora as médias tenham sido sempre negativas; na disciplina de português, embora do 

1º para o 2º período tenha havido uma descida, verificou-se depois uma subida na média da disciplina do 2º 

para o 3º período. 

Analisando a média de 2º ciclo verifica-se que, na disciplina de português houve evolução positiva do 1º para o 

3º período e que isso se deve especialmente à subida ocorrida no 5º ano. A média de 2º ciclo na disciplina de 

matemática regista valores mais baixos que na disciplina de português, no entanto houve também uma subida 

do 1º para o 3º período.  
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3º Ciclo 

Avaliação Média Interna  Matemática -  3º Ciclo 

                   

 
7º Ano 8º Ano 9º PCA 

 
A B C D   A B C D   A B C   7ºE 8ºE 9ºD   

1º 
Período 

2,6 2,6 2,5 2,4 2,5 2,3 2,6 2,7 2,8 2,6 2,6 2,5 2,4 2,5 2,7 3,0 3,0 2,9 

2,6   

2,6 

2º 
Período 

2,8 3,0 2,8 2,4 2,7 2,6 2,7 2,6 2,6 2,6 2,8 2,3 2,7 2,6 2,8 2,8 3,1 2,9 

2,7   

2,7 

3º 
Período 

2,9 2,7 2,8 2,4 2,7 2,9 2,9 2,9 2,7 2,8 2,8 2,5 2,7 2,7 2,8 3,2 3,1 3,0 

2,7   

2,9 

 
 

 
 

Avaliação Média Interna  Português -  3º Ciclo 

                   

 
7º Ano 8º Ano 9º PCA 

 
A B C D   A B C D   A B C   7ºE 8ºE 9ºD   

1º 
Período 

2,5 2,7 2,7 2,5 2,6 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,8 2,3 2,2 2,4 2,8 3,0 2,9 2,9 

2,6   

2,6 

2º 
Período 

2,5 3,0 2,7 2,5 2,7 2,6 2,8 2,6 2,6 2,6 2,8 2,3 2,5 2,5 2,7 3,2 3,0 3 

2,4   

2,7 

3º 
Período 

2,6 2,7 2,9 2,7 2,7 2,9 2,7 2,9 2,7 2,8 3,0 2,4 2,7 2,7 2,7 3,2 3,0 3 

2,7   

2,9 

 

Em todos os anos verificou-se uma evolução positiva na média da avaliação interna na disciplina de 

matemática ao longo dos 3 períodos, embora no 8º ano e nas turmas PCA a média do 1º e 2º períodos não 

tenha sofrido alteração, houve uma subida do 1º para o 3º período. A turma 7º D foi a que registou a média 

mais baixa (2,4) no 3º período, não tendo alterado esse valor nos 3 períodos. A turma 8ºE (PCA) registou a 

média mais elevada (3,2) no 3º período. 

Na disciplina de português, verificou-se também a subida ou manutenção da média nos 3 períodos e sempre 

uma subida do 1º para o 3º período. A turma 9ºB foi a que registou a média mais baixa (2,4) no 3º Período. A 

turma 8ºE (PCA) registou a média mais elevada (3,2) no 3º período, bem como no 1º e 2º períodos. 

Analisando a média de 3º ciclo verifica-se que na disciplina de português houve evolução positiva do 1º para o 

3º período, embora do 1º para o 2º período tenha havido uma descida da média obtida nas turmas regulares, 

no entanto se fizermos a média incluindo os resultados das turmas PCA, a média do ciclo sobe em todos os 

períodos.  
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A média de 3º ciclo, na disciplina de matemática regista subida em todos os períodos. 

 

 Comparação Média Interna/Externa (1ª fase) 

1º ciclo 

 

 

Comparando as médias obtidas na avaliação interna e externa, pode verificar-se que na disciplina de 

matemática apenas nas turmas B e D a média obtida na avaliação externa foi inferior em duas décimas à obtida 

na avaliação interna, e nas restantes turmas essa média foi superior em uma décima em todas as turmas. Na 

disciplina de português verifica-se descida da média em todas as turmas à exceção da turma 4ºC, cuja média 

obtida na avaliação externa é igual à da avaliação interna. Nalguns casos (4º D,E) essa descida atinge 4 décimas, 

noutros é mais ligeira (1 décima no 4º A). 

Apenas as turmas D e E obtiveram média negativa na avaliação externa, quer na disciplina de matemática quer 

na disciplina de português. 
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2º ciclo 

 

Comparando as médias obtidas na avaliação interna e externa, pode verificar-se que em todas as turmas, tanto 

na disciplina de matemática como de português as médias obtidas na avaliação externa são sempre inferiores 

às da avaliação interna. As diferenças situam-se entre 2 décimas (matemática no 6ºB) e 8 décimas (matemática 

no 6º A). 

Apenas a turma 6ºD obteve média positiva na avaliação externa, na disciplina de português. 
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3º ciclo 

 

 

Comparando as médias obtidas na avaliação interna e externa, pode verificar-se que em todas as turmas, na 

disciplina de matemática as médias obtidas na avaliação externa são sempre inferiores às da avaliação 

interna, situando-se as diferenças entre 4 décimas (9ºA) e 7 décimas (9º C).  

No entanto, na disciplina de português verifica-se que as médias obtidas em todas as turmas são superiores às 

da avaliação interna, situando-se entre 1 décima (9º A, C) e 2 décimas (9ºB). 

Apenas a turma 9º A obteve média positiva na avaliação externa, na disciplina de português. 
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 Taxa de Sucesso Interna 

Para calcular a taxa de sucesso na avaliação interna foram analisados em primeiro lugar os níveis positivos 

atribuídos por disciplina em cada uma das turmas e depois foram calculadas as taxas de sucesso da turma, do 

ano e do ciclo, através do total de níveis positivos atribuídos aos alunos. 

Taxa de Sucesso - 1º Ciclo 

 
                    

 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º  Ano 

 

A B C D   A B C   A B C D   A B C D E   

1º 
Período 

60% 96% 86% 69% 81% 88% 80% 82% 80% 100% 94% 100% 83% 95% 95% 94% 74% 89% 71% 86% 

88% 

2º 
Período 

66% 97% 79% 66% 81% 90% 87% 88% 80% 98% 89% 98% 71% 89% 98% 96% 79% 91% 77% 89% 

85% 

3º 
Período 

67% 98% 87% 69% 84% 91% 90% 89% 86% 99% 92% 99% 82% 94% 97% 97% 87% 88% 88% 92% 

89% 

 

No 1º ciclo verificam-se taxas de sucesso acima de 80% em todos os anos de escolaridade e nos três períodos 

letivos. A taxa mais baixa do ciclo verificou-se no 2º período e resultou sobretudo da descida de resultados nas 

turmas do 3º ano de escolaridade. Em todos os anos de escolaridade houve uma subida dos resultados do 1º 

para o 3º período, à exceção do 3º ano em que se verificou uma descida de 1 ponto percentual. No 3º período 

a taxa de sucesso mais elevada (94%) verificou-se no 3º ano e a taxa de sucesso mais baixa (84%) verificou-se no 

1º ano de escolaridade. 
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No 1º ano destaca-se pela positiva a turma B, pelos excelentes resultados obtidos em todas as disciplinas. As 

turmas A e D destacam-se pela negativa, pois no 3º período apresentam os resultados mais baixos em todas as 

disciplinas. 

 A turma D apresenta a menor taxa de sucesso nas disciplinas de português e matemática (é inferior a 50% 

nesta disciplina), o que se pode justificar pelo facto de fazerem parte desta turma, 7 alunos que, embora 

matriculados no 2º ano, transitaram no ano passado sem ter atingido as metas do 1º ano (ao abrigo do nº3 do 

artigo nº12 do Despacho normativo nº13/2014) e continuam a revelar muitas dificuldades de aprendizagem. 

Desses alunos, ao longo deste ano letivo, integraram o Dec.Lei nº3/2008, 3 alunos.  
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No 2º ano verifica-se uma evolução positiva no sucesso das disciplinas de português e matemática ao longo 

dos 3 períodos. Esta tendência apenas não se verificou na disciplina de estudo do meio nas turmas B e C. No 3º 

período todas as disciplinas, em todas as turmas, apresentam taxa de sucesso positiva. 
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No 3º ano destaca-se pela positiva a turma A, pelos excelentes resultados obtidos em todas as disciplinas, acima 

dos 90%. As taxas de sucesso obtidas no 3º período no 3º ano  situam-se em todas as disciplinas acima de 85%, 

com exceção da turma D. Esta turma apresenta as taxas de sucesso mais baixas em todas as disciplinas, à 

exceção de Exp. artísticas e Exp. físico-motora. As taxas mais baixas, apesar de positivas, são as de português e 

matemática na turma D. 

Estes resultados podem explicar-se pelo facto de a turma ser muito heterogénea,  ser formada por  58,8 % de  

alunos já com, pelo menos, uma retenção no ciclo, com muitas dificuldades de aprendizagem, 2 alunos com 

Necessidades Educativas  Especiais de caráter permanente e  4 alunos para os quais foram elaborados pedidos 

de avaliação psicológica dirigidos ao Serviço de Psicologia e Orientação.  
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À exceção da turma D, todas as outras melhoraram ou mantiveram no 3º período  as taxas de sucesso 

relativamente aos períodos anteriores em quase todas as disciplinas. Na turma A  houve uma descida na taxa de 

sucesso na disciplina de matemática do 2º para o 3º período e na turma E verificou-se uma descida na taxa de 

sucesso de matemática em todos os períodos.  

Na turma D, com exceção das disciplinas de matemática e estudo do meio, verifica-se que do 2º para o 3º 

período houve uma descida da taxa de sucesso em todas as disciplinas.  

A disciplina de matemática é a que apresenta, comparativamente às outras disciplinas, no 3º período os 

valores mais baixos, com exceção do 4º C em que as taxas de matemática e português são iguais.  

Verifica-se também que a turma E apresentou ao longo do ano os resultados mais baixos (sempre negativos) 

na disciplina de matemática o que se pode explicar pelas características dos seus 9 alunos: 8 alunos com 

retenções no ciclo, 3 alunos integrados no Dec-Lei nº3/2008 dos quais  uma aluna com Currículo Específico 

Individual e todos com comportamentos desajustados.  
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2º CICLO 

Taxa de Sucesso - 2º Ciclo 

      
  

     

 
5º Ano 6º Ano 

 
A B C D E   A B C D   

1 º Período 
91% 87% 96% 89% 89% 91% 82% 75% 88% 84% 82% 

87% 

2º Período 
91% 87% 88% 87% 83% 86% 81% 73% 70% 91% 79% 

83% 

 3º Período 
94% 92% 94% 96% 92% 94% 88% 83% 88% 97% 89% 

92% 

 

No 2º ciclo verificam-se taxas de sucesso acima de 80% em todos os anos de escolaridade  no primeiro e no 

terceiro períodos. Apenas no 6º ano no 2º período a taxa de sucesso se situa ligeiramente abaixo de 80%.  

 A taxa mais baixa do ciclo verificou-se no 2º período e resultou  do facto de apenas na turma 6ºD ter havido 

uma melhoria da taxa de sucesso.  

Em todos os anos de escolaridade houve uma subida dos resultados do 1º para o 3º período. No 3º período a 

taxa de sucesso mais elevada (94%) verificou-se no 5º ano e a taxa de sucesso mais baixa (89%) verificou-se no 

6º ano de escolaridade. 
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Em todas as turmas, à exceção da turma 5ºA,  as taxas de sucesso situam-se acima de 70%  em todas as 

disciplinas, no 3º período. 

À exceção da turma 5º B, a disciplina de matemática é a que apresenta as taxas de sucesso mais baixas em 

todas as turmas e em todos os períodos.   

À excceção do 2º período, a turma 5ºA foi a que apresentou sempre as taxas mais baixas na disciplina de 

Matemática, no entanto situam-se  acima de 50%. 
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A turma 6º D não apresenta resultados de 1º período nas disciplinas de Educação Visual e Educação para a 

Cidadania por ausência de professor desssas disciplinas durante esse período. 

À exceção da turma 6º A e 6º D, a disciplina de matemática é a que apresenta as taxas de sucesso mais baixas 

em todas as turmas e em todos os períodos.   

De um modo geral verifica-se uma descida ou manutenção nas taxas de sucesso em todas as disciplinas do 1º 

para o 2º período e do 2º para o 3º período verifica-se a manutenção ou subida dessas taxas. 

 

3º Ciclo 

Taxa de Sucesso -  3º Ciclo 

                   

 
7º Ano 8º Ano 9º PCA 

 
A B C D   A B C D   A B C   7ºE 8ºE 9ºD   

1º 
Período 

69% 75% 76% 65% 71% 62% 76% 76% 71% 71% 72% 61% 71% 67% 73% 82% 78% 77% 

70%   

2º 
Período 

74% 74% 71% 70% 72% 74% 83% 77% 71% 77% 73% 60% 59% 68% 76% 89% 71% 78% 

73%   

3º 
Período 

78% 78% 84% 73% 79% 84% 87% 90% 77% 85% 82% 75% 95% 82% 86% 97% 85% 89% 

82%   

 

No 3º ciclo, apenas no 1º e 2º períodos no 9º ano,  se verificaram taxas de sucesso abaixo de 70%. No 3º 

período a taxa de sucesso no 9º ano atingiu 82%.  

A taxa mais baixa do ciclo verificou-se no 1º período e a mais alta no 3º período.  

Em todos os anos de escolaridade houve uma subida gradual dos resultados do 1º para o 2º e do 2º para o 

3ºperíodo. No 3º período a taxa de sucesso mais elevada (89%) verificou-se nas turmas PCA  e a taxa de sucesso 

mais baixa (79%) verificou-se no 7º ano de escolaridade. 

 



AUTOAVALIAÇÃO - 2014/2015 

 

                                                      Agrupamento de Escolas Dr. Alberto Iria                           Página 26 
 

 

 

 



AUTOAVALIAÇÃO - 2014/2015 

 

                                                      Agrupamento de Escolas Dr. Alberto Iria                           Página 27 
 

Em todas as turmas, à exceção das disciplinas de TIC (42%) e Matemática (33%) no 7ºD as taxas de sucesso 

encontram-se acima de 50% em todas as disciplinas, no 3º período. 

 À exceção da turma 7º A, a disciplina de Educação Física apresentou uma descida na taxa de sucesso do 1º para 

o 3º período, em todas as turmas. 

A disciplina de Ciências Naturais apresentou a mais baixa taxa de sucesso (28% na turma 7ºD) no 1º período, 

no entanto conseguiu recuperar no 2º período (subiu 51pp), tendo voltado a descer 8pp no 3º período. 

Na dsiciplina de Português as subidas mais significativas ao longo do ano verificaram-se nas turmas 7º C e D. À 

exceção da turma 7ºA, a disciplina de Matemática apresenta as taxas de sucesso mais baixas no 3º período, 

em todas as turmas. 
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Em todas as turmas, as taxas de sucesso encontram-se acima de 50% em todas as disciplinas, no 3º período. 

A turma D registou as taxasde sucesso mais baixas a português e matemática no 3º período, enquanto a 

turma A registou as taxas mais altas no mesmo período. 
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As taxas de sucesso mais baixas (inferiores a 50%) verificaram-se nos 3 períodos na turma B, na disciplina de 

Português e Matemática. No 3º período na turma A verificou-se uma descida na taxa de sucesso tendo ficado 

nos 48% como na turma B. 

Na disciplina Oficina de Português, embora no 1º período o resultado tenha sido positivo na turma B, nos dois 

períodos seguintes atingiu sempre valores negativos, acompanhando a evolução verificada a Português. 

À exceção de Inglês e Educação Visual a turma C registou as taxas de sucesso mais elevadas no 3º período. 
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Comparação Taxa de Sucesso Interna/Externa 

1º CICLO 

  

 

2º CICLO 
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 3º Ciclo 

  

  

Na disciplina de Matemática, apenas em duas turmas do 4º ano a taxa de sucesso externa foi superior à taxa 

de sucesso interna. 

Na disciplina de Português, 3 turmas (1 de 4º ano e 2 de 9º ano) obtiveram taxa de sucesso externa superior à 

taxa de sucesso interna, tendo sido mais significativa no 9ºA.  

No 6º ano, as taxas externas foram inferiores às internas nas duas disciplinas, tendo-se verificado maior 

distância na turma 6º A (menos 44pp a matemática). 
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1.1.2- OUTRAS OFERTAS 

Curso Vocacional  

Este ano, pela primeira vez, funcionou uma turma de Curso Vocacional no Agrupamento. Tratou-se da turma 8º 

A-1. 

A turma iniciou o ano com 23 alunos matriculados, no entanto terminou o ano com 17 alunos, visto que 3 

mudaram de turma (2 para PCA de 7º ano e 1 para PCA de 8º ano) e outros 3 alunos foram transferidos para 

outras escolas. 

No final deste ano letivo o balanço que é possível fazer com os dados disponíveis é o que se apresenta no 

quadro seguinte: 

 Nº ALUNOS 

Concluíram 

Módulos em atraso/ 

Não completaram a 

prática 

Avaliação 

entre 15 e 20 

valores 

Componente 

Geral 

Matemática 15 2 0 

Português 12 5 1 

Inglês 15 1 0 

Ed. Física 12 5 0 

Componente 

complementar 

Ciências Naturais 16 1 0 

Física e Química 16 1 0 

História 16 1 9 

Componente 

vocacional 

Multimédia 11 6 6 

Prática 

simulada 

Comércio 14 3 1 

Jardinagem 10 7 0 

Multimédia 8 9 0 

 

Os dados que se apresentam revelam que em todas as componentes houve alunos que deixaram módulos por 

terminar. 

A Componente Complementar é a que apresenta maior nível de sucesso. 

Na Componente Geral as disciplinas de Português e Educação Física apresentam menor sucesso uma vez que um 

maior número de alunos (29,4% insucesso) não concluíram os módulos.  

A Componente Vocacional apresenta 35% de insucesso e a Prática simulada “Multimédia” apresenta uma taxa 

de insucesso de 52,9%. A Prática simulada “Jardinagem” apresenta uma taxa de insucesso de 41%.  

Em função destes resultados será importante analisar a Oferta do Curso Vocacional no geral, bem como os 

programas, modelos de avaliação e funcionamento das disciplinas com percentagens de insucesso mais 

elevadas. 
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Percurso Curricular Alternativo (PCA) 

Taxa de Sucesso Interna      
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Apenas nas disciplinas de Português, Ciências Naturais, Educação Física no 7º E, Educação Física no 
8ºE, Inglês e Educação Física no 9ºD se registou uma descida na taxa de sucesso do 1º para o 3º 
período. 

O 8ºE apresenta taxas de sucesso acima de 90% em todas as disciplinas, no 3º período. Estas taxas de 
sucesso obtidas nas diferentes disciplinas nas turmas de PCA refletiram-se numa taxa de transição de 
91%. 
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2- QUALIDADE DO SUCESSO 

2.1- AVALIAÇÃO INTERNA 

 

 Níveis 4 e 5/ Bom e Muito Bom 

Para analisar a qualidade do sucesso na avaliação interna foi feito o estudo da percentagem de níveis 4 e 5 

atribuídos pelos docentes nas diferentes disciplinas e anos de escolaridade. Para avaliar este indicador no 

1ºciclo, e uma vez que neste ciclo a avaliação é qualitativa (com exceção de Português e Matemática no 4º ano), 

fez-se uma correspondência entre a menção qualitativa de Muito Bom e o nível 5 e a menção qualitativa de 

Bom e o nível 4. 

1º Ciclo 

Percentagem - Bom/Muito Bom - 1º Ciclo 

 
                    

 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º  

 

A B C D   A B C   A B C D   A B C D E   

1º 
Período 

24% 53% 53% 14% 40% 47% 45% 46% 41% 74% 61% 63% 9% 54% 68% 61% 23% 28% 9% 42% 

43% 

2º 
Período 

34% 61% 73% 13% 51% 48% 46% 46% 42% 74% 54% 64% 6% 51% 71% 66% 21% 35% 7% 45% 

46% 

3º 
Período 

36% 62% 61% 18% 49% 50% 54% 47% 45% 72% 61% 72% 15% 57% 72% 63% 35% 44% 9% 50% 

50% 

 

Neste indicador verifica-se que a qualidade do sucesso aumentou em todos os anos, do 1º para o 3º período. 

Apenas do 2º para o 3º período, no 1º ano, se verificou uma descida na qualidade do sucesso obtido, no entanto 

isso não interferiu na taxa de qualidade do sucesso do ciclo, uma vez que se verificou uma evolução positiva 

no 1º ciclo ao longo dos 3 períodos, atingindo os 50% no 3º período. O 3º ano conseguiu nos 3 períodos os 

valores mais elevados. A turma 3ºA foi a que atingiu os resultados mais elevados nos 3 períodos e as turmas 

4ºE, 3º D e 1º D foram as que ao longo dos 3 períodos apresentaram uma menor percentagem de alunos com 

nível Bom/Muito Bom. 

Este facto explica-se pela constituição destas turmas: alunos de 2 anos de escolaridade (1ºD e 3ºD); vários níveis 

de aprendizagem; vários alunos com uma retenção no ciclo; entre 2 a 4 alunos com Necessidades Educativas 

Especiais de caráter permanente. 

Sugestão: Reforço dos apoios educativos bem como do número de horas de apoio da educação especial.  
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Em todas as turmas, no 3º período a disciplina de Estudo do meio apresenta a maior percentagem de alunos 

com Bom/Muito Bom. 

A turma D apresenta as menores percentagens (entre 0% e 30%) em todas as disciplinas em todos os 

períodos, seguida pela turma 1º A, que à exceção de estudo do meio apresenta percentagens entre 15% e 35%. 
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Em todas as turmas, a percentagem de Bom/Muito Bom mantém-se ou aumenta do 1º para o 3º período em 

todas as disciplinas, à exceção de Português na turma 2º C  e Expressão físico-motora nas turmas 2º B e 2ºC . 

Português, Matemática, Expressões artísticas e Apoio ao Estudo são as disciplinas que, de modo geral ao longo 

dos 3 períodos e nas três turmas apresentam percentagens mais baixas de Bom/Muito Bom.  
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Nas  turmas C e D, a percentagem de Bom/Muito Bom mantém-se ou aumenta do 1º para o 3º período em 

todas as disciplinas, à exceção de Expressão físico-motora na turma 3º C. 

Na turma 3º A, à exceção das disciplinas de Estudo do meio, Exp, Físico-motora e Oferta complementar, todas as 

outras apresentam uma diminuição da percentagem de Bom/Muito Bom; na turma 3º B apenas se verifica 

aumento desse valor na disciplina de Matemática e Exp. físico-motora. 

A turma 3ºD destaca-se por ser a que  ao longo dos 3 períodos apresenta percentagens mais baixas de 

Bom/Muito Bom em todas as disciplinas o que se justifica pela constituição da turma. 
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A percentagem de Bom/Muito Bom mantém-se ou aumenta, em todas as disciplinas e turmas, do 1º para o 3º 

período, à exceção de Português na turma 4º D. 

As turmas 4º A e B destacam-se por serem as que ao longo dos 3 períodos apresentaram as taxas mais elevadas 

de alunos com níveis 4/5 e Bom/Muito Bom, à exceção das disciplinas de Expressões artísticas e Exp. Físico-

motora. 

A turma 4º E destaca-se por ser a que  ao longo dos 3 períodos apresenta percentagens mais baixas de 

Bom/Muito Bom em todas as disciplinas, à exceção de Oferta Complementar, o que se justifica pela 

constituição da turma(já referida anteriormente). 
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2º CICLO 

Percentagem de Níveis 4 e 5 - 2º Ciclo 

      
  

     

 
5º Ano 

  

6º Ano 

 
A B C D E A B C D   

1 º Período 
44% 39% 36% 38% 47% 40% 16% 25% 40% 49% 31% 

36% 

2º Período 
44% 46% 41% 45% 45% 44% 16% 32% 37% 55% 34% 

40% 

3º Período 
52% 49% 49% 49% 49% 50% 18% 34% 53% 63% 40% 

45% 

 

Neste indicador verifica-se que a qualidade do sucesso aumentou em todos os anos, do 1º para o 3º período e 

consequentemente na taxa de qualidade do sucesso do ciclo, uma vez que se verificou uma evolução positiva 

no 2º ciclo ao longo dos 3 períodos, atingindo os 45% no 3º período. O 5º ano conseguiu nos 3 períodos os 

valores mais elevados, atingindo 50% no 3º período. A turma 6º D destaca-se pela positiva, por ter sido a que 

ao longo dos 3 períodos apresentou maior percentagem de alunos com nível 4/5 e a turma 6ºA destaca-se 

pela negativa por ter sido a que apresentou percentagens mais baixas. Este facto explica-se pelo 6ºA ser uma 

turma constituída unicamente por alunos com baixa auto-estima, que revelaram dificuldades, nomeadamente 

na disciplina de matemática, nos anos anteriores. 
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No 5º ano verifica-se que nas turmas A, C e D, a disciplina de Matemática apresenta  a menor percentagem de 

níveis 4/5  no 3º período. Na turma B essa percentagem apenas é mais baixa na disciplina de Educação Física.  

Na turma E, as percentagens de 4/5 não apresentam uma grande amplitude, no 3º período, situando-se entre 

40% e 67%. 

A disciplina de Matemática apresenta em todas as turmas e períodos (exceção 1º período no 5º E)  

percentagens inferiores a 50%. 

As disciplinas com maior percentagem de 4/5 no 3º P foram Ed. para a Cidadania no 5ºC e EV no 5ºD (acima dos 

70%). 
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No 6º ano destaca-se pela negativa, a turma A que apresenta em todas as disciplinas e períodos as menores 

percentagens de alunos com níveis 4/5, à exceção de matemática no 1º período e Educação física no 2º período. 

As turmas C e D apresentam as taxas mais elevadas no 3º período em todas as disciplinas, à exceção da 

disciplina de Educação Física. 

As disciplinas com maior percentagem de 4/5 no 3º P foram Ed. para a Cidadania no 6ºC e EV  e ET no 6ºD 

(acima dos 70%) 
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3º CICLO 

Percentagem de níveis 4 e 5 -  3º Ciclo 

                   

 
7º Ano 8º Ano 9º PCA 

 
A B C D   A B C D   A B C   7ºE 8ºE 9ºD   

1º 
Período 

19% 25% 27% 20% 23% 21% 24% 33% 24% 25% 41% 19% 17% 26% 15% 15% 22% 17% 

24%   

2º 
Período 

18% 23% 29% 23% 24% 25% 27% 32% 28% 28% 38% 18% 22% 26% 16% 17% 28% 19% 

26%   

3º 
Período 

18% 26% 35% 22% 26% 32% 33% 45% 38% 36% 44% 23% 29% 32% 24% 36% 40% 31% 

31%   

 

Neste indicador verifica-se que a qualidade do sucesso aumentou em todos os anos, do 1º para o 3º período e 

consequentemente a taxa de qualidade do sucesso do ciclo, uma vez que se verificou uma evolução positiva no 

3º ciclo ao longo dos 3 períodos, atingindo os 31% no 3º período. 

À exceção do 1º período, o 8º ano verificou as percentagens mais elevadas de níveis 4/5, atingindo 36% no 3º 

período e as turmas PCA registaram as percentagens mais baixas, à exceção do 3º período. 

Embora do 1º para o 2º período se tenha registado uma diminuição desta percentagem nalgumas turmas, 

verificou-se depois uma subida para o 3º período, verificando-se que no final houve um aumento em todas as 

turmas do 1º para o 3ºperíodo, com exceção da turma 7ºA.  

Estes resultados podem explicar-se pelo facto de a turma 7º A (Turma+) ser constituída por alunos com muitas 

dificuldades de aprendizagem.  
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No 7º ano destaca-se pela negativa, a turma A que apresenta em todas as disciplinas e períodos, percentagens 

de alunos com níveis 4/5, inferiores a 50%.   

As disciplinas de Português e Matemática registaram percentagens muito baixas (entre 0% e 19%) de níveis 

4/5, em todos os períodos.  

As disciplinas com maior percentagem de 4/5 no 3º P foram  EV  no 7ºB e EF no 7ºD (acima dos 70%). 
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As disciplinas de Físico-química, Ciências naturais, Português, Espanhol, Inglês, História, Matemática, Francês  e 

Geografia apresentaram em todos os períodos percentagens de níveis 4/5 inferiores a 50%. 

As disciplinas de Educação tecnológica e TIC apresentam valores das percentagens 4/5 muito diferentes de 

turma para turma: entre 20% e 89% em Ed. Tecnológica e 35% e 88% em TIC. A disciplina de Educação para a 

Cidadania apresentou nos 3 períodos, os valores mais baixos no  8ºA.  

As disciplinas com maior percentagem de 4/5 no 3º P foram   EF no 8ºA e 8ºC, TIC no 8ºC, Ed. para a Cidadania 

no 8ºC e ET no 8ºD (maior ou igual a 80%). 
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À exceção de Educação visual no 2º e 3º período, todas as outras disciplinas apresentaram as percentagens 

mais elevadas de níveis 4/5 em todos os períodos, na turma 9º A. No entanto, EV foi a disciplina com maior 

percentagem de 4/5 no 3ºp no 9ºA e no 9ºC (acima dos 80%). 
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Percursos Curriculares Alternativos (PCA)  
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As disciplinas Tec. Oficinais, Jardinagem e espaços verdes, Expressão Plástica registaram no 3º período as 

percentagens mais elevadas de níveis 4/5. Neste indicador, a turma 9ºD apresentou uma maior regularidade 

em todas as disciplinas ao longo dos 3 períodos. 

 Alunos com níveis positivos a todas as disciplinas 

1º ciclo 

Percentagem de Alunos com Positiva a Todas as Disciplinas - 1º Ciclo 

 
                    

 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º  

 

A B C D   A B C   A B C D   A B C D E   

1º 
Período 

42% 88% 81% 38% 68% 62% 69% 65% 59% 100% 70% 100% 50% 83% 74% 75% 50% 56% 38% 61% 

76% 

2º 
Período 

50% 88% 77% 69% 71% 77% 72% 69% 65% 90% 58% 80% 31% 66% 84% 75% 50% 67% 13% 64% 

67% 

3º 
Período 

54% 88% 81% 62% 73% 69% 76% 77% 66% 90% 79% 95% 31% 76% 79% 80% 65% 61% 25% 67% 

70% 

 

Verifica-se que, à exceção do 3º ano, a percentagem de alunos com nível positivo a todas as disciplinas 

aumentou em todos os anos e em todos os períodos. No 3º ano essa percentagem baixou do 1º para o 2º 

período em todas as turmas. No entanto, aumentou do 2º para o 3º período, mas ficou 7% abaixo da 

percentagem atingida no 1º período.  

Assim, no 1º ciclo verificou-se uma descida do 1º para o 2º período e uma subida do 2º para o 3º, embora o 

valor deste último período tenha ficado 6% abaixo do obtido no 1º período.  

Relativamente ao valor de chegada proposto nesta submeta do Plano Plurianual TEIP, o valor alcançado 

encontra-se  11,39 pontos percentuais abaixo do contratualizado (81,39%). 

2º CICLO 

Percentagem de Alunos com Positiva a Todas as Disciplinas - 2º Ciclo 

      
  

     

 
5º Ano 6º Ano 

 
A B C D E   A B C D   

1 º Período 
55% 63% 78% 46% 64% 61% 28% 32% 48% 45% 38% 

50% 

2º Período 
53% 63% 50% 44% 53% 52% 32% 42% 39% 62% 43% 

48% 

3º Período 
58% 68% 74% 72% 60% 67% 44% 42% 53% 70% 52% 

60% 

Verifica-se que a percentagem de alunos com nível positivo a todas as disciplinas aumentou no 6º ano e em 

todos os períodos. No 5º ano essa percentagem baixou do 1º para o 2º período em todas as turmas (com 

exceção do 5º B). No entanto, aumentou do 2º para o 3º período, tendo ficado 6 pontos percentuais acima da 

percentagem atingida no 1º período.  
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Assim, no 2º ciclo verificou-se uma descida do 1º para o 2º período e uma subida do 2º para o 3º, tendo o 

valor deste último período ficado 10 pontos percentuais acima do obtido no 1º período.  

Relativamente ao valor de chegada proposto nesta submeta do Plano Plurianual TEIP, o valor alcançado 

encontra-se  10,02 pontos percentuais acima do contratualizado (49,98%). 

3º CICLO 

Percentagem de Alunos com Positiva a Todas as Disciplinas -  3º Ciclo 

                   

 
7º Ano 8º Ano 9º PCA 

 
A B C D   A B C D   A B C   7ºE 8ºE 9ºD   

1º 
Período 

14% 19% 31% 20% 22% 19% 32% 27% 41% 29% 29% 13% 8% 17% 25% 33% 38% 31% 

23%   

24% 

2º 
Período 

19% 30% 27% 21% 24% 33% 36% 25% 29% 32% 33% 9% 31% 23% 0% 30% 50% 20% 

27%   

26% 

3º 
Período 

10% 26% 31% 17% 21% 35% 36% 31% 39% 35% 38% 17% 46% 32% 41% 70% 88% 54% 

29%   

36% 

 

Verifica-se que a percentagem de alunos com nível positivo a todas as disciplinas aumentou no 8º e 9º ano em 

todos os períodos. No 9º ano esse aumento foi de 15 pontos percentuais. 

Apenas no 7º ano a percentagem de alunos com nível positivo a todas as disciplinas, baixou do 1º para o 3º 

período, tendo no entanto aumentados do 1ºpara o 2º período. Em todas as turmas (com exceção do 7º C) 

verificou-se uma descida do 2º para o 3º período. 

 No PCA, essa percentagem baixou do 1º para o 2º período, no entanto do 2º para o 3º período houve uma 

subida de 34 pontos percentuais. 

Assim, no 3º ciclo, quer se considere os dados de todas as turmas ou separadamente as turmas do regular e 

PCA, verificou-se uma subida gradual nos valores ao longo dos 3 períodos. 

Foi nas turmas PCA que ocorreu a maior oscilação nestes valores, havendo descidas muito significativas no 2º 

período (25pp no 7ºE) e subidas bastante significativas (41pp no7º E) do 2º para o 3º período. 

Relativamente ao valor de chegada proposto nesta submeta do Plano Plurianual TEIP, o valor alcançado  

encontra-se 13,06 pontos percentuais abaixo do contratualizado (49,06%). 
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2.2- AVALIAÇÃO EXTERNA 

 Comparação Níveis 4 e 5 entre avaliação interna e avaliação externa 

1º CICLO 

 

 

Verifica-se que à exceção da disciplina de Português no 4º B, há diferenças entre a percentagem de níveis 4/5 

atribuídos pelos docentes e os obtidos pelos alunos na avaliação externa.  

Destacam-se as turmas A por ter maior valor nas duas disciplinas na avaliação externa, e a turma C por ter 

maior valor (mais 20pp) na Matemática na avaliação externa. Nas restantes turmas os valores da avaliação 

externa foram sempre inferiores aos da avaliação interna. 
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2º CICLO 

 

Verifica-se que à exceção da disciplina de Matemática no 6º B, há diferenças entre a percentagem de níveis 4/5 

atribuídos pelos docentes e os obtidos pelos alunos na avaliação externa.  

Em todas as turmas os valores da avaliação externa foram sempre inferiores aos da avaliação interna, sendo 

as distâncias significativas na disciplina de Português (entre 15 e 42 pp). 
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3º CICLO 

 

Verifica-se que em todas as turmas há diferenças entre a percentagem de níveis 4/5 atribuídos pelos docentes e 

os obtidos pelos alunos na avaliação externa.  

A Matemática apenas a turma B conseguiu melhorar estes valores na avaliação externa, enquanto que a 

Português as turmas B e C melhoraram a percentagem de níveis 4/5 na avaliação externa. 

 Alunos que transitam sem níveis negativos  na avaliação final 

O quadro que a seguir se apresenta regista o número de alunos de 4º, 6º e 9ºano (não inclui os alunos PCA 9º 

ano) que, após a média ponderada entre a avaliação interna e externa, ficaram aprovados no ciclo, com níveis 

positivos em todas as disciplinas, bem como a respetiva percentagem. 

4º Ano 6º Ano 9ºAno 

Nº de 
Alunos 

% de 
Alunos 

Nº de 
Alunos 

% de 
Alunos 

Nº de 
Alunos 

% de 
Alunos 

55 65% 25 28% 18 32% 

 

O 6º ano apresenta as percentagens mais baixas de alunos que transitaram com nível positivo a todas as 

disciplinas.
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RESULTADOS DO TRIÉNIO 2012-2015 
 

 

Quadro Síntese População Escolar 

                   

Ano 
Letivo 

Pré-escolar 1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo Total 

 

Alunos 
Alunos 
NEEP 

Alunos 
Alunos 
NEEP 

 Alunos 
Retidos 

por 
faltas 

Alunos 
Alunos 
NEEP 

Outras 
ofertas 

 Alunos 
Retidos 

por 
faltas 

Alunos 
Alunos 
NEEP 

Outras 
ofertas 

 Alunos 
Retidos 

por 
faltas 

Alunos 
Alunos 
NEEP 

Outras 
ofertas 

 Alunos 
Retidos 

por 
faltas 

 

 2012/13  70  1  361  26  0  211  12  11  0  264  29  51  0  906  68  62  0 

 2013/14  72  4* 348 25 0 194 12 14 6 293  28  65  7  907  69  79  13 

 2014/15  70  2  341  32  0  191  17  0  0  289  16  35  3  891  67  35  3 

  

*3 crianças foram integradas no Decreto-lei nº3/2008 no decurso do ano letivo 

 

Quadro Distribuição Alunos por Grupo/Ano 

 
      

         

Ano 
Letivo 

Pré-escolar 1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 

Sala 
Verde 

Sala 
Azul 

Sala 
Rosa 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

2012/13 25 25 20 77 93 99 92 98 113 83 98 83 

2013/14 25 25 22 73 79 95 101 87 107 108 85 110 

2014/15 20 25 25 91 86 76 88 102 88 112 110 67 
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1-RESULTADOS ESCOLARES 

1.1-SUCESSO ESCOLAR  

1.1.1-ENSINO REGULAR 

É de salientar que neste campo de análise, nos anos letivos 2012/2013 e 2013/2014, não foram contabilizados 

os alunos de Percurso Curricular Alternativo (PCA) nem os alunos de Cursos de Educação e Formação (CEF). Os 

dados relativos a estes alunos foram analisados no campo de análise “Outras Ofertas”. No entanto, no ano 

letivo 2014/2015 os dados relativos ao PCA foram contabilizados juntamente com os do ensino regular, de 

acordo com os documentos TEIP habitualmente preenchidos para a EPIPSE. 

 
 Taxas de Transição  

 
Taxa de Transição - Ano/Ciclo 

1º Ciclo 
            

Ano 
Letivo 

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 1º Ciclo 
  

Nº 
Alunos 

% 
Alunos 

Nº 
Alunos 

% 
Alunos 

Nº 
Alunos 

% 
Alunos 

Nº 
Alunos 

% 
Alunos 

Nº 
Alunos 

% Alunos 
  

2012/13 77 100% 85 91,4% 96 97% 88 95,7% 346 95,8%   

2013/14 73 100% 65 82% 84 88% 99 87% 321 92,24%   

2014/15 91 100% 69 80% 72 95% 78 92% 310 92%   

2º Ciclo 
        

 
 
 

   

Ano 
Letivo 

5º ano 6º ano 2º Ciclo 
  

  Nº 
Alunos 

% 
Alunos 

Nº 
Alunos 

% 
Alunos 

Nº 
Alunos 

% 
Alunos     

  2012/13 90 91,8% 91 89,2% 181 82%     

  2013/14 78 90% 91 83% 169 87%     

  2014/15 100 99% 77 93% 177 96%     

  

             3º Ciclo 
            

Ano 
Letivo 

7º ano 8º ano 9º ano 3º Ciclo 
 

  Nº 
Alunos 

% 
Alunos 

Nº 
Alunos 

% 
Alunos 

Nº 
Alunos 

% 
Alunos 

Nº 
Alunos 

% 
Alunos   

  2012/13 65 87,8% 59 86,8% 44 89,8% 168 88%   

  2013/14 79 74% 62 74% 82 75% 223 76%   

  2014/15 74 79% 67 85% 35 61% 176 91%   
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1º ciclo- Destaca-se pela negativa o 2º ano que registou descidas na taxa de transição nos últimos 2 anos, sendo 

a descida de cerca de 11 pp de 12/13 para 14/15. 

 

2º ciclo- Destaca-se as subidas na taxa de transição nos 5º e 6º anos, e consequentemente no 2º ciclo que 

registou  de 12/13 para 14/15 uma subida de 14 pp. 

 

3º ciclo- Destaca-se pela negativa o 9º ano que registou descidas na taxa de transição nos últimos 2 anos, sendo 

a descida de cerca de 28 pp de 12/13 para 14/15.  

 

Destaca-se a subida de 15 pp na taxa de transição no 3º ciclo, de 13/14 para 14/15.  

 
 Taxa de Sucesso Interna 

 
Média da Taxa de Sucesso por Disciplina 

         1º Ciclo 
        

  

Matemática Português 
Estudo do 

Meio 
Expressões 
Artísticas 

Expressões Físico-
Motoras 

Apoio ao 
Estudo 

Oferta 
Complementar 

2012/13 

1º Ano 81,9% 83,3% 94,9% 100% 100% --- --- 

2º Ano 82,2% 85,9% 98,9% 93,6% 97,8% --- --- 

3º Ano 80,9% 88,1% 98,8% 94,1% 100% --- --- 

4º Ano 92,1% 95,1% 98,6% 98,9% 100% --- --- 

2013/14 

1º Ano 78,3% 74,1% 90,7% 93,3% 100% 75,5% 98,7% 

2º Ano 84,1% 85,7% 100% 100% 100% 93,6% 96,2% 

3º Ano 78% 79% 90,5% 97,9% 100% 90,5% 92,3% 

4º Ano 79,5% 83,1% 91,2% 100% 100% 92,3% 95,8% 

2014/15 

1º Ano 71,8% 72,4% 77,2% 86% 93,4% 76,2% 83,5% 

2º Ano 77,9% 81,8% 89,6% 98,7% 98,7% 83,2% 100% 

3º Ano 86% 86% 95,6% 97,5% 98,8% 91,8% 94,6% 

4º Ano 64% 91,9% 95,9% 98,9% 98,9% 92,9% 96,9% 

De um modo geral, destaca-se a disciplina de Matemática por ser aquela que regista taxas de sucesso mais 

baixas em todos os anos ao longo do triénio, à exceção do resultado do 1º ano em 2013/2014. 
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É de salientar a descida progressiva na média das taxas de sucesso no 1º ano de escolaridade, bem como a 

descida da média da taxa de sucesso de 1º ciclo, ao longo do triénio. 

 
2º Ciclo 

           

  

Português Inglês HGP Matemática 
Ciências 
Naturais 

Educação 
Visual 

Educação 
Tecnológica 

Educação 
Musical 

Educação 
Física 

Educação 
para a 

Cidadania 

2012/13 

5º 
Ano 85,9% 80,8% 80,7% 57,1% 79,6% 90,9% 87% 93,4% 96,8% --- 
6º 

Ano 88,2% 78,5% 83,2% 55,8% 77,5% 96% 96,1% 95% 98% --- 

2013/14 

5º 
Ano 93,7% 91,6% 93,1% 59% 87,3% 100% 100% 98,8% 98,9% 97,8% 
6º 

Ano 80,1% 83,4% 83,8% 61,25 77,3% 94% 96,4% 96,7% 96,7% 96,1% 

2014/15 

5º 
Ano 95,9% 91,4% 89,9% 72,3% 88% 98,9% 100% 99,1% 98,9% 100% 
6º 

Ano 94,4% 92,1% 86,7% 63,4% 91,7% 100% 100% 99% 89,2% 72,4% 

 
Destaca-se a disciplina de Matemática por ser aquela que regista taxas de sucesso mais baixas em todos os 

anos ao longo do triénio. No entanto também se assinala uma melhoria nesta disciplina, ao longo dos 3 anos, 

tanto no 5º ano como no 6º ano.  
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A média da taxa de sucesso aumentou gradualmente ao longo do triénio, tanto no 5º ano como no 6º ano, o 

que se traduziu na subida da taxa de sucesso do ciclo. 

 

 

3ºCiclo 
               

  

Educação 
Tecnológica 

TIC 
Físico-

química 
Ciências 
Naturais 

Espanhol Português Inglês História Matemática 
Educação 

Visual 
Educação 

Física 
Educação para 

a Cidadania 
Francês Geografia 

12/13 

7º 
Ano 97,3% 97,4% 77,6% 81,2% --- 86,7% 92,1% 79,5% 66,5% 98,7% 98,7% --- 72% 78,2% 

8º 
Ano 94,3% 94% 86,9% 92,5% --- 74,9% 74,9% 76,5% 55,9% 92,5% 89,8% --- 82,3% 89,7% 

9º 
Ano 

 
95,2% 87,5 5 88,6% --- 64,3% 79,8% 79,8% 35,1% 97,6% 97,6% --- 80,9% 90,5% 

13/14 

7º 
Ano 99,1% 95,4% 73,2% 79,3% 94,4% 68,1% 84,6% 70% 64,3% 96,7% 99% 96,8% 69,5% 81,4% 

8º 
Ano 100% 92,8% 74,1% 84,5% 100% 56,1% 88,9% 74% 49,3% 100% 98,8% 95% 72,4% 83% 

9º 
Ano 

 
87,1% 94,6% 100% 77,1% 77,9% 89,8% 63,6% 94,6% 89,3% 100% 91,1% 83,1% 

14/15 

7º 
Ano 96,8% 56,6% 83% 81,7% 91,7% 68,4% 61,6% 79,9% 53,9% 93,4% 89,1% 97,8% 67,3% 83,7% 

8º 
Ano 100% 96,4% 84% 85,9% 82,5% 60,5% 78,1% 82,7% 60,4% 95,1% 97,5% 96,1% 70,8% 85,9% 

9º 
Ano 

 
76% 80,5% 92,3% 68% 90,2% 83,7% 54,9% 96% 90,2% --- 57% 69,9% 
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Destaca-se a disciplina de Matemática por ser aquela que regista taxas de sucesso mais baixas em todos os 

anos ao longo do triénio. Destaca-se o 9ºano por ter nos dois últimos anos alcançado taxas de sucesso acima 

de 50% na disciplina de Matemática. 

  

  
Destaca-se a ligeira descida ocorrida no 7º ano ao longo do triénio, bem como a pequena oscilação no 9º ano 

ao longo dos 3 anos. Isto traduziu-se também numa pequena oscilação ao nível da taxa de sucesso de 3º ciclo. 

 
 Comparação Taxa de Sucesso Interna/Externa 

Taxa de Sucesso Interna/Externa - Português/Matemática 

        

  
4º Ano 6º Ano 9º Ano 

Ano 
Letivo   

Taxa 
Sucesso 
Interna 

Taxa 
Sucesso 
Externa 

Taxa 
Sucesso 
Interna 

Taxa 
Sucesso 
Externa 

Taxa 
Sucesso 
Interna 

Taxa 
Sucesso 
Externa 

2012/13 
Português 96% 59,3% 88% 37,3% 65% 38,8% 

Matemática 92% 63,7% 56% 30,4% 35% 26,5% 

2013/14 
Português 83% 80% 81% 54% 76% 57% 

Matemática 78% 76% 59% 18% 63% 61% 

2014/15 
Português 91% 82% 94% 70% 65% 67% 

Matemática 71% 73% 64% 37% 53% 28% 
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Com exceção de Matemática de 4º ano em 2012/2013, as maiores discrepâncias entre a taxa de sucesso 

interna e externa verificam-se nos 3 anos, em ambas as disciplinas no 6º ano. 

Apenas este ano letivo se verifica uma distância positiva entre a taxa de sucesso externa e interna na 

Matemática do 4º ano (+2 pp que na taxa de sucesso interna) e no Português de 9º ano (+ 2pp que na taxa de 

sucesso interna). 

É principalmente no 4º ano que se regista uma maior aproximação entre a taxa de sucesso interna e a externa, 

nas duas disciplinas nos últimos dois anos. 

As taxas de sucesso externas a português têm aumentado gradualmente ao longo do triénio nos 3 anos de 

escolaridade, atingindo percentagens acima de 50% nos últimos 2 anos.  
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2- QUALIDADE DO SUCESSO 
 

2.1- AVALIAÇÃO INTERNA 

 Níveis 4 e 5/ Bom e Muito Bom 

 

Qualidade de Sucesso (níveis 4/5) - Matemática - Avaliação Interna 

1º Ciclo 
            

Ano 
Letivo 

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 1º Ciclo 
  

Nº 
Alunos 

% 
Alunos 

Nº 
Alunos 

% 
Alunos 

Nº 
Alunos 

% 
Alunos 

Nº 
Alunos 

% 
Alunos 

Nº 
Alunos 

% 
Alunos   

2012/13 49 64% 52 56% 35 35% 31 34% 167 46%   

2013/14 46 63% 38 48% 40 43% 31 31% 155 48%   

2014/15 50 55% 31 36% 38 50% 30 35% 149 44%   

             2º Ciclo 
            

Ano 
Letivo 

5º ano 6º ano 2º Ciclo 
  

  Nº 
Alunos 

% 
Alunos 

Nº 
Alunos 

% 
Alunos 

Nº 
Alunos 

% 
Alunos     

  2012/13 14 14% 23 23% 37 18%     

  2013/14 22 28% 21 23% 43 25%     

  2014/15 32 32% 22 27% 54 29%     

  

             3º Ciclo 
            

Ano 
Letivo 

7º ano 8º ano 9º ano 3º Ciclo 
 

  Nº 
Alunos 

% 
Alunos 

Nº 
Alunos 

% 
Alunos 

Nº 
Alunos 

% 
Alunos 

Nº 
Alunos 

% 
Alunos   

  2012/13 17 23% 7 10% 5 10% 29 15%   

  2013/14 16 18% 9 13% 7 12% 32 15%   

  2014/15 11 12% 13 16% 7 12% 31 13%   

   
A atribuição de níveis 4/5 a Matemática tem aumentado todos os anos no 2º ciclo. 

A maior diminuição de níveis 4/5 registou-se ao nível dos 1º, 2º e 7ºanos de escolaridade.  

Apesar disso, o 1º ano continua a ser o que regista maior percentagem de níveis 4/5. 

 

 

Qualidade de Sucesso (níveis 4/5) - Português - Avaliação Interna 

1º Ciclo 
            

Ano 
Letivo 

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 1º Ciclo 
  

Nº 
Alunos 

% 
Alunos 

Nº 
Alunos 

% 
Alunos 

Nº 
Alunos 

% 
Alunos 

Nº 
Alunos 

% 
Alunos 

Nº 
Alunos 

% 
Alunos   

2012/13 51 66% 43 46% 38 38% 37 41% 169 47%   

2013/14 44 60% 45 57% 44 47% 47 47% 180 56%   

2014/15 49 54% 33 38% 41 54% 28 33% 151 45%   
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             2º Ciclo 
            

Ano 
Letivo 

5º ano 6º ano 2º Ciclo 
  

  Nº 
Alunos 

% 
Alunos 

Nº 
Alunos 

% 
Alunos 

Nº 
Alunos 

% 
Alunos     

  2012/13 20 20% 29 28% 49 24%     

  2013/14 31 40% 17 19% 48 28%     

  2014/15 50 50% 30 36% 80 43%     

  

             3º Ciclo 
            

Ano 
Letivo 

7º ano 8º ano 9º ano 3º Ciclo 
 

  Nº 
Alunos 

% 
Alunos 

Nº 
Alunos 

% 
Alunos 

Nº 
Alunos 

% 
Alunos 

Nº 
Alunos 

% 
Alunos   

  2012/13 16 22% 11 16% 2 4% 29 15%   

  2013/14 13 15% 4 1% 10 17% 27 13%   

  2014/15 5 5% 13 16% 5 9% 23 10%   

   

À semelhança da Matemática, também a disciplina de Português registou todos os anos um aumento 

significativo de níveis 4/5 no 2º ciclo, apesar de em 2013/14 ter havido uma descida de 9pp no 6º ano. 

Ao nível do 3º ciclo houve todos os anos uma pequena diminuição dos níveis 4/5 e no 1º ciclo houve uma 

diminuição este ano letivo, pois apenas no 3º ano se registou um aumento desses valores. 

 
Verifica-se que, na transição do 4º para o 5º ano tanto a Português como Matemática as percentagens de níveis 

4/5 apresentam algumas oscilações, umas vezes sobem outras descem, mas não de modo muito significativo 

(entre 1pp e 6pp); e que na transição do 6º para o 7º ano essas percentagens descem sempre nas duas 

disciplinas (entre 5pp e 14pp). 

 
Média da Qualidade de Sucesso (níveis 4/5 - Bom/Muito Bom) por Disciplina 

         1º Ciclo 
        

  

Matemática Português 
Estudo do 

Meio 
Expressões 
Artísticas 

Expressões Físico-
Motoras 

Apoio ao 
Estudo 

Oferta 
Complementar 

12/13 

1º Ano 63,6% 66,4% 78,1% 67,5% 62,1% --- --- 

2º Ano 54,8% 45,8% 73,9% 59,4% 79,6% --- --- 

3º Ano 33,8% 36,8% 39,4% 32,7% 38,6% --- --- 

4º Ano 33,3% 40% 64% 52,9% 68,6% --- --- 

13/14 

1º Ano 63% 60,3% 68,6% 53,6% 70% 57,6% 69,9% 

2º Ano 55% 65,2% 81,1% 73,4% 58,9% 61,8% 60,8% 

3º Ano 53,9% 56,6% 64,2% 61,2% 82,1% 62,3% 80% 

4º Ano 30,3% 45,7% 52,7% 37,1% 54% 47,6% 54,5% 

14/15 

1º Ano 49,5% 48,3% 59,4% 36,4% 36,4% 38,8% 39,3% 

2º Ano 40,2% 42,9% 61,2% 45,2% 55,7% 42,9% 62,5% 

3º Ano 47,7% 51,7% 59,4% 54% 59,4% 50,4% 63,8% 

4º Ano 30,9% 28,7% 42,3% 47,9% 68,8% 37,9% 54,9% 
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2ºCiclo 
           

  

Português Inglês HGP Matemática 
Ciências 
Naturais 

Educação 
Visual 

Educação 
Tecnológica 

Educação 
Musical 

Educação 
Física 

Educação 
para a 

Cidadania 

2012/13 

5º 
Ano 19,3% 28,6% 27,8% 14,2% 25,5% 37,8% 26,7% 46,8% 51,1% --- 
6º 

Ano 28,3% 30,5% 31,3% 22,4% 28,5% 53,2% 34,5% 45,2% 49% --- 

2013/14 

5º 
Ano 40,9% 60,1% 43% 29% 45,7% 63,6% 58,3% 53,3% 57,8% 65% 
6º 

Ano 18,5% 31% 31,4% 22,7% 26,2% 45,4% 43,9% 47,6% 46,8% 54,1% 

2014/15 

5º 
Ano 48% 50,6% 45,4% 29,3% 47,4% 61,7% 51,4% 54,2% 44,5% 63,1% 
6º 

Ano 37,3% 33,7% 30,8% 26,8% 47,6% 51,3% 48,1% 44,9% 56,6% 40% 
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3ºCiclo 
               

  

Educação 
Tecnológica 

TIC 
Físico-

química 
Ciências 
Naturais 

Espanhol Português Inglês História Matemática 
Educação 

Visual 
Educação 

Física 

Educação 
para a 

Cidadania 
Francês Geografia 

12/13 

7º 
Ano 38,7% 24,6% 12,3% 24,1% --- 21,4% 51,2% 18,7% 22,8% 70,4% 56,3% --- 38,2% 12,2% 

8º 
Ano 43,2% 4,4% 17,5% 19,1% --- 16,1% 23,3% 16% 10,2% 48,6% 54,6% --- 25,1% 28,1% 

9º 
Ano 

 
46,4% 13,7% 29,8% --- 3,6% 44,6% 14,9% 8,9% 60,7% 50,6% --- 27,4% 12,5% 

13/14 

7º 
Ano 32,2% 38,3% 19% 35,5% 60,9% 15,6% 26,2% 15,7% 18,7% 50,7% 59,1% 53,9% 31,4% 38,8% 

8º 
Ano 27,9% 23,5% 14,7% 23,5% 31,6% 5,9% 27,9% 17,6% 13,2% 79,4% 85,3% 51,5% 20,4% 16,2% 

9º 
Ano 

 
20,3% 40,7% 100% 16,9% 32,2% 33,9% 11,9% 69,5% 57,6% 72,9% 29,3% 13,6% 

14/15 

7º 
Ano 43,5% 4% 16,6% 17,3% 58,3% 4,9% 15,3% 23,2% 11,4% 56% 53,8% 35,5% 13,8% 23% 

8º 
Ano 58,5% 59,5% 27% 30,1% 40% 17% 17,1% 23,7% 16,5% 39,2% 61% 64,2% 27,1% 31,1% 

9º 
Ano 

 
24,5% 23,6% 61,5% 7,9% 33,7% 22,5% 11,9% 80,9% 52,2% --- 18,4% 8,9% 
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Alunos com níveis positivos a todas as disciplinas  

Alunos com Nível Positivo a Todas as Disciplinas - Ano/Ciclo 

1º Ciclo 
          

Ano 
Letivo 

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 1º Ciclo 

Nº 
Alunos 

% 
Alunos 

Nº 
Alunos 

% 
Alunos 

Nº 
Alunos 

% 
Alunos 

Nº 
Alunos 

% 
Alunos 

Nº 
Alunos 

% 
Alunos 

2012/13 69 90% 69 74% 72 73% 78 86% 288 80% 

2013/14 54 74% 56 71% 73 77% 77 76% 260 81% 

2014/15 66 73% 57 66% 58 76% 57 67% 238 70% 

           2º Ciclo 
          

Ano 
Letivo 

5º ano 6º ano 2º Ciclo 
  

Nº 
Alunos 

% 
Alunos 

Nº 
Alunos 

% 
Alunos 

Nº 
Alunos 

% 
Alunos     

2012/13 44 45% 44 43% 88 44% 
    

2013/14 41 53% 36 40% 77 46% 
    

2014/15 68 67% 43 52% 111 60% 
    

           3º Ciclo 
          

Ano 
Letivo 

7º ano 8º ano 9º ano 3º Ciclo 
 

Nº 
Alunos 

% 
Alunos 

Nº 
Alunos 

% 
Alunos 

Nº 
Alunos 

% 
Alunos 

Nº 
Alunos 

% 
Alunos   

2012/13 33 45% 22 32% 12 24% 67 35% 
  

2013/14 34 39% 23 34% 21 36% 78 36% 
  

2014/15 20 21% 28 35% 18 32% 66 29% 
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Destaca-se a descida gradual do número de alunos que transitam com nível positivo a todas as disciplinas no 

1º ciclo, ao longo do triénio, em todos os anos de escolaridade com exceção do 3º ano em 2013/2014. Essa 

descida foi mais acentuada nos 1º e 4º anos de escolaridade. Estes factos reflectem-se numa descida de 10pp 

no 1º ciclo de 2012/13 para 2014/15. 

Destaca-se a subida gradual (16pp de 2012/13 para 2014/15) do número de alunos que transitam com nível 

positivo a todas as disciplinas, no 2º ciclo.  

No 3º ciclo também houve uma descida (6pp) nestes valores de 2012/13 para 2014/15. As descidas mais 

significativas são ao nível do 7º ano.  

Os 5º e 8º anos apresentaram ao longo do triénio subidas nas percentagens de alunos que transitam com nível 

positivo a todas as disciplinas, sendo que as mesmas foram mais significativas no 5º ano. 

 
Quadro de Excelência  

De acordo com os critérios definidos no Regulamento Interno, os professores propuseram alunos para Quadro 

de Excelência. No 1º ciclo esses Quadros apenas se aplicam aos alunos do 4º ano. 

No 1º ciclo, (4º ano), 18 alunos apresentaram um desempenho escolar excelente e foram propostos pelos 

professores para Quadro de Excelência. Desses 18 alunos, 11 foram igualmente propostos para Quadro de Valor 

(Quadro de Valor e Excelência).  

No 2º ciclo, 31 alunos apresentaram um desempenho escolar excelente e foram propostos pelos professores 

para Quadro de Excelência. Desses 31 alunos, 5 foram igualmente propostos para Quadro de Valor (Quadro de 

Valor e Excelência).  

No 3º ciclo, 9 alunos apresentaram um desempenho escolar excelente e foram propostos pelos professores 

para Quadro de Excelência. Desses 9 alunos, 3 foram igualmente propostos para Quadro de Valor (Quadro de 

Valor e Excelência). 

 

O quadro seguinte mostra o número de alunos com quadro de excelência nos últimos três anos letivos, sendo 

possível afirmar que houve uma evolução muito positiva ao nível do 1º e do 2º ciclo, visto que este ano letivo o 

número de alunos com quadro de excelência aumentou mais do dobro em relação ao ano passado. 

 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1º ciclo (4º ano) 14 4 18 

2º ciclo 13 13 31 

3º ciclo 7 10 9 

Totais 34 27 58 
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Mérito Desportivo 

Este ano letivo, após sugestão do grupo disciplinar de Educação Física de 2º e 3º ciclo, foi criado o 

prémio de Mérito Desportivo. Assim, foram propostos pelos professores da disciplina 30 alunos para receber 

a distinção de Mérito Desportivo, sendo 5 alunos do 2º ciclo e 25 do 3º ciclo.  

 

2.2. AVALIAÇÃO EXTERNA  

 
Comparação Níveis 4/5 entre avaliação interna e externa 

Qualidade de Sucesso Interna/Externa - Português/Matemática 

        

  
4º Ano 6º Ano 9º Ano 

Ano 
Letivo   

Qualidade 
Sucesso 
Interna 

Qualidade 
Sucesso 
Externa 

Qualidade 
Sucesso 
Interna 

Qualidade 
Sucesso 
Externa 

Qualidade 
Sucesso 
Interna 

Qualidade 
Sucesso 
Externa 

2012/13 
Português 41% 21% 28% 3% 4% 6% 

Matemática 34% 35% 23% 12% 10% 14% 

2013/14 
Português 47% 32% 19% 3% 17% 10% 

Matemática 31% 32% 23% 5% 12% 20% 

2014/15 
Português 33% 30% 36% 11% 9% 10% 

Matemática 36% 39% 27% 17% 12% 9% 

 
Verifica-se que as maiores distâncias entre a percentagem de níveis 4/5 na avaliação interna e externa, ao 

longo do triénio, se situam no 6º ano, tanto a Português (entre 25pp e 16pp) como a Matemática (entre 10pp e 

18pp).  

É no 9º ano que os valores mais se aproximam, apresentando distâncias negativas apenas a Português (menos 

7pp) em 2013/14 e Matemática (menos 3pp) em 2014/15. 
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3-ABANDONO/ABSENTISMO 

 

3.1- NÚMERO DE ALUNOS EM ABANDONO/ ABSENTISMO E RETIDOS POR FALTAS 
 

Neste quadro apresenta-se o estudo comparativo por ano e ciclo, dos dados relativos ao número de alunos que 

abandonaram o ensino antes de completar a escolaridade obrigatória, dos alunos que ultrapassaram o limite 

de faltas injustificadas definido por lei e também do número de alunos que ficaram retidos por faltas.  

 
 
 
 
 
 

Comparação - Abandono/ Absentismo/ Retenção por Faltas 
Nº alunos 

              Ano 
Letivo   

1º 
Ano 

2º 
Ano 

3º 
Ano 

4º 
Ano 

1º 
Ciclo 

5º 
Ano 

6º 
Ano 

2ºCiclo 
7º 

Ano 
8º Ano 9º Ano 3ºCiclo 

2012/13 

Abandono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Absentismo 0 0 0 0 0 0 3 3 2 8 5 15 

 Retenção por Faltas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2013/14 

Abandono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Absentismo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Retenção por Faltas 0 0 0 0 0 6 1 7 4 2 0 6 

2014/15 

Abandono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Absentismo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Retenção por Faltas 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 
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4- RESULTADOS SOCIAIS 
 

4.1- IMPACTO DA ESCOLARIDADE NO PERCURSO DOS ALUNOS 

Nº de alunos com comportamento de mérito (Quadro de valor)  

Foram propostos para Quadro de valor, alunos que revelaram comportamentos e atitudes dignos de mérito, 

para com toda a comunidade escolar.  

No 1º ciclo foram propostos 20 alunos, no 2º ciclo foram propostos 6 alunos e no 3º ciclo foram propostos 7 

alunos. Como referido anteriormente, no ponto 2 - Qualidade do sucesso, alguns destes alunos formam 

igualmente propostos para Quadro de Excelência (Quadro de Valor e Excelência). 

O quadro seguinte mostra o número de alunos com quadro de valor nos últimos três anos letivos, e constata-se 

que em relação ao ano letivo anterior, diminuiu ligeiramente o número de alunos propostos, contrariamente ao 

que se tinha verificado no ano letivo anterior. 

É no 1º ciclo que se regista um maior número de alunos com Quadro de valor. 

Embora se verifique que o número de alunos propostos para o Quadro de Valor vai diminuindo à medida que 

aumenta o ano de escolaridade, neste ano o 3º ciclo tem mais alunos propostos que o 2º ciclo e tem tido uma 

evolução positiva desde 2012-2013. 

 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1º ciclo (4º ano) 12 35 20 

2º ciclo 4 8 6 

3º ciclo 2 6 7 

Totais 18 49 33 

 

 

4.2- ENVOLVIMENTO DOS ALUNOS NA VIDA DA ESCOLA 

Dinamização/Participação em projetos/atividades de caráter social direcionados para a comunidade escolar  

 Atividades de caráter social/dinamizadores 

Ao longo do ano letivo, registaram-se várias atividades de caráter social direcionadas para a comunidade 

escolar. Da leitura da avaliação do Plano Anual de Atividades, constata-se que o envolvimento dos alunos foi 

bastante satisfatório. Continua a verificar-se que são os alunos do 3º ciclo, com faixa etária mais alta, que se 

mobilizam para dinamizar atividades direcionadas para a Comunidade.  
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Embora tenha existido uma forte participação/dinamização por parte dos alunos, na grande maioria das 

atividades a dinamização partiu dos docentes.  

No quadro seguinte, estão referenciadas as atividades mais significativas, onde se destacam aquelas onde a 

autonomia e a iniciativa foram mais evidentes nos alunos, no desenvolvimento e no resultado final, tendo em 

conta o caráter social direcionado para a comunidade escolar.  

 

Ciclo 
Ano/Turma 
dinamizador 

Designação do 
projeto/atividade 

Nº de alunos 
envolvidos 

Produto/Resultado 

3º 
8º1-A – 

vocacional  
Natal solidário  480 

Recolha de alimentos e produtos de higiene 
para entrega a famílias carenciadas. 

2º 5º e 6º anos 
“As Tampas vão 

ajudar” 
180 

Campanha de recolha de tampas de plástico 
para angariação de cadeiras de rodas para 
pessoas com deficiência motora - No 1º 
período, foram entregues 10 garrafões com 
tampas de plástico no supermercado Alisuper 
de Olhão; no 2º período, foram entregues 8 
garrafões no ginásio Gymnasium – Gym; no 
3º período, foi feita nova entrega no ginásio. 

3º 
7ºA 
8ºA 

Missivas de 
solidariedade 

42 

Envio de missivas de solidariedade para 
instituições de solidariedade/inserção social; 
visita ao lar de idosos da Stª Casa da 
Misericórdia em Olhão 

3º 8ºC 

Separação de 
resíduos sólidos – 

Brigada da 
Reciclagem 

18 

Após inscrição no concurso “Vamos dar vida 
aos resíduos da escola”, a turma 8ºC 
constituiu a Brigada da Reciclagem. Os alunos 
contribuíram para uma efetiva separação dos 
resíduos na escola e na comunidade; 
dinamizaram um blogue, um site, solicitaram 
ecobags à Algar, que colocaram em todas as 
salas, e desenvolveram campanhas de 
sensibilização para a comunidade, junto dos 
estabelecimentos comerciais existentes perto 
da escola e para turmas (sobre redução dos 
sacos de plástico); aplicaram questionários 
sobre a gestão de resíduos a um 
representante da direção da escola e dos 
funcionários. 

3º 7ºE 
“Stop bullying”, 
”Bullying não é 

brincadeira” 
18 

Apresentação de peça de teatro dinamizada 
pela turma 7ºE, na escola EB2,3 e 
posteriormente no Auditório Municipal de 
Olhão; a peça integrou a agenda cultural da 
Semana da Juventude, organizada pela Casa 
da Juventude de Olhão. 

3º 9ºC “Ciclo da vida” 13 
Apresentação de peça de teatro dinamizada 
pela turma 9ºC, na Cruz Vermelha, aos 
utentes desta unidade de cuidados 

3º 9ºC 
“Intercâmbio de 

saberes” 
13 

Visita ao lar de idosos da Santa Casa da 
Misericórdia em Olhão. 

3º 
8ºC 
8ºE 

“Violência no 
namoro” 

19 
Apresentação de peça de teatro dinamizada 
pela turma 8ºC e apresentação de um 
powerpoint elaborado pelo 8ºE. 
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Comparativamente com os dois últimos anos letivos, este tipo de atividades com dinamização por parte dos 
alunos tem vindo a aumentar: em 2012-2013 registaram-se 4 atividades, em 2013-2014 registaram-se 7 e em 
2014-2015 registaram-se 8. É de salientar que no ano letivo 2014-2015 as atividades realizadas são 
maioritariamente de cariz solidário. 

Percentagem de alunos por ciclo que dinamizaram as atividades 

 

Em 2013-2014 tinha-se registado uma maior dinamização/participação por parte dos alunos, nomeadamente ao 

nível do 2º ciclo e do 3º ciclo, relativamente ao ano letivo 2012-2013 - 100% dos alunos do 2º ciclo e 28% dos 

alunos do 3º ciclo. 

Em 2014-2015 continua-se a registar bons resultados, havendo uma evolução no 3º ciclo; a percentagem de 

alunos que dinamizaram atividades de caráter social direcionados para a comunidade escolar foi de 94% dos 

alunos do 2º ciclo e 44% dos alunos do 3º ciclo. 
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DIMENSÃO B 
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Nº de alunos acompanhados, nº de encaminhamentos para 

outros serviços (CPCJ, Tribunal de menores, MOJU…), taxas de 

sucesso/absentismo/abandono nos alunos acompanhados, 

satisfação dos pais/enc. de educação, satisfação dos alunos 

Projetos Específicos / 

Respostas 

Apoio prestado aos alunos 

com dificuldades de 

aprendizagem/integração 

 

Impacto dos apoios educativos, assessorias e 

educação especial 

 

 Nº de turmas/alunos em: Percursos Curriculares 

Alternativos, Cursos de Educação e Formação e Outras 

Respostas Educativas 

Cumprimento das regras 

e disciplina 

Participação cívica dos 

alunos 

 

Nº de turmas apoiadas, modalidades de trabalho 

utilizadas, articulação assessor/titular, áreas com 

assessoria 

 Nº de alunos apoiados, taxa de sucesso, taxa de 

absentismo, articulação entre docentes, estratégias 

Meios de comunicação com as famílias, colaboração 

pais/ docentes, melhorias no desempenho escolar 

dos alunos 

Aferição dos critérios e dos 

instrumentos de avaliação 

 D
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Contactos/reuniões com os 

encarregados de educação  

 

Articulação nos conselhos de turma/ano/ 

departamento, fiabilidade da avaliação interna 

 

Assessoria 

Reforços de 

Aprendizagens 

Articulação e 

sequencialidade 
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Valorização das aprendizagens 

Articulação intradepartamental e interdepartamental, 

articulação entre os diversos ciclos de ensino 

Conhecimento pelos alunos do RI e do EA, nº de medidas 

sancionatórias, nº de medidas corretivas por ano/ciclo   

Nº de alunos que participam em atividades de caráter 

cívico/social dinamizadas pela escola e/ou por entidades 

parceiras 

Ensino científico - 

experimental 

Nº de atividades de natureza científico- experimental 

programadas no PAA, nº de atividades realizadas em 

articulação com o centro de ciência viva, grau de satisfação 

dos alunos 
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1-GESTÃO DO CURRÍCULO 
 

1.1 - ENSINO CIENTÍFICO – EXPERIMENTAL 

Nº de atividades de natureza científico- experimental programadas no PAA  

 

Em 2014-15, da análise do balanço do Plano Anual de Atividades elaborado por cada um dos coordenadores de 

departamento/delegados de ano foram identificadas um total de 40 atividades de natureza científico- 

experimental*. 

 1º período 2º período 3º período 

Nº atividades 
Científico-experimental* 

14 10 16 

Nº de atividades com 
articulação entre ciclos de 
ensino (Pré, 1ºc, 2ºc, 3ºc) 

4 2 4 

Nº atividades em articulação 
com o Centro Ciência Viva 

0 2 0 

 

Este tipo de atividades regista-se essencialmente no Departamento de Matemática e Ciências Experimentais (2º 

e 3º ciclo) e no Departamento do 1º ciclo e dirigindo-se ou apenas a um ciclo de ensino ou envolvendo alunos 

de vários ciclos de ensino, desde a educação pré-escolar ao 9º ano. Apenas foi registada uma atividade de 

articulação com o Centro de Ciência Viva (Centro de Ciência Viva do Lousal) no 8º ano, mas verificaram-se várias 

atividades de articulação com outras instituições (UALg, RIAS, entre outros). 

Das 4 atividades realizadas no 1º e no 3º período, o Departamento de Matemática e Ciências Experimentais (2º 

e 3º ciclo) articulou em cada período em 3 atividades com o Departamento do 1º ciclo e em 1 atividade com o 

Departamento da Educação Pré-escolar. Nas duas atividades do 2º período a articulação foi entre o 

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais e o Departamento do 1º ciclo. 

Da análise dos relatórios dos finais dos 1º, 2º e 3º períodos da Ação de Melhoria nº 22 – “Experimenta e 

Aprende – do pré-escolar ao 9º ano” e na sequência das atividades principais* programadas indicadas na tabela 

acima representada, surgem e identificam-se vários tipos de atividades, consoante a sua natureza – visitas de 

estudo, saídas de campo, atividades de articulação entre ciclos, atividades experimentais em sala de aula, saídas 

de campo para recolha/observação, desenvolvimento de projetos científicos e outros trabalhos.  

É de salientar o número excelente de atividades experimentais em contexto de sala de aula, que incidiram em 

vários conteúdos de acordo com as metas de aprendizagem de Estudo do Meio, Ciências Naturais e Físico-

Química: num total de 98 atividades ao longo do ano letivo, 18 realizaram-se na Educação pré-escolar, 22 no 1º 

ciclo, 24 no 2º ciclo e 34 no 3º ciclo.  

Para além do número de atividades mencionado, realizaram-se 53 atividades experimentais no âmbito de 

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), dirigidas às turmas do 3º ano do Agrupamento, o que se 

constatou ser uma excelente mais-valia para a dinamização do ensino experimental. 
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Durante o ano letivo 2014-2015, foram realizadas atividades de natureza científico-experimental em todas as 

turmas do Agrupamento, promovendo-se o ensino experimental das ciências, tendo estas sido desenvolvidas 

maioritariamente em sala de aula.  

O número de atividades foi superior aos últimos anos letivos, devendo-se em parte às atividades de articulação 

entre ciclos. 

 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Nº atividades   
Científico-experimental 

17 27 40 

Nº atividades em articulação 
com o Centro Ciência Viva 

0 1 2 

 

Nº de alunos que participaram nas atividades 

O número de participantes varia consoante a atividade seja dirigida a um pequeno grupo de alunos, a alunos de 

uma ou mais turmas. Todos os alunos do Agrupamento, desde a educação pré-escolar até ao 9º ano 

participaram em atividades de natureza científico-experimental. 

É de salientar que 16 alunos do 8º ano, participaram na atividade “Concurso Água Jovem 2015” (realização de 

trabalhos sobre Água e Luz). Foram apresentados 4 trabalhos a concurso. Dois dos trabalhos apresentados 

foram premiados (2º e 3º lugar). O 2º lugar correspondeu a uma maquete intitulada “A Física, a Luz e a Água no 

dia-a-dia” e o 3º lugar a um filme intitulado “Da discussão nasce a luz”. 

 

Grau de satisfação dos alunos 

Através do instrumento de recolha nº 4- grau de satisfação, que foi aplicado pelos docentes aos alunos após a 

realização das atividades e também do preenchimento da grelha de avaliação do PAA (3-B) foi possível registar o 

grau de satisfação dos alunos. Na generalidade, podemos afirmar que os alunos aderiram às atividades 

propostas com empenho e motivação. O grau de satisfação é bastante satisfatório. 
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1.2- PROJETOS ESPECÍFICOS / RESPOSTAS 

Nº de turmas em: Percursos Curriculares Alternativo,  Cursos de Educação e Formação e Curso Vocacional 

 

Todos os anos o Agrupamento tem tido a preocupação de definir as estratégias mais adequadas de modo a dar 

uma resposta eficaz às efetivas necessidades de todos os seus alunos.  

Assim, com o objetivo de integrar todos os alunos constituíram-se turmas de Percursos Curriculares 

Alternativo, de Cursos de Educação e Formação e Curso Vocacional. 

 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Percursos Curriculares 

Alternativo 

3 3 3 

Cursos de Educação e 

Formação 

FormaFormação 

3 

 

 

 

2 0 

Curso Vocacional 0 0 1 

Totais 6 5 4 

 

1.3-ASSESSORIA 

Nº de turmas apoiadas  

 

A assessoria tem sido utilizada como uma estratégia para a melhoria do sucesso, desde 2012-2013, sendo que 

nos anos 2012-2013 e 2013-2014 foi desenvolvida na disciplina de matemática nos três ciclos de ensino e na 

disciplina de português no 1º ciclo. Em 2014-2015, esta modalidade foi desenvolvida no 2º e 3º ciclo, na 

disciplina de matemática, em 4 turmas de 6º ano, em 4 turmas de 7º ano e em 3 turmas de 9º ano. 

 

Modalidades de trabalho utilizadas 

 

Verificou-se que em todos os ciclos, as modalidades mais vezes utilizadas foram trabalho individualizado, 
trabalho a pares, trabalho em pequeno grupo e o trabalho em grupos de nível, de acordo com a especificidade 
de cada grupo de alunos/turma. 

  

Articulação assessor/titular 

 

A articulação entre os docentes das disciplinas ocorreu no decurso das reuniões de departamento, nas reuniões 

de grupo disciplinar e nas reuniões de conselho de turma e em encontros informais. 

 

Áreas com assessoria 

Ao longo do triénio, as disciplinas com assessoria foram Matemática e Português, nos três ciclos de ensino, por 

serem as disciplinas com maior taxa de insucesso.  
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1.4- REFORÇOS DE APRENDIZAGEM 

Nº de alunos; Assiduidade; Taxa de sucesso 

Ao longo do triénio, no 1º ciclo o apoio educativo foi sempre direcionado para alunos com dificuldades de 

aprendizagem nas disciplinas de Português e Matemática nos 1º, 2º, 3º e 4º anos dentro da componente letiva 

e/ou em apoio pedagógico acrescido (fora da componente letiva) conforme as necessidades dos alunos e 

sobretudo o seu distanciamento relativamente aos conteúdos do ano de escolaridade em que estavam 

matriculados. 

Este ano letivo o apoio iniciou-se logo no 1º ano de modo a tentar colmatar as primeiras dificuldades dos 

alunos, no entanto, dadas as características dos alunos que ingressaram no 1º ciclo. Apesar do reforço nas duas 

principais disciplinas, um número significativo de crianças concluiu o ano sem ter atingido as metas de 1º ano, 

conforme ficou demonstrado na análise da taxa de sucesso das disciplinas de Português e Matemática.  

O “Espaço Casulo”, implementado também este ano letivo, foi um projeto que resultou da análise feita às 

estratégias usadas nos anos anteriores e à conclusão de que os reforços de aprendizagem devem ser 

implementados logo que as dificuldades surgem. Por isso, esse projeto foi aplicado a 33 alunos de 2º ano de 

escolaridade, ao longo do ano, tendo 69% dos alunos apoiados transitado no final do ano letivo.  

No 2º e 3º ciclo os alunos com mais dificuldades tiveram reforço de aprendizagens, não apenas nas disciplinas 

de Português e Matemática, mas também em Inglês, Francês ou Espanhol. 

Ao nível do 2º e 3º ciclo, o balanço foi positivo, considerando-se que estes reforços são uma mais-valia para 

melhorar as aprendizagens, salientando-se, no entanto, que se verificou nos dois últimos anos um número 

considerável de alunos propostos para reforços de aprendizagens que não compareceu. 

Apresenta-se, de seguida, o balanço dos apoios/reforços referente ao ano letivo 2014-2015. 

 

 

 

 

 

Apoio Educativo - 1º Ciclo - Nº / Percentagem de alunos 

                  

  
1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

  
A B C D A B C A B C D A B C D E 

  
nº alunos  

  
26 26 26 20 26 25 26 20 20 20 17 19 20 20 19 8 

Português 
nº  10  --- 4  --- 6 2 7 2 4 3  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

% 38%  --- 15%  --- 23% 8% 27% 10% 20% 15%  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Matemática 
nº  10  --- 4  ---  ---  ---  --- 2 4 3  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

% 38%  --- 15%  ---  ---  ---  --- 10% 20% 15%  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
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Apoio Educativo - 1º Ciclo - Assiduidade / Taxa de Sucesso 

      

  
Português Matemática 

  

Assiduidade 
Taxa de 
Sucesso 

Assiduidade 
Taxa de 
Sucesso 

1º Ano 

A  --- 20%  --- 30% 

B  ---  ---  ---  --- 

C  --- 25%  --- 25% 

D  ---  ---  ---  --- 

2º Ano 

A 100% 0%  ---  --- 

B 100% 100%  ---  --- 

C 86% 100%  ---  --- 

3º Ano 

A 100% 100% 100% 100% 

B 75% 75% 0% 0 

C 100% 100% 100% 100% 

D  ---  ---  ---  --- 

4º Ano 

A  ---  ---  ---  --- 

B  ---  ---  ---  --- 

C  ---  ---  ---  --- 

D  ---  ---  ---  --- 

E  ---  ---  ---  --- 

 

Apoio ao Estudo - 2º Ciclo - Nº/ percentagem de Alunos 

             

   
5º Ano 6º Ano 

 

   
A B C D E A B C D 

 

   
nº alunos  

 

   
19 19 23 25 15 25 19 19 20 

 

 
Português 

nº  1 7 1 1 2 16  --- 2 5 

 

 
% 5% 37% 4% 4% 13% 64%  --- 11% 25% 

 

 
Matemática 

nº  2 8 7 11 5 15  --- 7 6 

 

 
% 11% 42% 30% 44% 33% 60%  --- 37% 30% 

 

 
Inglês 

nº    8  --- 3 4 

 

 
%   32%  --- 16% 20% 
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Apoio ao Estudo - 2º Ciclo - Assiduidade / Taxa de Sucesso 

        

  
Português Matemática Inglês 

  
Assiduidade Taxa de Sucesso Assiduidade Taxa de Sucesso Assiduidade Taxa de Sucesso 

5º 
Ano 

A 100% 100% 100% 50% 

  

B 86% 100% 75% 75% 

C 100% 100% 86% 57% 

D 100% 100% 91% 82% 

E 0% 50% 20% 60% 

6º 
Ano 

A 81% 81% 100% 84% 100% 88% 

B  ---  ---  ---   ---  ---  --- 

C 100% 100% 100% 86% 100% 100% 

D 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

Apoio ao Estudo - 3º Ciclo - Nº / Percentagem de alunos 

               

   
7º Ano 8º Ano 9º 

 

   
A B C D A B C D A B C 

 

   

nº alunos  

 

   

21 23 26 24 20 25 16 18 21 23 13 

 

 
Português 

nº  14 12 18 18 12 10 11 11 9 6 8 

 

 
% 67% 52% 69% 75% 60% 40% 69% 61% 43% 26% 62% 

 

 
Matemática 

nº  21 14 15 19 9 7 12 7 6 4 8 

 

 
% 100% 61% 58% 79% 45% 28% 75% 39% 29% 17% 62% 

 

 
Inglês 

nº  9 9 12 9 6 5 7 2 8 6 10 

 

 
% 43% 39% 46% 38% 30% 20% 44% 11% 38% 26% 77% 

 

 
Francês 

nº    10 5 2   

 

 
%   63% 28% 10%   

 

 
Espanhol 

nº    5 8   

 

 
%   25% 32%   
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Articulação entre docentes 

 

A articulação foi realizada nas reuniões de departamento e nas reuniões de grupo/ano para além de reuniões de 

trabalho entre o titular de turma e o professor de apoio. Nos restantes ciclos o apoio foi prestado por 

professores da disciplina, podendo não ser o docente dos alunos.  

 

Estratégias  

 

Durante os tempos de apoio educativo/reforço as principais estratégias utilizadas foram o ensino 

individualizado ou por grupos de nível utilizando recursos pedagógicos e materiais concretos. Foram também 

treinados métodos de estudo e trabalho. 

 

1.5-ARTICULAÇÃO E SEQUENCIALIDADE 

 

Articulação intradepartamental e interdepartamental 

 

Ao longo do triénio a articulação intradepartamental foi realizada de acordo com o definido no Regulamento 

Interno. Nas reuniões foram tratados e partilhados assuntos de ordem pedagógica, com o objetivo de definir 

estratégias de diferenciação pedagógica e articulação curricular, com vista a melhorar o sucesso dos alunos.  

Entre os assuntos tratados, salientam-se: avaliação diagnóstica, formativa e sumativa, definição de metas de 

aprendizagem, elaboração de planificações a curto, médio e longo prazo, definição de critérios de avaliação, 

elaboração do plano anual de atividades e preparação de actividades. 

Apoio ao Estudo - 3º Ciclo - Assiduidade / Taxa de Sucesso 

            

  
Português Matemática Inglês Francês Espanhol 

  
Assiduidade 

Taxa de 
Sucesso Assiduidade 

Taxa de 
Sucesso Assiduidade 

Taxa de 
Sucesso Assiduidade 

Taxa de 
Sucesso Assiduidade 

Taxa de 
Sucesso 

7º Ano 

A 71% 79% 95% 95% 0% 0% 

  

B 75% 75% 93% 64% 89% 56% 

C 61% 67% 87% 53% 0% 17% 

D 95% 56% 100% 21% 22% 44% 

8º Ano 

A 83% 75% 100% 44% 50% 50% 

  

60% 80% 

B 70% 60% 86% 86% 60% 40% 63% 50% 

C 100% 100% 100% 92% 100% 100% 100% 100% 

  D 64% 82% 100% 43% 100% 100% 100% 0% 

9º 
Ano 

A 78% 56% 100% 100% 100% 100% 0% 0%     

B  --- 67% 100%  --- 17%  --- 

  

    

C 88% 75% 100% 88% 100% 100%     
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A articulação interdepartamental ocorreu sobretudo entre o Departamento de 1º ciclo, o Departamento da 

Educação Pré Escolar, o Departamento de Matemática e Ciências Experimentais e o Departamento de Línguas. 

Foram planificadas e desenvolvidas atividades conjuntas entre o 1º ano e a Educação Pré-escolar. A articulação 

ocorreu também entre os departamentos de 1º ciclo e disciplinas de Matemática e Português de 2º ciclo, e 

entre o 2º e 3º ciclos. Essa articulação centrou-se sobretudo na análise dos programas e metas curriculares 

dessas disciplinas bem como na análise e/ou criação de instrumentos de registo das 

aprendizagens/desempenhos dos alunos e na definição de atividades conjuntas. 

No final do ano realizou-se uma reunião de articulação entre os professores de matemática e os professores de 

Educação Visual e Educação Tecnológica do 2º ciclo e a professora delegada de Educação Visual do 3º ciclo. Os 

docentes procederam à análise global dos programas e das metas curriculares das disciplinas por anos de 

escolaridade e especificamente no domínio da “Geometria e Medida” e os pontos de articulação de alguns dos 

subdomínios, bem como à uniformização de terminologias e simbologias específicas do domínio. Foram 

trocadas informações recíprocas sobre a forma de abordagem dos subdomínios comuns e o respetivo nível de 

consecução. Os docentes acordaram o reforço por parte da disciplina de Educação Visual em alguns dos 

subdomínios específicos e decidiram que no próximo ano os alunos iniciem o estudo da geometria nas aulas de 

Educação Visual, em alguns casos reforçando em Educação Tecnológica, aligeirando deste modo o trabalho 

prático com os alunos na disciplina de Matemática. O principal objetivo é uma melhor consolidação dos 

subdomínios e uma poupança de tempo que poderá ser canalizado para outros conteúdos e domínios da 

Matemática. Nessa reunião foram também referidas algumas atividades comuns, de possível realização com os 

alunos, a planificar no início do próximo ano letivo. 

 

Articulação entre os diversos ciclos de ensino 

Ao longo deste ano realizaram-se 4 reuniões de trabalho entre o 1º ciclo e a Educação Pré-escolar.  

A articulação entre o 1º ciclo e os ciclos seguintes ocorreu no momento de formação de turmas, no qual existiu 

também uma transmissão de informações relativas ao processo-ensino-aprendizagem dos alunos e aos seus 

contextos socioeconómicos. Para além disso, realizaram-se 3 reuniões de trabalho entre os docentes do 4º ano 

e os docentes do departamento de Matemática e Ciências Experimentais; e 3 reuniões de trabalho entre os 

docentes de 4º ano e os docentes do departamento de Línguas. 

Entre o 2º e 3º ciclo a articulação ocorreu em reuniões de departamento, nas quais participam os delegados de 

disciplinas dos dois ciclos. No 2º ciclo foram pontualmente trocadas informações e definidas estratégias comuns 

em algumas turmas entre o departamento de Matemática e Ciência Experimentais e os de Línguas.  

Este ano as reuniões realizadas em matemática entre o 2º e 3º ciclo foram: a 1ª com todos os professores de 

matemática do 2º e 3º; a 2ª com a delegada de matemática do 2º ciclo e todos os professores de Matemática do 

3º e na última estiveram presentes todos os professores de matemática do 2º e do 3ºciclo e foi feita a análise de 

resultados de 6º, 7º ano bem como a identificação de alunos com nível inferior a 3 ou com 3 pouco consolidado 

e definição de estratégias. 

A articulação também se verifica entre os coordenadores dos diferentes departamentos nas reuniões de 

Conselho Pedagógico.  

Estas reuniões permitiram a partilha de materiais e uniformização de instrumentos de registo por anos/ciclos, 

bem como um trabalho mais específico direcionado para determinados domínios do programa anteriormente 
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identificados (no ano anterior) como aqueles em que os alunos apresentavam mais dificuldades e tinham 

resultados menos positivos e que, por isso, era preciso reforçar.  

Ao longo do triénio tem-se verificado um aumento no número de reuniões de articulação realizadas entre ciclos 

como também uma melhoria ao nível dos assuntos tratados (maior diversidade de assuntos e maior 

aprofundamento). 

As reuniões entre a educação pré-escolar e o 1º ciclo destinaram-se a preparar atividades conjuntas, transmitir 

informação sobre os alunos que ingressam no 1º ano, analisar as Orientações curriculares e Metas propostas 

para a Educação pré-escolar, analisar as Metas Curriculares do 1º ano e preparar a transição dos alunos para o 

1º ano, bem como refletir sobre regras e estratégias. 

Nas reuniões entre o 1º ciclo e os departamentos de Matemática e Ciências e Línguas do 2º ciclo os docentes 

analisaram Metas Curriculares, o grau de consecução dos programas, os resultados obtidos pelos alunos de 4º 

ano nas Provas Finais, aferiram linguagem específica das disciplinas, partilharam atividades e estratégias, 

prepararam a avaliação diagnóstica de Matemática de 5º ano e analisaram resultados obtidos pelos alunos no 

5º ano.   
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2- CLIMA EDUCACIONAL 
 

2.1- CUMPRIMENTO DAS REGRAS E DISCIPLINA 

Conhecimento pelos alunos do RI e do EA 

Os alunos e respetivos encarregados de educação tomam conhecimento do Regulamento Interno e do Estatuto 
do Aluno na apresentação, que ocorre no primeiro dia de aulas e na primeira reunião de pais.  

Para além da direção, o Diretor de Turma/Titular de Turma tem um papel muito importante desde o início de 
cada ano letivo, no estabelecimento de normas na turma, no esclarecimento de dúvidas relativas ao 
Regulamento Interno e ao Estatuto do Aluno, na análise de direitos e deveres dos alunos e na análise de 
comportamentos e atitudes. 

Nos questionários aplicados aos alunos no ano letivo anterior, no que diz respeito ao conhecimento dos seus 
direitos e deveres e à relação com o Diretor de Turma, 76% dos alunos respondeu Sim à questão Analisa com os 
alunos os seus direitos e deveres e 22% respondeu Às vezes.  

Relativamente ao clima educacional, foi colocada a questão As normas e o regulamento da escola são aplicados, 

à qual 60% dos alunos respondeu Sim e 40% respondeu Às vezes.  

Nos questionários aplicados aos encarregados de educação em 2014-2015 constata-se que 54% dos 

encarregados de educação do 1º ciclo consideram que a indisciplina constitui um problema/problema grave, e 

que quase 50% dos encarregados de educação dos 2º e 3º ciclos também consideram a indisciplina um 

problema/problema grave. 

                 Encarregados de educação 1º ciclo                                                Encarregados de educação   2º/3º ciclos 

                     

Nº de medidas sancionatórias e Nº de medidas corretivas por ciclo       

No que respeita aos dados relativos a este indicador, a equipa de Autoavaliação recorreu ao Relatório elaborado 
pelo     Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família(GAAF).  

 

 Ciclo 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Nº de medidas 
sancionatórias 

2º ciclo 7 0 0 

3º ciclo 18 6 8 
Nº de medidas 

corretivas 
2º ciclo 8 10 1 

3º ciclo 23 22 10 

Totais 56 38 19 
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Destaca-se a diminuição significativa no número de medidas sancionatórias e corretivas ao longo do triénio, 

sendo essa diminuição mais relevante no 2º ciclo. 

 

2.2-PARTICIPAÇÃO CÍVICA DOS ALUNOS 

Nº de alunos que participam em atividades de caráter cívico/social dinamizadas pela escola e/ou por 

entidades parceiras  

 

Através da análise do PAA, foi construído o quadro seguinte onde se enumeram as atividades de caráter 
cívico/social. Continua-se a verificar que o Agrupamento de escolas tem como uma das suas prioridades 
promover atitudes no âmbito da educação para a cidadania, de solidariedade, de respeito e de partilha. O 
Agrupamento de Escolas fomenta também a participação dos professores e consequentemente dos alunos, 
neste tipo de atividades que envolvam entidades parceiras e uma maior proximidade à Comunidade. 

 Verificou-se que a participação dos alunos neste tipo de atividades é, em maioria, em atividades dinamizadas 
pela Escola. No entanto, constata-se que desde o ano letivo 2012-2013 a participação dos alunos e da escola em 
atividades dinamizadas por entidades parceiras tem vindo a aumentar: em 2012-2013 registaram-se 4 
atividades, em 2013-2014 registaram-se 8 e em 2014-2015 registaram-se 12. 

 

Designação do projeto/atividade 
Nº de alunos 
envolvidos 

Dinamização 

Dia Europeu sem carros solidário 50 PSP Olhão 

Comemoração do Dia do Não Fumador 18 Escola 

Campanha de recolha de roupas e calçado 480 Escola 

“As Tampas vão ajudar” – campanha de recolha de tampas 180 Escola 

“Vamos dar vida aos resíduos” 100 ALGAR+Escola 

Comemoração do Dia dos Direitos Humanos 67 Escola 

Sensibilização para a causa animal 230 ACAP 

Dia Internacional da pessoa com deficiência 892 Escola 

Logotipo Humano 300 ACASO 

Feirinha de Natal 480 Escola 

Natal solidário – recolha de alimentos e produtos de higiene 480 Escola 

Missivas de solidariedade -  para instituições ins. social 42 Escola 

Canções de Natal 200 Escola 

“Silêncio nos corredores” 480 Escola 

Apadrinhamento dos 8º anos aos 5º anos 195 Escola 

Operação Nariz Vermelho 480 Escola + Op.N.V. 

Dia da Energia Positiva 480 Escola 

Frases sobre o tema “O amor também é…” 191 Escola 

Exposição “ Je suis Charlie – je suis Libre” 30 Escola 

Desfile de Carnaval pela comunidade -JI 70 CMO 

Desfile de Carnaval na EB1 342 Escola 

Atividades de encerramento de 2º período na EB1 342 Escola 

Projeto Escola Segura – ação s/ “Bullying na escola” e 112 77 PSP 
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Designação do projeto/atividade 
Nº de alunos 
envolvidos 

Dinamização 

“Stop bullying”,”Bullying não é brincadeira” – teatro do 7ºE 18 Escola 

“Ciclo da vida” – teatro do 9ºC na Cruz Vermelha 13 Escola 

“Intercâmbio de saberes” – 9ºC -Lar Stª Casa Misericórdia 13 Escola 

Ativ. prevenção da violência/visita ao Lar e à Acaso (9D e voc) 25 Escola 

“Violência no namoro” – teatro do 8ºC+8ºE 29 Escola 

“Planeta Verde” – Dia Mundial da Floresta 100 Escola 

Sessão de sensibilização “ Como agir em caso de emergência” 60 INEM 

Feirinha “Amor com chocolate” 892 Escola 

Semana da Criança e do Ambiente 412 CMO 

Exercícios de Evacuação  480 Escola 

Comemoração do Dia do Ambiente – Peddy paper 105 Escola 

Concurso “Saco de plástico, está tudo acabado” 19 ABAE + Escola 

Concurso “Água Jovem 2015” 16 APA + Escola 

Concurso “Design for change” 16 LIPOR + Escola 

Semana das Línguas 480 Escola 

Festival das Expressões/final do concurso Caça-Talentos 240 Escola 

Festa de encerramento de ano letivo EB1 342 Escola 
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3- SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR 
 

3.1- APOIO PRESTADO AOS ALUNOS COM DIFICULDADES DE 

APRENDIZAGEM/INTEGRAÇÃO   

Nº de alunos acompanhados: 

 

 O GAAF acompanhou 99 alunos, 3 da Ed. Pré-escolar, 9 do 1º ciclo, 15 do 2º ciclo e 72 do 3º ciclo. 

A par do acompanhamento individualizado, o GAAF acompanhou todas as turmas de PCA e do 

vocacional, num total de 56 alunos. Foram ainda realizados projetos com as turmas do 1º, 3º e 4º ano, 

num total de 195 alunos. 

 

  O SPO acompanhou no domínio da intervenção psicológica e psicopedagógica 56 alunos, no domínio 
psicoeducacional 90 alunos e ao nível da OEP 48 alunos, o que perfaz um total de 194 alunos. 

 

O número de alunos acompanhados pelos dois serviços tem variado ao longo dos últimos três anos letivos. 

Registou-se um maior número de alunos acompanhados pelo SPO, de ano para ano, tendo em 2014-2015 

atingido um número superior ao dobro de 2012-2013. 

 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Nº alunos acompanhados pelo GAAF 140 85 99 

Nº alunos acompanhados pelo SPO 81 158 194 
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 Nº de encaminhamentos para outros serviços: 

 

 Os encaminhamentos feitos pelo GAAF foram para os seguintes serviços: 

ENTIDADE Nº ENCAMINHAMENTOS feitos pelo GAAF 

APAV 2 

GASMI 16 

SPO 8 

Associação Projeto Harmonia 2 

CPCJ 28 

Segurança Social 12 

Associação Vaneus 7 

Educação Especial 5 

Hospital Central de Faro 3 

Tribunal de Família e Menores de Faro 3 

MOJU 13 

Projeto Mais Sucesso 11 

Loja Social 10 

Centro de Saúde de Olhão 17 

P.S.P. 21 

Unidade de Terapia Familiar do Algarve 1 

I.E.F.P 2 

I.D.T. 3 

Casa da Juventude de Olhão 7 

Polícia Judiciária 1 

ACASO 7 
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 Relativamente a encaminhamentos feitos pelo SPO, não se registaram, mas registou-se articulação com 

outros serviços: 

 

ENTIDADE/SERVIÇO Nº de casos articulados com o SPO 

GAAF 4 

Consulta de Psicologia (privado) 1 

 

 

Taxas de sucesso/absentismo/abandono nos alunos acompanhados: 

 

 Relativamente aos alunos acompanhados pelo GAAF, verificou-se que a taxa de sucesso foi de 70,7%. A 

taxa de absentismo foi de 3% de alunos reprovados por faltas. O abandono correspondeu a 0%. 

 Relativamente aos alunos acompanhados pelo SPO, verificou-se que a taxa de sucesso foi de 91% (5 
alunos reprovaram, sendo um por absentismo). 

 

GAAF 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Sucesso 89,3% 66% 70,7% 

Absentismo * 11% 3% 

Abandono 0% 1% 0% 

SPO    

Sucesso 90% 96% 97,5% 

Absentismo * 0,6% 0,5% 

Abandono 0% 0% 0% 
 

*Não foi feito registo da taxa de absentismo dos alunos apoiados em 2012-2013 

 

Satisfação dos pais/enc. de educação 

 

Nos questionários aplicados aos Encarregados de educação em 2014-2015, verificou-se que o grau de satisfação 

relativamente ao GAAF e ao SPO é satisfatório/muito satisfatório conforme se pode ver nos gráficos (a maior 

percentagem de Muito satisfeito regista-se nos encarregados de educação do 2º e3º ciclo relativamente ao 

GAAF, de 24%), registando-se apenas uma percentagem pequena de encarregados de educação do 2º e 3º ciclo 

pouco satisfeitos (12% em relação ao GAAF e 8% em relação ao SPO). 
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Encarregados de educação do 1º ciclo: 

  

 

 

Encarregados de educação do 2ºe 3º ciclo: 

 

Satisfação dos alunos 

No questionário de satisfação aplicado pela equipa de autoavaliação em 2013-2014, 56% dos alunos mostraram-

se Satisfeitos e 38% Muito Satisfeitos com os serviços do GAAF.  

Relativamente aos serviços do SPO, 58% dos alunos mostraram-se Satisfeitos e 34% Muito Satisfeitos. 

Em 2014-2015, o SPO, ao nível da OEP, aplicou um questionário aos alunos que visou avaliar o contributo da 

intervenção para o desenvolvimento da sua maturidade vocacional, os resultados indicam que em 50% dos 

alunos contribui muito (5 numa escala de 1 a 5) e nos restantes 50% contribuiu bastante (4 numa escala de 1 a 

5). No âmbito da intervenção Psicoeducacional (Programa de Intervenção e Prevenção do Bullying) foi aplicado 

um questionário de avaliação do programa aos alunos, cujos resultados indicam que 64% dos alunos achou 

muito importante a intervenção para melhorar o seu conhecimento acerca da temática e em caso de 

observarem situações na escola, saber como intervir; 34% considerou importante e 1% considerou que não teve 

importância nenhuma. 

 

Satisfação dos docentes 

No questionário de satisfação aplicado pela equipa de autoavaliação em 2013-2014, 51% dos docentes 

mostraram-se Muito satisfeitos e 42% Satisfeitos com os serviços do GAAF.  

Relativamente aos serviços do SPO, 47% dos docentes mostraram-se Muito satisfeitos e 39% Satisfeitos. 
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4-AVALIAÇÃO 
 

4.1- AFERIÇÃO DOS CRITÉRIOS E DOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Articulação nos conselhos de turma/ano/ departamento  

 

No início do ano letivo, são definidos no Agrupamento de Escolas, os critérios de avaliação por 

disciplina/ano/ciclo e aprovados em Conselho Pedagógico.      

Ao nível do 1º ciclo, os instrumentos de avaliação (diagnóstica, sumativa interna) são uniformizados 

por ano de escolaridade. No entanto, há exceções, de acordo com o desempenho escolar de alguns 

alunos que não acompanham o ano de escolaridade em que estão matriculados. Ao longo de cada 

período escolar, em reuniões de grupo, foram elaboradas e aplicadas duas fichas de avaliação iguais 

em cada ano de escolaridade e foram definidos os critérios de classificação e atribuída a respetiva 

cotação.  

Ao nível do 2º e 3º ciclo, os instrumentos de avaliação diagnóstica são uniformizados por 

disciplina/ano, bem como algumas fichas de trabalho e testes de avaliação sumativa interna. 

Ao longo do triénio verificou-se uma melhoria neste indicador, sobretudo ao nível dos departamentos 

de Línguas e Matemática e Ciências Experimentais, no 2º ciclo, tendo os docentes reunido 

periodicamente para preparar atividades e testes e definir estratégias.  

Fiabilidade da avaliação interna 

Ao longo do triénio registou-se uma melhoria ao nível da fiabilidade da avaliação interna, uma vez que nas 

disciplinas de Português e Matemática já se implementou a prática de realizar trimestralmente, pelo menos a 

aplicação de um teste igual em todas as turmas do mesmo ano, bem como fichas de trabalho e a uniformização 

dos instrumentos de correção.  

As planificações e as matrizes de elaboração de fichas e testes respeitam os critérios de avaliação e são 

construídos por disciplina/ano. 

Constata-se, no entanto, que nas restantes disciplinas (não sujeitas a avaliação externa) não se têm registado 

avanços neste indicador. 

 

4.2- VALORIZAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

Impacto dos apoios educativos 

 

Ao nível do 1º ciclo os apoios educativos revelaram-se, ao longo do triénio, muito importantes já que os alunos 

ultrapassaram dificuldades, melhoraram as aprendizagens e fizeram progressos, apesar de nem sempre se 

refletirem na taxa de sucesso. 
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A rotatividade dos grupos de alunos/turma a frequentar o apoio educativo (2º ciclo) e o reforço de 

aprendizagem (3º ciclo) nas disciplinas de Português e Matemática continuaram este ano. Os alunos/turma 

foram organizados por níveis de aprendizagem, de modo a permitir um acompanhamento individualizado e um 

maior conhecimento da evolução as aprendizagens dos alunos.  

No geral constatou-se uma melhoria no desempenho escolar desses alunos, ao longo do triénio. 

 

 

Impacto das assessorias  

 

O balanço foi bastante satisfatório, tendo facilitado o ensino-aprendizagem dos alunos e consequentemente 

uma melhoria dos resultados escolares. A existência de dois professores na sala de aula permitiu 

envolver/motivar e apoiar diretamente os alunos para as aprendizagens com regularidade, o que nem sempre é 

possível com um único professor.   

 

 

Impacto da Educação Especial 

 

Ao longo do triénio, os alunos acompanhados pela Educação Especial têm tido resultados bastante satisfatórios. 

De seguida, apresenta-se o quadro com os resultados obtidos no ano letivo 2014-2015. 

 

Níveis de ensino Nº alunos  Nº de alunos que 
transitaram 

Taxa de sucesso 

Pré-escolar 2 2 100% 

1º ciclo (sem CEI) 31 27 87,09% 

1º ciclo - CEI 3 3 100% 

2º ciclo - regular (sem CEI) 14 13 92,85% 

2º ciclo- CEI 5 4 80% 

2º ciclo - PCA 0 0 -------------------- 

3º ciclo - regular (sem CEI) 13 13 100% 

3º ciclo - PCA 6 4 66,66% 

3º ciclo - vocacional 0 0 -------------------- 

3º ciclo- CEI 7 6 85,71% 

Totais 81 72 88,88% 

 

 

 

 

 

 

 



AUTOAVALIAÇÃO - 2014/2015 

 

                                                      Agrupamento de Escolas Dr. Alberto Iria                           Página 94 
 

5- PROCESSOS DE COOPERAÇÃO COM AS FAMÍLIAS  

5.1- CONTACTOS/REUNIÕES COM OS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO   

Meios de comunicação com as famílias                                

 

Os principais meios de comunicação usados para contactar com os encarregados de educação são: telefone, 

telemóvel, carta, e-mail e site do Agrupamento. Os contactos com os encarregados de educação podem realizar-

se também através da caderneta do aluno. Esses contactos podem ser pessoais, nomeadamente nas reuniões 

marcadas pelos DT/Titulares de turma ou reuniões por iniciativa dos encarregados de educação e nas horas de 

atendimento do DT/ Titulares de turma. 

 

Colaboração pais/ docentes 

 

Através da análise da avaliação do Plano Anual de Atividades, salientam-se a colaboração, o interesse e o 
empenho dos encarregados de educação/pais nas seguintes atividades:  
 

Atividade Observações 

Natal- X Exposição de Presépios 
elaborados pelas famílias  

Atividade com articulação entre Jardim-de-
Infância, famílias e Comunidade 

Festa de Natal com as famílias Atividade com articulação entre Jardim-de-
Infância e famílias 

Projeto: “Leituras com a Família” Atividade no 1º ciclo ao longo do ano letivo  

Dia do Pai – dia aberto aos pais no JI Atividades no Jardim-de-infância 

Desfiles de Carnaval -EB1/JI Atividade com articulação com famílias 

“Profissões com história” Visita dos encarregados de educação de 2º ano à 
escola para falar sobre as suas profissões. 

Dia da Mãe – dia aberto às mães no JI Atividades no Jardim-de-infância – articulação com 
as mães (uma mãe ofereceu uma aula de zumba) 

Projeto “Criança Segura” Articulação com Centro de Saúde de Olhão, PSP e 
encarregados de educação de JI  

Festa de final de ano letivo no JI Atividade no JI – articulação com enc. de educação 
(um pai ofereceu um momento musical) 

Visita de estudo ao quartel dos 
Bombeiros Municipais de Olhão 

Articulação com enc. de educação do JI 

 

Tal como se constatou nos últimos dois anos letivos anteriores, a colaboração dos pais/enc. de educação nas 

atividades escolares continua a ser mais sistemática a nível da educação pré-escolar e 1º ciclo. No que diz 

respeito ao 2º ciclo e 3º ciclo, a participação das famílias relaciona-se prioritariamente em atividades que estão 

relacionadas diretamente com a avaliação dos alunos. No ano letivo 2014-2015 os pais/enc. de educação 

colaboraram no preenchimento de um questionário de satisfação. 

Melhorias no desempenho escolar dos alunos 

Não existem, de momento, os dados suficientes para concluir do impacto do envolvimento das famílias no 

desempenho escolar dos alunos, no entanto a ideia generalizada é de que se os pais/ encarregados de educação 

colaborarem com os professores e com as demais entidades da escola, isso contribuirá para um melhor 

desempenho escolar dos alunos. 
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Serviços administrativos 

Eficiência ambiental 

Arquivo, gestão de processos e procedimentos, satisfação 

dos utilizadores 

Formação e reforço de 

competências 

 Organização e 

distribuição do serviço 

Motivação 

Recursos financeiros 

Espaços 

Equipamentos 

Segurança 

Comunicação interna 

e externa 

 

Aquisição de formação do pessoal docente e não docente, 

pessoal técnico, satisfação relativamente à formação 

recebida 

Participação na distribuição de serviço – docente e não 

docente, pessoal técnico, existência de critérios claros 

para a distribuição de serviço, participação do pessoal na 

definição de critérios de distribuição de serviço 

Nível de motivação do pessoal docente, técnico e não 

docente 

Reforço e gestão do orçamento 

Manutenção e conforto dos espaços 

Recursos didáticos, tecnológicos, lúdico -pedagógicos, 

lúdicos e de apoio aos serviços; segurança dos 

equipamentos 

Plano de segurança 

Clareza da informação, Eficácia dos meios, pertinência 

da informação 

 
Atividades para Enc. de Educação, envolvimento dos 

encarregados de educação/pais 
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Ações de 

sensibilização para 

os encarregados de 

educação 

 

Autoregulação e 

melhoria 

Instrumentos de avaliação interna 

Eficácia do modelo de autoavaliação 

Autoavaliação 

Parcerias para formação em contexto de trabalho, redes 

de parcerias, colaboração com entidades e 

personalidades 

 

Parcerias para atividades/ocupação de tempos livres, 

participação dos alunos 

 

Estruturas intermédias 
Tipo de estruturas, funcionamento, funções 

Assistentes 

operacionais 

Satisfação dos utilizadores, Eficiência dos serviços 

Impacto ambiental da Escola, implementação de um 

sistema auto- eco- sustentável 

Parcerias 

 

Envolvimento da comunidade, criação e 

implementação de um modelo de autoavaliação 

Planos de melhoria 
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1-EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS 
 

1.1-SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  

Arquivo /Gestão de processos e procedimentos 

O arquivo dos serviços administrativos é centralizado e está organizado por áreas, havendo uma assistente 

técnica responsável por cada uma delas e uma coordenadora técnica responsável por todos os serviços 

administrativos. A gestão dos processos e procedimentos é feita via coordenadora técnica, que por sua vez faz o 

encaminhamento para o responsável do serviço pretendido. 

 

Satisfação dos utilizadores 

Verificou-se que ao longo dos últimos três anos letivos não foram registadas nenhumas reclamações no livro de 

reclamações existente na escola. 

No ano letivo 2013-2014 foram aplicados questionários de satisfação a todo o Pessoal Docente, Pessoal Não 

Docente e Alunos e no ano letivo 2014-2015 aos Encarregados de Educação.  

Da aplicação dos questionários foram elaborados os respetivos relatórios. Os gráficos relativos à satisfação do 

Pessoal Docente encontram-se no relatório de autoavaliação 2013-2014. 

Relativamente à satisfação dos serviços prestados nos Serviços Administrativos, constatou-se que 75% dos 

docentes se mostram Muito satisfeitos, 23% Satisfeitos e apenas 2% Pouco satisfeitos. Ninguém se mostrou 

Nada satisfeito. 

Relativamente à satisfação dos Encarregados de Educação do 1º ciclo sobre estes serviços, apenas 3% 

respondeu Pouco satisfeito, 47% respondeu Satisfeito e 24% Muito satisfeito 

Relativamente à satisfação dos Encarregados de Educação do 2º e 3º ciclo sobre estes serviços, apenas 4% 

respondeu Pouco satisfeito, 55% respondeu Satisfeito e 37% Muito satisfeito 
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1.2-ASSISTENTES OPERACIONAIS                            

Satisfação dos utilizadores 

Relativamente à satisfação dos serviços prestados pelos Assistentes Operacionais, os gráficos extraídos do 

relatório dos questionários aplicados ao Pessoal Docente encontram-se no relatório de autoavaliação 2013-

2014. Em 2013-2014 foram também aplicados questionários aos Alunos (1º, 2º e 3º ciclo) e em 2014-2015 

foram aplicados questionários aos Encarregados de Educação e às crianças do Jardim de Infância. 

Nos questionários aplicados ao Pessoal Docente, o serviço que apresenta maior percentagem de Muito 

satisfeito é o Bar dos Professores com 58% e o que apresenta maior percentagem de Nada satisfeito é o 

Refeitório com 10%. 

Somando as percentagens de Muito satisfeito e Satisfeito para cada serviço, os serviços que apresentam maior 

grau de satisfação, encontram-se a seguir, organizados por ordem decrescente: Papelaria (96%), Bar dos 

Professores (95%), PBX (94%), Portaria e Reprografia (91%), Refeitório (79%). 

Dos questionários aplicados aos Alunos, conclui-se que os serviços que apresentam maior grau de satisfação são 

a Reprografia (98%) e a Biblioteca (96%) e os que apresentam menor grau de satisfação são o Bufete (80%) e o 

Refeitório (84%). 

Curiosamente, nos questionários aplicados às crianças do Jardim de Infância em 2014-2015, à questão “Gostas 

da comida do almoço?” 11,59% responderam negativamente: 

Gostas da comida do almoço? 

   
Não almoça na 

escola 

69,56% 13,04% 11,59% 4,34% 

 

Relativamente à satisfação dos Encarregados de Educação do 1º ciclo sobre estes serviços, de um modo geral o 

grau de satisfação é bastante satisfatório, salientando-se o serviço da Portaria como o que apresenta maior 

grau de satisfação (somando as percentagens de Muito satisfeito e Satisfeito perfaz um total de 86%) e o 

serviço do Refeitório como o que apresenta menor grau de satisfação (somando as percentagens de Nada 

satisfeito e Pouco satisfeito perfaz um total de 25%): 
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Relativamente à satisfação dos Encarregados de Educação do 2º e 3º ciclo sobre estes serviços, o grau de 

satisfação é igualmente bastante satisfatório, salientando-se, tal como nos Encarregados de Educação do 1º 

ciclo, o serviço da Portaria como o que apresenta maior grau de satisfação (somando as percentagens de Muito 

satisfeito e Satisfeito perfaz um total de 81%) e o serviço do Refeitório como o que apresenta menor grau de 

satisfação (somando as percentagens de Nada satisfeito e Pouco satisfeito perfaz um total de 27%): 

 

  

 

Eficiência dos serviços 

Apesar dos resultados dos questionários aplicados ao Pessoal Docente e aos Alunos serem bastante 

satisfatórios, a equipa de autoavaliação constatou em 2013-2014 que há falta de pessoal para que os serviços 

sejam totalmente eficientes, nomeadamente no que diz respeito à vigilância/acompanhamento dos alunos. Este 

problema manifesta-se tanto na EB1/JI, assim como na EB2,3.  

Nos questionários aplicados aos encarregados de educação em 2014-2015, igualmente com resultados bastante 

satisfatórios, constata-se que os encarregados de educação consideram que o número de funcionários constitui 

um problema, tanto no 1º ciclo, como no 2º e 3º ciclo. 

 

Encarregados de educação do 1º ciclo:                        Encarregados de educação do 2º e 3º ciclo: 
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Ao nível dos serviços prestados pelo refeitório, foi onde se registou uma maior incidência de descontentamento, 

embora não muito significativa. No ano letivo 2014-2015, a Diretora fez alterações na equipa do refeitório da 

EB2,3, no entanto, não temos ainda dados rigorosos para aferir se estas alterações configuram numa melhoria 

do grau de satisfação por parte dos docentes e alunos, registando-se no entanto ainda algum 

descontentamento por parte dos encarregados de educação através das respostas dadas no presente ano letivo. 

Salienta-se que as refeições fornecidas na EB1/JI são da responsabilidade da autarquia e na EB2,3 são da 

responsabilidade da escola. 

Nos questionários aplicados ao Pessoal Docente, para além do grau de satisfação dos vários serviços prestados 

pelos assistentes operacionais, foi também feito o levantamento de dados para saber se a Desmotivação, o 

Absentismo, a Falta de preparação dos funcionários para as funções que desempenham e os Conflitos entre 

funcionários e/ou grupos de funcionários constituiriam Problemas na escola.  

Quanto à questão Falta de preparação dos funcionários para as funções que desempenham, 35% dos docentes 

consideraram que Não é problema, 30% Problema mínimo, 25% Problema e 10% Problema grave. 

Nos questionários aplicados aos Encarregados de Educação em 2014-2015, verificou-se que 10% dos 

encarregados de educação do 1º ciclo consideram a Falta de preparação dos funcionários para as funções que 

desempenham um Problema grave e 27% consideram um Problema; 3% dos encarregados de educação do 2º e 

3º ciclo consideram um Problema grave e 10% um Problema. 
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2-MOBILIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS    
   
2.1 – FORMAÇÃO E REFORÇO DE COMPETÊNCIAS  

Aquisição de formação do pessoal docente e não docente, pessoal técnico  

Ao nível da formação, o Agrupamento elaborou um plano de formação, após auscultação do pessoal docente e 

não docente, e articula com o Centro de Formação Ria Formosa, procurando responder às necessidades de 

formação manifestadas pelo pessoal docente, não docente e pessoal técnico. Para além disso, implementa 

algumas ações de formação a nível interno, através do GAAF e outros recursos humanos existentes no seio da 

escola e perita externa. Durante o ano letivo 2014-2015, aconteceram cinco Encontros TEIP - Micro Rede TEIP 

de Olhão, promovidos pela perita externa, destinados preferencialmente aos docentes dos agrupamentos TEIP 

de Olhão. Os objetivos destes encontros foram mobilizar a formação já realizada em relação direta com 

problemas identificados nos TEIP e partilhar entre TEIP ações e/ou atividades bem estruturadas e com êxito. As 

docentes da equipa de autoavaliação do Agrupamento de Escolas Dr. Alberto Iria dinamizaram a sessão 

“Autoavaliação e Planos de melhoria” e a sessão “(In)disciplina /Contrato social de turma” foi dinamizada por 

docentes deste Agrupamento e do Agrupamento de Escolas Prof. Paula Nogueira.  

PESSOAL DOCENTE 

Ao longo do ano letivo 2014-2015 os docentes realizaram-se as seguintes ações de formação (cursos, oficinas, 

seminários…) que bastante contribuíram para a formação contínua, registando-se um número elevado de 

formações que não estavam contempladas no plano de formação e que foram da iniciativa dos docentes: 

 

Designação da ação Obs. 

Programa de Educação Estética e artística Contemplada no plano de formação 14/15 

Primeiros Socorros e Emergência escolar Contemplada no plano de formação 14/15 

A utilização dos quadros interativos – ActivInspire Contemplada no plano de formação 14/15; 

Formador: recurso da escola 

A utilização do Microsoft Excel na atividade docente Contemplada no plano de formação 14/15; 

Formador: recurso da escola 

Educação baseada na consciência Formação contemplada no plano de 

formação 2014/2015; não creditada 

Equipas multidisciplinares no 1º ciclo do Ensino Básico Micro Rede TEIP Olhão; Perita externa  

Autoavaliação e Planos de melhoria Micro Rede TEIP Olhão; Perita externa  

Supervisão Pedagógica Micro Rede TEIP Olhão; Perita externa  

Diferenciação Pedagógica Micro Rede TEIP Olhão; Perita externa  

(In)disciplina /Contrato social de turma Micro Rede TEIP Olhão; Perita externa  

Desenhar a Natureza – Introdução à Ilustração Científica --------------------------------------------------- 

Linguagem de programação KODU --------------------------------------------------- 

Educação especial --------------------------------------------------- 

Golfe na escola --------------------------------------------------- 

Escola Ativa --------------------------------------------------- 

Cinema na sala de aula --------------------------------------------------- 
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Designação da ação Obs. 

Tecnologias Educativas --------------------------------------------------- 

Curso de Tutores para a Eficiência Energética nas Escolas --------------------------------------------------- 

Formação PET for Schools --------------------------------------------------- 

Educação para Valores e Ética pela Prática Desportiva --------------------------------------------------- 

Encontro Formativo: estratégias de Físico-Química --------------------------------------------------- 

Autonomia e Liderança das Escolas --------------------------------------------------- 

Práticas de inclusão na sala de aula -   

Acreditar no SER para vencer 

--------------------------------------------------- 

Bibliotecas escolares --------------------------------------------------- 

Os cem anos da primeira guerra mundial --------------------------------------------------- 

A didática da História --------------------------------------------------- 

“Conexões matemáticas”- no âmbito do AlgarMat --------------------------------------------------- 

Portugal e o Mar --------------------------------------------------- 

Ria Formosa --------------------------------------------------- 

 

Nos últimos quatro anos, o número de ações realizadas pelo pessoal docente do Agrupamento foi o seguinte:  

 

Anos letivos 
Pessoal docente – 

Número de Ações de formação realizadas 

Biénio 2011-2013 25 

2013-2014 5 

2014-2015 29 

 

PESSOAL NÃO DOCENTE - ASSISTENTES OPERACIONAIS (AO) e ASSISTENTES TÉCNICOS (AT) 

Em 2014-2015 os Assistentes Operacionais participaram num workshop dinamizado pelo GAAF, com o tema 

“Gestão de Conflitos Sociais” e numa sessão de Primeiros Socorros, dinamizada pelo PES. Uma Assistente 

Técnica realizou a ação de formação “Conta de gerência electrónica – JPM”.  

Nos últimos quatro anos, o número de ações realizadas pelo pessoal não docente do Agrupamento foi o 

seguinte:  

 

Anos letivos 
Pessoal Não docente- 

Número de Ações de formação realizadas 

Biénio 2011-2013 (AO) 3 

2013-2014 (AO) 0 

2014-2015 (AO e AT) 3 
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ALUNOS 

Para além da formação já referida realizaram-se algumas sessões de sensibilização, ações de formação 

destinadas aos alunos, dinamizadas pelo GAAF, pelo SPO e pelo PES ou por parceiros da escola. 

Ao longo do ano letivo 2014-2015 realizaram-se as seguintes ações para alunos: “Educação baseada na 

consciência”, “Prevenção do Bullying,”, Expressão dramática, Sensibilização para a temática da Segurança, “A 

arbitragem no Futsal”, “Separação de resíduos soltos”, “Empreendedorismo” para além das várias sessões no 

âmbito do Programa de Educação para a Saúde (PES). 

 

Anos letivos Alunos- 

Número de sessões de sensibilização/ formação realizadas 

Biénio 2011-2013 6 

2013-2014 5 

2014-2015 12 

 

Satisfação relativamente à formação recebida 

Nos questionários aplicados ao Pessoal Docente em 2013-2014, nomeadamente na questão se Ofertas de 

formação insuficientes constituiriam Problemas da escola, 61% dos docentes consideraram que Não é problema 

e 32% consideraram ser Problema mínimo. 

Em relação ao ano letivo 2014-2015, não foram produzidos os instrumentos necessários para medir o grau de 

satisfação relativamente à formação recebida. 

 

2.2 – ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO 

Participação na distribuição de serviço - docente e não docente, pessoal técnico 

A distribuição de serviço docente é feita pela Diretora após a realização do Conselho Pedagógico e do Conselho 

Geral, de acordo com a legislação em vigor.  

A distribuição de serviço não docente e técnico tem a participação da Coordenadora técnica e do Encarregado 

de pessoal operacional, que conjuntamente com a Diretora valorizam as competências profissionais e a 

experiência dos trabalhadores na atribuição dos diferentes cargos. 
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Existência de critérios claros para a distribuição de serviço/ Participação do pessoal na definição de critérios 

na distribuição de serviço 

Os critérios são definidos em Conselho Pedagógico, de acordo com legislação em vigor. A competência 

demonstrada no desempenho das funções, o perfil e a formação são também considerados na distribuição do 

serviço docente e não docente. No serviço não docente são valorizadas as competências profissionais e a 

experiência dos trabalhadores. 

Nos questionários aplicados aos docentes no ano 2013-2014, à questão definição dos critérios de atribuição de 

turmas e horários aos professores, as respostas dos docentes refletem uma divisão em “fatias” muito 

semelhantes na opinião. A resposta Sempre foi a que obteve maior número de respostas, embora apenas 35%, 

no entanto pensamos que deve-se ao facto desta definição de critérios não acontecer em todas as reuniões, 

mas em momentos-chave do ano letivo. 

 

2.3 – MOTIVAÇÃO 

Nível de motivação do pessoal docente, técnico e não docente 

Através dos questionários aplicados ao Pessoal Docente no ano letivo 2013-2014, constatou-se que a 

desmotivação dos professores é para 44% Problema, para 26% Problema mínimo e para 7% Problema grave, o 

que nos leva a concluir que 77% dos professores do Agrupamento sente problemas ao nível da motivação.  

À questão Os professores são reconhecidos quando desenvolvem bom trabalho, uma grande percentagem de 

professores respondeu que são reconhecidos; 58% responderam Sim, 40% responderam Às vezes e apenas 2% 

responderam Não.  

A análise do cruzamento das respostas dadas pelos docentes a estas questões, leva-nos a concluir que a 

desmotivação pode dever-se essencialmente a fatores externos à escola (situação atual da carreira docente, 

decorrente da aplicação de medidas politicas do país) e não a fatores de gestão e organização do agrupamento 

ou a falta de reconhecimento dos seus desempenhos. 

 

2.4 – ESTRUTURAS INTERMÉDIAS 

Tipo de estruturas 

Departamentos Curriculares (Desde a Educação Pré-escolar ao 3º ciclo); Conselhos de Grupos de Disciplina (2º e 

3º ciclo); Conselhos de Diretores de Turma (2º e 3º ciclo); Conselhos de Anos (1º ciclo); Conselho Pedagógico. 

 Funcionamento 

O funcionamento está definido no Regimento de cada estrutura e respeita o Regulamento Interno e a 

legislação em vigor. 

Funções 

As funções estão definidas no Regulamento Interno, de acordo com a legislação em vigor. 
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3- GESTÃO DOS RECURSOS MATERIAIS 
 

3.1 – RECURSOS FINANCEIROS 

Reforço e gestão do orçamento            

O Agrupamento tem um apoio financeiro específico do programa TEIP destinado a Formação docente e não 

docente, deslocações e perita externa. O Conselho Administrativo do Agrupamento, de modo a angariar receitas 

próprias, recorre à cedência de instalações, a título oneroso, e utiliza os lucros do bufete e da papelaria, para 

além das receitas da reprografia, numa gestão que obedece ao princípio do equilíbrio financeiro, cumprindo 

integralmente a Lei dos Compromissos. As opções financeiras, definidas pela Direção, pelo Conselho Geral e 

pelo Conselho Administrativo têm permitido uma gestão de fundos equilibrada. 

 

3.2 – EFICIÊNCIA AMBIENTAL 

Impacto ambiental da Escola  

Para avaliar o impacto ambiental da escola, faremos, tal como nos últimos dois anos letivos, uso do relatório do 
Programa Eco-escolas e da avaliação das atividades contempladas no Plano anual de atividades elaborado pela 
Coordenadora do Programa.  

Tal como nos anos letivos anteriores, as atividades desenvolvidas foram transversais a todos os ciclos e 
executadas por várias turmas nas mais diversas áreas/disciplinas. Para além dos professores diretamente 
envolvidos, estiveram também envolvidos no programa Eco-escolas, técnicos, assistentes operacionais, PSP, 
representante do Município, Junta de Freguesia de Olhão, responsável pelo Parque Natural da Ria Formosa, 
encarregados de educação e pessoas da comunidade local. 

Foram estabelecidas as metas constantes no Plano de ação do Eco-escolas, as quais foram atingidas, 
destacando-se os temas dos Resíduos, Água, Biodiversidade, Espaços Exteriores, Floresta, Mobilidade e Gestão 
Ambiental. 
Este programa beneficiou a escola, essencialmente na consciencialização e responsabilização da escola quanto à 
necessidade de gestão dos resíduos, de manutenção dos espaços escolares e envolventes, de reflexão de 
poupança de recursos energéticos. As várias ações do Eco-escolas permitiram responsabilizar e envolver os 
alunos na tomada de decisões e atitudes sustentáveis para o ambiente. 
Este projeto possibilitou também, estimular a criatividade, fortalecer a interação entre a escola e a sociedade, e 
consciencializar para questões relacionadas com a recolha seletiva, triagem de resíduos, reciclagem e 
reutilização de materiais de forma a reduzir o seu impacto no meio ambiente. 
Das várias atividades desenvolvidas pelos alunos, registaram-se atividades de recolha de resíduos para a 
utilização em fins humanitários. 
 
É de salientar que a Escola obteve cinco prémios resultantes da participação de alunos do 3º ciclo em quatro 
concursos relacionados com o Ambiente: 
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Concurso “Vamos Dar 

Vida aos Resíduos da 

Escola” 

 

9º lugar 

 

66 alunos realizaram atividades de sensibilização da comunidade para 

a efetiva separação de resíduos, dinamizaram um site informativo 

sobre o decorrer do concurso e divulgando atividades da escola 

(http://residuos-com-vida8.webnode.pt/).  

No final do concurso a escola ficou classificada em 9º lugar de um 

total de 35 escolas. Verificou-se um aumento de 51% nas quantidades 

recolhidas, face ao período homólogo (entre dezembro e abril) de 

2013/2014. 

Concurso “Saco 

plástico, está tudo 

acabado!”  

 

2º lugar 

Inserido no tema global da disciplina: Sustentabilidade do Planeta e 

no programa Eco-Escolas os alunos do 8ºC (19 alunos) produziram 

spots sobre a necessidade de redução do uso de sacos plásticos. Entre 

os trabalhos realizados foram selecionados 5 e apresentados a 

concurso. Um dos trabalhos foi avaliados pela ABAE como um dos 7 

melhores e por isso sujeito a uma votação nacional online. Esse spot 

foi classificado em 2º lugar, sendo o prémio um smartphone como 

prémio. O facto de se ter adquirido um prémio num concurso Eco-

Escolas faz com que o município fique isento do pagamento da taxa 

de participação no próximo ano letivo. 

Concurso Água Jovem 

2015 

- Realização de 

trabalhos sobre Água 

e Luz 

- Atividades de 

comemoração do Dia 

do Ambiente e 

Cerimónia de entrega 

de prémios 

 

2º lugar e 3º lugar 

De acordo com o tema – Luz e Visão, os alunos de 8º ano (16 alunos) 

realizaram trabalhos abordando conteúdos lecionados e a água. 

Foram apresentados 4 trabalhos a concurso. Dois dos trabalhos 

apresentados foram premiados (2º e 3º lugar). O 2º lugar 

correspondeu a uma maquete intitulada “A Física, a Luz e a Água no 

dia-a-dia” e o 3º lugar a um filme intitulado “Da discussão nasce a luz” 

disponível em https://www.youtube.com/watch?v=LfvVMrFE2PQ 

Os prémios recebidos foram distribuídos pelos 16 alunos que 

participaram e consistiram em 2º lugar – entradas no Zoomarine e 60 

euros e 3º lugar – 40 euros. 

Pela sua participação os alunos participaram, no dia 5 de junho, em 

atividades promovidas pela Agência Portuguesa do Ambiente no 

Aquashow e na cerimónia de entrega de prémios no Centro 

Autárquico de Quarteira. 

Concurso Design for 

Change – 4ª edição 

 

Projeto O Planeta de 

hoje precisa de ti para 

um amanhã melhor 

1º lugar 

A participação neste concurso, mais especificamente na categoria 

Projeto Mais Amigo do Ambiente, teve por base todo o trabalho 

desenvolvido pelo 8ºC (16 alunos) sobre o Ambiente e em particular 

os Resíduos Diferenciados. A divulgação desse trabalho sob a forma 

de um vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=SZWVkSd55bE) 

permitiu a obtenção do 1º lugar a nível nacional. O prémio foi de 500 

euros em material didático, atribuído pela Lipor. 

No dia 9 de junho duas alunas envolvidas no projeto deslocaram-se a 

Vila Nova de Gaia para a cerimónia de entrega de prémios. 

 

http://residuos-com-vida8.webnode.pt/
https://www.youtube.com/watch?v=LfvVMrFE2PQ
https://www.youtube.com/watch?v=SZWVkSd55bE
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Implementação de um sistema auto-eco-sustentável 

Tratando-se de dar continuidade à implementação de um sistema de sustentabilidade e tendo em conta que os 
diversos intervenientes já se encontram familiarizados com o programa Eco-escolas, conclui-se que a 
comunidade escolar, no geral, tem participado de forma ativa nas atividades propostas, envolvendo-se de forma 
muito positiva ao longo destes três últimos anos letivos e os resultados são bastante satisfatórios, registando-se 
uma evolução significativa. 
 

Ano letivo 2012-2013 Ano Letivo 2013-2014 Ano letivo 2014-2015 

- Resíduos: Diminuição do lixo no espaço 

escolar, relativamente ao início do ano 

letivo; 

- Maior e melhor utilização dos ecopontos; 

- Maior reutilização de materiais recicláveis; 

- Água: ajustamento da rega automática dos 

espaços verdes da escola no final do dia; 

- Sensibilização para a preservação da água;  

- Maior embelezamento efetivo do espaço 

escolar; 

- Maior conhecimento de alguns temas por 

parte dos alunos de faixas etárias mais 

baixas, nos quais se detetou algum 

desconhecimento no início do ano letivo; 

- Maior interiorização de valores ambientais; 

- Redução do impacto dos resíduos no meio-

ambiente, através de recolha seletiva, 

triagem, reciclagem e reutilização de 

materiais; 

- Não foi possível construir um compostor 

 

- Resíduos: Diminuição do lixo no espaço 

escolar; 

- Separação do lixo; 

- Reutilização de resíduos; 

- Recuperação de canteiros; 

- Embelezamento efetivo do espaço 

escolar; 

- Maior reutilização de materiais 

recicláveis; 

- Água: Campanhas de sensibilização 

sobre a preservação da água; 

- Biodiversidade: promoção de hábitos 

de conservação da natureza e da 

biodiversidade; 

- Construção de um compostor; 

- Maior interiorização de valores 

ambientais nos alunos; 

- Melhoria do índice global da auditoria 

ambiental, principalmente ao nível dos 

resíduos, dos espaços exteriores e da 

água. 

 

- Resíduos: Maior autonomia dos alunos na 

separação, em casa e na escola;  

- Recolha seletiva, triagem, reciclagem e reutilização 

de materiais, reduzindo o seu impacto no meio 

ambiente; 

- Diminuição do lixo no espaço escolar; 

- Aumento significativo de caixotes de lixo 

diferenciado (todas as salas de aula e outras); 

- Começou-se a separar metais/ latas da cozinha; 

- Recolha de resíduos para utilização em fins 

humanitários; 

- Água e Biodiversidade: melhor conhecimento 

sobre a Ria Formosa e das respetivas espécies 

invasoras;  

- Espaços Exteriores: maior responsabilização dos 

alunos quanto à limpeza e manutenção dos espaços 

escolares; 

- Floresta: participação na remoção de chorões na 

Quinta de Marim; 

- Mobilidade: utilização do comboio como meio de 

transporte em visitas de estudo; 

- Gestão Ambiental: maior responsabilização dos 

alunos quanto à manutenção dos espaços escolares; 

- Maior envolvimento e responsabilização dos 

alunos na tomada de atitudes sustentáveis; 

- Obtenção de 5 prémios resultantes da participação 

de alunos da escola em 4 concursos relacionados 

com o ambiente: um 1º lugar, dois 2º lugar, um 3º 

lugar e um 9º lugar; 

- Melhoria do índice global da auditoria ambiental 

em relação ao ano anterior, tendo-se registado a 

maior evolução ao nível dos resíduos. 
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3.3 – ESPAÇOS 

Manutenção e conforto dos espaços 

Ao longo dos anos, o Agrupamento tem feito um esforço por manter os espaços em boas condições de 

manutenção e proporcionar o conforto necessário aos seus utilizadores. Os edifícios que compõem este 

Agrupamento já têm alguns anos, sobretudo os edifícios do 1º ciclo, que apresentam já algumas necessidade de 

intervenção, especialmente no seu interior. O edifício da EB2,3 tem vindo a ser alvo de algumas intervenções ao 

longo dos últimos, à medida que os orçamentos assim o permitem.  

Verifica-se a preocupação de embelezar os espaços, por iniciativa dos elementos da Direção, por iniciativa do 

pessoal não docente e por iniciativa dos docentes e alunos (exemplos: atividades realizadas pelo grupo de 

professores e alunos da área de Jardinagem e Espaços Verdes, atividades no âmbito do Programa Eco-Escolas 

nos últimos três anos letivos). 

Os Encarregados de Educação do 1º ciclo consideraram que a qualidade das instalações e dos equipamentos da 

EB1/JI apresentam alguns problemas. 

Os Encarregados de Educação do 2º e 3º ciclo também se manifestaram em relação a problemas nas instalações 

e equipamentos na EB2,3, embora a percentagem considerada problema seja inferior à das instalações da 

EB1/JI. 

 

 

3.4 – EQUIPAMENTOS 

Recursos didáticos, tecnológicos, lúdico-pedagógicos e de apoio aos serviços 

Na EB1/JI, todas as salas de aula estão equipadas com computadores com ligação à internet e três salas de aula 

e a biblioteca escolar possuem quadros interativos. A impressora existente é central e permite a impressão de 

trabalhos por parte de todos os professores a partir da sala de aula. Estes equipamentos são da 

responsabilidade da autarquia, nomeadamente os computadores existentes nas salas de aula. No edifício do 

pré-escolar existem computadores, mas não existe qualquer impressora a funcionar.  

Existem dois telemóveis fornecidos pela CMO (1 no JI e 1 na EB1) para que os docentes e não docentes possam 

contactar com encarregados de educação, outras escolas e outras entidades. 
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Relativamente ao material didático, verifica-se que na EB1 existe algum material destinado à prática de 

atividade física, à Educação Musical e à realização de atividade experimental e material didático destinado às 

disciplinas de Matemática e Português. Muito deste material (sobretudo de Matemática) já se encontra muito 

danificado e obsoleto. 

Na EB 2,3 os equipamentos informáticos continuam a apresentar algumas falhas ao nível do acesso à internet e 

problemas técnicos pontuais, embora se tenha registado uma melhoria neste último ano, verificando-se, no 

entanto, alguma lentidão no acesso. 

O Agrupamento tem sentido a necessidade de adquirir um software de gestão escolar que permita elaboração 

de sumários online, marcação de faltas, entre outros, o que ainda não foi possível concretizar. 

Segurança dos equipamentos 

Na EB1/JI nº 1 de Olhão foi removido pela autarquia, no ano letivo 2014-2015, o equipamento lúdico instalado 
no recreio, que apresentava risco para a integridade física dos alunos e que desde o final do 1.º período do ano 
letivo de 2013/2014, se encontrava interdito e com o acesso vedado por baias metálicas, que por sua vez eram 
frágeis. 

No ano letivo 2013-2014, registou-se um número superior de acidentes de alunos no espaço onde se encontrava 
o equipamento agora removido. Ainda assim, em 2014-2015 não se registou uma diminuição no número de 
acidentes no recinto escolar do 1º ciclo, devendo-se a maior parte a quedas no recreio.  

O quadro seguinte apresenta o número de acidentes de alunos, nos diferentes edifícios escolares, por ciclo de 
ensino, nos últimos três anos letivos. 

 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Total 

Nº de acidentes no JI 1 3 2 6 

Nº de acidentes na EB1 – 1º ciclo 10 24 24 58 

Nº de acidentes na EB2,3 – 2º ciclo 8 31 14 53 

Nº de acidentes na EB2,3 – 3º ciclo 12 16 20 48 

Total 31 74 60 165 

 

3.5 – SEGURANÇA 

Plano de Segurança 

 

A Escola (EB2,3) tem os Planos de Emergência e Prevenção aprovados, mas estes encontram-se sem efeito à luz 

da nova legislação. A Escola aguarda orientações do Gabinete de Segurança e do CDOS. Relativamente à EB1/JI 

nº1 estes planos são da responsabilidade da autarquia e não existem.  

Durante os 1º períodos dos anos letivos 2012-2013, 2013-2014 e 2014-2015, o Delegado de Segurança fez 

sensibilização para a temática da Segurança, junto dos professores, em especial os diretores de turma e restante 

comunidade educativa. Os Diretores de Turma, por sua vez, fizeram a sensibilização junto dos seus alunos, nas 

aulas de Educação para a Cidadania. 
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Conforme o Plano de Emergência, a Escola tem realizado dois Exercícios de Evacuação (incêndio e sismo), um no 

1º período e outro no 2º período, no entanto no ano letivo 2014-2015, o 1º Exercício de Evacuação Urgente da 

Escola não se realizou no decorrer do 1º período, como previsto, por motivos de problemas surgidos a nível de 

equipamento estrutural da escola, tendo decorrido no início do 2º período. Este facto originou que atendendo à 

organização das atividades escolares e de modo a que estas não sofressem perturbação, só foi possível realizar 

o 2º exercício interno de evacuação no início do 3º período. 

No ano letivo 2012-2013, o Exercício de Evacuação do 2º período foi feito com a colaboração de Forças 

Exteriores (LIVEX). 

Após os Exercícios de Evacuação, através de observação direta dos procedimentos da comunidade escolar e dos 

questionários aplicados a docentes, alunos e funcionários, verificou-se que os exercícios corresponderam às 

expetativas e que a atuação dos envolvidos foi bastante satisfatória.  

A escola-sede do Agrupamento está equipada com um sistema interno de vigilância e alarme. 
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4- CIRCUITOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
 

4.1 – COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA 

Comunicação Interna- através de comunicação de serviço, aviso ou convocatória, afixados em placard, através 

de conhecimento direto aos interessados e enviados por e-mail.  

Comunicação Externa- através de telefone, telemóvel, e-mail, site do Agrupamento, ofício, fax, caderneta do 

aluno (no caso de comunicação entre docente-enc. educação). 

 

Clareza da informação 

Através das respostas dadas pelos docentes aos questionários aplicados em 2013-2014, a informação veiculada 

para a comunidade escolar, em geral, é clara, objetiva e adequada aos destinatários.  

 

Eficácia dos meios 

Toda a informação entre escola-docente-escola é feita apenas através dos e-mail institucionais.  

A criação deste e-mails, em 2012/2013, teve o objetivo de canalizar a informação escolar para o e-mail 

institucional, deixando de parte a utilização cumulativa dos e-mails pessoais. Durante o ano letivo 2013-2014, 

verificou-se um aumento progressivo e constante na utilização deste e-mail, ao contrário do que se tinha 

verificado no ano letivo anterior. Questionários, instrumentos de recolha de dados e outros documentos de 

trabalho são enviados pelo e-mail institucional, o que contribuiu para a total adesão à utilização. A utilização 

passou a ser total, o que permitiu o conhecimento atempado da informação.  

Relativamente ao site do agrupamento, este necessita de ser melhorado a vários níveis, pelo que ao longo do 

ano letivo 2014-2015 a docente responsável pela sua gestão tomou várias providências no sentido de proceder 

à migração dos dados para um novo site, que se espera estar funcional no próximo ano letivo. 

O site do agrupamento http://www.eb23albertoiria.pt/ contava à data de conclusão do relatório 2013-2014 

(28/07/2014), com 492828 visualizações. Passado um ano letivo, em 28/07/2015 conta com 754443 

visualizações.      

 

Pertinência da informação 

De um modo geral, a informação é pertinente e relevante para os destinatários. 

No questionário aplicado aos docentes, à questão se a Direção divulga a informação atempada e eficazmente, 

63% dos docentes responderam Sempre, 32% Muitas vezes, apenas 5% respondeu Algumas vezes.  

Atualmente, em 2014-2015, e com a utilização sistemática do e-mail institucional e dos outros meios 

tradicionais desde sempre utilizados, consideramos que este aspeto deverá ter melhorado, não o podendo 

afirmar com rigor, visto que este ano não foram aplicados questionários aos docentes, de forma a obter uma 

conclusão com maior rigor. 
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5- RELAÇÃO ESCOLA-COMUNIDADE 
 

5.1 – AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO PARA OS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

Atividades para Encarregados de Educação  

 

Ano letivo Ações 

2012-2013 
Sessão de sensibilização: “Regras, limites e afetos na educação das 

crianças” dinamizada pelo Departamento da Educação Pré-Escolar 

“Formação de Educação Parental” dinamizada pelo GAAF 

2013-1014 

Educação Parental – Aplicação do “Programa Mais Família, Mais Jovem” – 

dinamizada pelo GAAF 

Sessão de Sensibilização “Como navegar em Segurança pela Internet”  - 

dinamizada pelo grupo disciplinar de TIC 

2014-2015 
Workshop “Educação Parental” – dinamizada pela técnica de serviço social 

do GAAF / projeto Bom Sucesso da Associação MOJU 

“Rodas de conversa” - dinamizada pela técnica de serviço social do GAAF 

 

Envolvimento dos Encarregados de Educação/Pais 

Ao longo dos últimos três anos letivos, continua-se a verificar através da avaliação das atividades do PAA que o 

envolvimento e a participação dos pais/encarregados de educação nas atividades escolares continuam a ser 

mais sistemáticas e fortes a nível da educação pré-escolar e 1º ciclo. No que diz respeito ao 2º ciclo e 3º ciclo, 

mantém-se a tendência para uma diminuição. 

Para além destas sessões de sensibilização, os encarregados de educação participaram nas atividades 

constantes no PAA, mencionadas no ponto 5.1 da dimensão B do presente relatório. 

 

5.2 – PARCERIAS 

Parcerias para atividades/ocupação de tempos livres 

 

Em 2012-2013: Não houve registo de parcerias; 

Em 2013-2014: Através da parceria existente com o Projeto Mais Sucesso, nomeadamente em articulação com o 

GAAF, foram desenvolvidas atividades de ocupação de tempos livres; 

Em 2014-2015: Não houve registo de parcerias para ocupação de tempos livres. 

 

Participação dos alunos 

 

Em 2013-2014 -Através das informações recolhidas, 8 alunos participaram nas atividades com empenho; 
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Parcerias para formação em contexto de trabalho, redes de parcerias, colaboração com entidades e 

personalidades 

Ao longo dos últimos três anos letivos registou-se um número elevado de parcerias, que se mantêm e que a 
partir do ano 2013-2014 aumentaram significativamente, a maioria relacionada com 
encaminhamentos/articulações dos serviços do GAAF ou do SPO e outras com atividades dirigidas à comunidade 
e no âmbito da formação em contexto de trabalho. 

- Encaminhamentos/articulações/atividades e projetos - CLASO (Concelho Local de Ação Social de Olhão), 

Fórum Técnico Municipal para a Inclusão, MAPS, Casa da Juventude Olhão, Associação MOJU, Projeto Mais 

Sucesso, Loja Social, APAV, GASMI, Centro de Saúde de Olhão, Associação Projeto Harmonia, Associação 

Vaneus, CPCJ, Tribunal de Família e Menores de Faro, Tribunal Judicial de Olhão, Segurança Social, PSP de Olhão, 

Polícia Judiciária, IPJ, IEFP, IDT, Unidade de Terapia Familiar do Algarve, Hospital Central de Faro, ACASO, CMO, 

Junta de Freguesia de Olhão, ACRAL, Museu Municipal de Olhão, Ria Shopping, Parque Natural da Ria Formosa, 

Centro de Recuperação e de Investigação de Animais Selvagens da Ria Formosa, Banco Alimentar de Faro, 

Associação Oncológica do Algarve, Ecoteca, Centro de Ciência Viva do Algarve, Universidade do Algarve, Rádio 

Universidade do Algarve- Rua FM, ETAR Poente de Olhão, Necton (Companhia Portuguesa de Culturas Marinhas, 

SA), Águas do Algarve, Heliimagem, Viveiros Monte Rosa, Viveiros Sul Flor, Estabelecimento Prisional de Olhão, 

Biblioteca Municipal de Olhão, Algar, ABAE, APA, Operação Nariz Vermelho, INEM, Bombeiros Municipais de 

Olhão, ACAP, ADAPO; 

- Formação em contexto de trabalho (2012-2013), estágios dos alunos dos CEF- Escolas do Concelho, Santa 
Casa da Misericórdia, CMO; 

- Formação em contexto de trabalho (2013-2014), estágios dos alunos dos CEF - Sporting Clube Olhanense, 
Ecoteca, Grupo SONAE, Sportzone, Adidas, Mó, Zippy, PICANÇO, Escola Secundária Dr. Francisco Fernandes 
Lopes; 

- Formação em contexto de trabalho (2014-2015), estágios dos alunos do curso vocacional - Sporting Clube 
Olhanense. 
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6- CLARIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO DE AUTOAVALIAÇÃO 
 

6.1 – AUTOAVALIAÇÃO  

Instrumentos de avaliação interna 

Ao longo destes três anos letivos, foram utilizados instrumentos de avaliação interna existentes no 

Agrupamento, foram adaptados quando necessário e criaram-se também novos instrumentos de recolha de 

dados, assim como questionários de satisfação dirigidos a diferentes públicos-alvo.  

 

Envolvimento da comunidade 

A Comunidade Educativa mostra envolvimento, embora seja necessário sempre continuar a fomentar a 

participação de todos os agentes, uma vez que o modelo e a prática de autoavaliação ainda são recentes no 

Agrupamento, sendo este o primeiro triénio. 

Registou-se 100% de adesão do Pessoal Docente e Não Docente no preenchimento dos documentos solicitados.  

Desde 2012/2013, foram aplicados questionários de satisfação a todos: Pessoal docente, Não Docente, Alunos 

(desde as crianças da pré-escolar até ao 9º ano) e Pais/Encarregados de educação. A adesão foi igualmente 

muito satisfatória. 

No final do triénio, a Equipa sente que um número cada vez maior de elementos da comunidade educativa 

entende a autoavaliação como um processo necessário para o conhecimento da realidade do Agrupamento de 

escolas e consequentemente na identificação das suas fragilidades nas várias dimensões. 

 

Criação e implementação de um modelo de autoavaliação 

A criação e a implementação do modelo de autoavaliação têm sido processos crescentes, na medida em que 

este ano letivo é o terceiro ano em que o Agrupamento se encontra a implementar o modelo.  

Foram adaptados instrumentos de recolha já existentes e criados novos instrumentos, aplicados questionários 

de satisfação e emanados relatórios de dados e relatórios trimestrais, ao longo do triénio. 

 

6.2 – AUTO-REGULAÇÃO E MELHORIA 

Eficácia do modelo de autoavaliação 

 

Número de instrumentos criados e número de reuniões realizadas 

 

Ao longo dos três anos letivos, a equipa de autoavaliação adaptou e criou questionários de satisfação para 

diferentes públicos-alvo e um documento-síntese por turma. Para além destes instrumentos de recolha, 

construiu planos de trabalho para produção de relatórios trimestrais e final. 

No início do ano letivo, reuniu com as estruturas intermédias, coordenadores e delegados. Reuniu com a perita 

externa do TEIP no Agrupamento, para além de outras formas de contacto existentes.  
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Ao longo dos três anos, teve reuniões informais com a direção, GAAF e SPO. 

A equipa realizou semanalmente reuniões de trabalho, tornando-se uma prática efetiva e sistemática, com 

maior evidência a partir do início do 2º período do ano letivo 2013-2014. Em média, realizaram-se cerca de 25 

reuniões de trabalho por ano letivo, sumariadas em dossier próprio, no entanto realizaram-se tarefas, para além 

do registado, o que permitiu uma evolução significativa da aplicação do modelo de autoavaliação.  

Em 2013-2014, os elementos da equipa de autoavaliação participaram na Ação de formação “A CONSTRUÇÃO 

PARTICIPADA DO PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO DE ESCOLAS”, da qual resultou a produção de um powerpoint 

para apresentação do modelo de autoavaliação na última sessão. Em 2014-2015, a equipa de autoavaliação 

dinamizou a Sessão AUTOAVALIAÇÃO E PLANOS DE MELHORIA”, inserida nos Encontros TEIP/Micro Rede TEIP 

de Olhão, para professores dos agrupamentos TEIP. 

A equipa de autoavaliação considera que o modelo permite uma avaliação muito abrangente da realidade do 

Agrupamento e da comunidade educativa, o que se torna ainda mais interessante no final do triénio, quando se 

compara os resultados e se observa a evolução ocorrida nestes três anos. 

Por outro lado, ao longo da realização deste relatório, foi possível identificar fragilidades, às quais deverão ser 

dadas respostas no próximo ano letivo. 

 

Balanço  das Propostas de melhoria apresentadas no relatório final de autoavaliação de 2013/2014  

Após a apresentação dos resultados do relatório de autoavaliação à comunidade educativa, a diretora elaborou 

um Plano de Ações de Melhoria e definiu equipas para a sua implementação, de acordo com um planeamento. 

Relativamente às sugestões de melhoria apresentadas no ano anterior no Relatório Final elaborado pela Equipa, 

apresentamos o seguinte balanço:  

 Dimensão A:  

RESULTADOS ESCOLARES - Aumentou a articulação entre o 4º e o 5º ano nas disciplinas de português e 

matemática, tendo sido definidas estratégias para a melhoria do sucesso, o que se refletiu na diminuição da 

distância entre os resultados obtidos pelos alunos do 4º ano em 2013-2014 e os seus resultados em 2014-2015 

no 5º ano. Apesar das estratégias definidas (apoio educativo, “Espaço Casulo”) este ano letivo continuou a 

verificar-se uma descida nos resultados da avaliação interna. Este ano verificou-se um maior 

investimento/reforço/alteração de estratégias no 6º ano e 9º ano, nomeadamente através da implementação 

das ações de melhoria “Melhorar o Português com os apoios - 3º ciclo”, “Aprender melhor Português - 2º e 3º 

ciclos” e “Aprender melhor a nossa língua - 2º e 3º ciclos”, “Aprender melhor Matemática – 2º e 3º ciclos”, 

“Melhorar a Matemática com os apoios”. As taxas de transição nas turmas de PCA de 3º ciclo melhoraram, 

relativamente ao ano anterior. 

QUALIDADE DO SUCESSO – Através da implementação da ação de melhoria “Laboratório da Qualidade em 

Matemática – 2º ciclo”, verificou-se um aumento de níveis 4 e 5 na avaliação interna a Matemática, assim como 

também se verificou um aumento à disciplina de Português. Também no 2º ciclo houve um aumento do número 

de alunos com positivas a todas as disciplinas. Este ano letivo, o número de alunos com quadro de excelência 

aumentou mais do dobro em relação ao ano passado. 

ABANDONO E ABSENTISMO – Ambos os indicadores melhoraram relativamente ao ano anterior. 
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RESULTADOS SOCIAIS - Constata-se que em relação ao ano letivo anterior, diminuiu ligeiramente o número de 

alunos propostos. Embora se verifique que o número de alunos propostos para o Quadro de Valor vai 

diminuindo à medida que aumenta o ano de escolaridade, neste ano o 3º ciclo tem mais alunos propostos que o 

2º ciclo e tem tido uma evolução positiva desde 2012-2013. 

 

 Dimensão B:  

GESTÃO DO CURRÍCULO (ENSINO CIENTÍFICO-EXPERIMENTAL) – Registou-se um grande investimento em 

atividades de caráter científico-experimental, desde a educação pré-escolar ao 9º ano. Durante o ano letivo 

2014-2015, foram realizadas atividades de natureza científico-experimental em todas as turmas do 

Agrupamento, promovendo-se o ensino experimental das ciências. O número de atividades foi superior aos 

últimos anos letivos, devendo-se em parte às atividades de articulação entre ciclos. Registou-se um ligeiro 

aumento de atividades de articulação com os Centros de Ciência Viva. 

GESTÃO DO CURRÍCULO (REFORÇOS DE APRENDIZAGEM) – No 1º ciclo, a taxa de sucesso dos alunos apoiados 

no 2º ano melhorou, com o contributo do “Espaço Casulo” e das estratégias implementadas. No 2º e 3º ciclos 

melhoraram as taxas de sucesso, apesar de ainda se verificar uma fraca assiduidade aos apoios, principalmente 

no 3º ciclo. 

 

GESTÃO DO CURRÍCULO (ARTICULAÇÃO E SEQUENCIALIDADE) – Melhorou e aumentou a articulação entre 

ciclos, facilitada pela definição da tarde de 4º feira destinada a reuniões, nos horários de todos os docentes do 

2º e 3º ciclo.  

 

CLIMA EDUCACIONAL – De modo a promover a integração dos alunos de 5º ano foi implementado a atividade 

“Apadrinhamento” destes alunos pelos alunos do 8º ano, logo no início do ano letivo. Diminuiu 

significativamente o número de medidas corretivas ao longo do triénio, resultante de uma conjugação de 

esforços desenvolvidos pelos diretores de turma, GAAF, direção e docentes em geral. 

 

AVALIAÇÃO - A prática da aplicação de instrumentos de avaliação comuns a Português e a Matemática ainda 

não foi alargada a todos os Departamentos. 

 

PROCESSO DE COOPERAÇÃO COM AS FAMÍLIAS - Tal como se constatou nos últimos dois anos letivos anteriores, 

a colaboração dos pais/enc. de educação nas atividades escolares continua a ser mais sistemática a nível da 

educação pré-escolar e 1º ciclo.  

 

 Dimensão C:  

EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS – Continua a registar-se falta de pessoal para que os serviços sejam totalmente 

eficientes, nomeadamente no que diz respeito à vigilância/acompanhamento dos alunos. Este problema 

manifesta-se tanto na EB1/JI, assim como na EB2,3. No ano letivo 2014-2015, a Diretora fez alterações na 

distribuição de serviço dos assistentes operacionais, nomeadamente na equipa do refeitório da EB2,3, no 

entanto, não temos ainda dados rigorosos para aferir se estas alterações configuram numa melhoria do grau de 

satisfação por parte dos docentes e alunos. 

MOBILIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS – Não existem dados rigorosos para avaliar se o nível de motivação 

dos docentes melhorou, no entanto tendo em conta o bom ambiente de trabalho que se faz sentir no 
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agrupamento, consideramos que essa eventual desmotivação estará relacionada com fatores externos e 

tenderá a diminuir. Ao longo do ano letivo 2014-2015, houve um investimento em ações para pessoal não 

docente, pelo que se realizaram três ações de formação, duas destinadas a assistentes operacionais (no ano 

anterior estes não tinham realizado qualquer formação). 

GESTÃO DOS RECURSOS MATERIAIS (EFICIÊNCIA AMBIENTAL) – A comunidade escolar mostrou-se mais 
envolvida na implementação do Programa Eco-escolas, participou de forma ativa nas atividades propostas, 
envolvendo-se de forma muito positiva, principalmente ao longo deste último ano letivo e os resultados são 
bastante satisfatórios, registando-se uma evolução significativa. 
 

GESTÃO DOS RECURSOS MATERIAIS (EQUIPAMENTOS) – Os equipamentos tecnológicos na EB1/JI continuam a 

apresentar muitas fragilidades ao nível da eficiência. O equipamento de diversão na EB1/JI que apresentava 

riscos para a integridade física dos alunos foi retirado pela autarquia. No entanto, em 2014-2015 não se registou 

uma diminuição no número de acidentes no recinto escolar do 1º ciclo. O Agrupamento tem sentido a 

necessidade de adquirir um software de gestão escolar que permita elaboração de sumários online, marcação 

de faltas, entre outros. 

GESTÃO DOS RECURSOS MATERIAIS (SEGURANÇA) – Ainda não existe na E.B.1/JI um Plano de Emergência e 

Prevenção. 

RELAÇÃO ESCOLA-COMUNIDADE – Os pais/encarregados de educação do 2º e 3º ciclos continuam a registar um 

envolvimento fraco nas atividades escolares dos seus educandos e nas atividades proporcionadas pela escola, 

ao contrário do envolvimento dos pais/encarregados de educação dos alunos da Educação Pré-escolar e do 1º 

ciclo que é bastante forte. 

CLARIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO DE AUTOAVALIAÇÃO - A equipa de autoavaliação uniformizou 

instrumentos de recolha de dados, criou e adaptou instrumentos de recolha já existentes e adaptou os planos 

de trabalho às necessidades, de modo a tornar mais eficaz o processo de autoavaliação, tendo apresentado 

relatórios intermédios após o 1º e o 2º períodos letivos. 
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SUGESTÕES  DE MELHORIA PARA O ANO LETIVO 2015/2016 

 

Com base nas fragilidades detetadas, a equipa de autoavaliação apresenta, de seguida, um conjunto de 

sugestões de melhoria, tendo em vista a elaboração do Plano de Melhoria do Agrupamento e a definição de 

ações de melhoria a implementar no ano letivo 2015/2016.  

Para além da análise deste relatório de autoavaliação, é necessário recorrer igualmente ao Plano Plurianual de 

Melhoria TEIP 2014-2017, para a elaboração de ações de melhoria. Identificamos, de seguida, problemas e 

fragilidades em cada uma das três dimensões do Agrupamento.  

 

 

DIMENSÃO A – RESULTADOS:              

RESULTADOS ESCOLARES –Em virtude de no 1º ciclo e no 3º ciclo se ter verificado uma descida nos resultados 

da avaliação interna será necessário que os departamentos reflitam e encontrem estratégias no sentido da 

melhoria.  

Mantém-se a necessidade de um maior investimento/reforço/alteração de estratégias, no sentido de continuar 

a diminuir a distância entre a avaliação interna e externa a Português e a Matemática de 6º ano e Matemática 

de 9º ano. 

         QUALIDADE DO SUCESSO – Ao nível da avaliação interna no 1º ciclo e no 3º ciclo, deverá ser feito um 

investimento para que os alunos atinjam maior qualidade no sucesso.  

         Ao nível da avaliação externa, verificou-se o maior distanciamento entre a qualidade do sucesso interno e o 

sucesso externo no 6º ano, pelo que deverá haver uma reflexão no sentido de perceber a razão e encontrar 

estratégias para diminuir esse distanciamento. 

 

ABANDONO e ABSENTISMO - Deverá ser dada continuidade ao reforço da vigilância/acompanhamento dos 

alunos no espaço exterior, principalmente alunos do 5º ano, de modo a integrá-los melhor no espaço-escola e a 

encaminhá-los para a sala de aula, se necessário. 

 

RESULTADOS SOCIAIS – O número de alunos propostos para Quadro de Valor tende a diminuir à medida que se 

avança no ciclo de ensino, pelo que há um número bastante inferior de alunos propostos para Quadros de Valor 

no 2º e 3º ciclo. Deverá ser reforçado o investimento nos resultados sociais no 2º e 3º ciclo. 
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DIMENSÃO B – PROCESSO DE ENSINO- APRENDIZAGEM: 
 

GESTÃO DO CURRÍCULO (REFORÇOS DE APRENDIZAGEM) – Deverá continuar a implementação de todas as 

estratégias para a melhoria dos resultados em Matemática em todos os anos de escolaridade, visto que se 

verificou ser a disciplina com resultados mais baixos. Verifica-se que no 3º ciclo, a assiduidade aos apoios 

continua a ser mais fraca, pelo que deverão ser encontradas estratégias para a valorização destes reforços. Ao 

nível do 1º ciclo, deverão os reforços/apoios ser direcionados para os dois primeiros anos de escolaridade, 

diversificando mais as modalidades e as estratégias para o sucesso. Para o 4º ano, qualquer tipo de apoio 

deverá ocorrer fora da componente letiva. 

 

GESTÃO DO CURRÍCULO (ARTICULAÇÃO E SEQUENCIALIDADE) - É necessário continuar a investir nessa prática, 

de modo a consolidá-la e alargá-la a todos os Departamentos e Grupos disciplinares. Continuar a articulação 

entre o 4º e o 5º ano; aumentar a articulação entre 6º ano e 7º ano; aumentar a articulação entre a educação 

pré-escolar e o 1º ciclo. 

 

CLIMA EDUCACIONAL - Continuar a implementar as estratégias que permitiram a diminuição da indisciplina, 

que ainda é considerada, por cerca de metade dos encarregados de educação (que responderam ao 

questionário de satisfação) como um problema ou problema grave no nosso agrupamento. 

 

AVALIAÇÃO – A prática da aplicação de instrumentos de avaliação comuns a Português e a Matemática deverá 

ser alargada a todos os Departamentos. 

 

PROCESSO DE COOPERAÇÃO COM AS FAMÍLIAS - Tendo em conta que a situação não se alterou desde o ano 

anterior e continua a verificar-se um défice ao nível da participação dos pais/encarregados de educação, 

sobretudo no 2º e 3º ciclos, é importante continuar a promover a articulação entre a Escola e a Família e a 

responsabilização dos encarregados de educação para a promoção do sucesso educativo. A Escola poderá, por 

exemplo, promover ações de sensibilização/formação sobre a incivilidade/ indisciplina/violência/segurança.  
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DIMENSÃO C – GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO: 

 
EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS – Colmatar a falta de pessoal para que os serviços sejam totalmente eficientes, 
nomeadamente no que diz respeito à vigilância/acompanhamento dos alunos. Este problema manifesta-se 
tanto na EB1/JI, assim como na EB2,3.  
 
GESTÃO DOS RECURSOS MATERIAIS (EQUIPAMENTOS) - Na EB1/JI continua a ser necessário melhorar a 

eficiência dos equipamentos tecnológicos, nomeadamente dos computadores e da sua ligação à internet. A 

existência de apenas um telemóvel para ser utilizado por muitos docentes distribuídos por 3 edifícios cria por 

vezes constrangimentos e dificulta a resolução atempada de algumas situações.  

Devido ao número elevado de acidentes ocorridos na EB1/JI no 1º ciclo, deverão ser tomadas as devidas 

previdências no sentido de diminuir estas ocorrências, já que relativamente ao ano letivo anterior, não 

diminuiu. 

 
GESTÃO DOS RECURSOS MATERIAIS (SEGURANÇA) - Em virtude de não existir na E.B.1/JI um Plano de 

Emergência e Prevenção, a Direção deverá continuar a insistir junto dos responsáveis do Município para que o 

mesmo seja elaborado e implementado na EB1/JI.  

 
RELAÇÃO ESCOLA – COMUNIDADE - Necessidade de maior investimento em fomentar a participação dos pais 

na vida da escola e de os estimular a participar nas atividades da escola. Reforço da participação dos 

pais/encarregados de educação em todos os níveis de ensino (da Ed. Pré-escolar até ao 9º ano). Tendo em conta 

que a colaboração dos pais/encarregados de educação nas atividades escolares é mais sistemática a nível da 

educação pré-escolar e 1º ciclo, a Escola deverá encontrar mais mecanismos para proporcionar uma 

participação mais ativa dos encarregados de educação dos alunos dos 2º e 3º ciclos, nomeadamente solicitando 

a sua colaboração em atividades conjuntas com alunos, docentes e famílias. Para 2015-2016 encontra-se já 

agendada a sessão “Associativismo de Pais em Educação” integrada nos Encontros TEIP/Micro Rede TEIP de 

Olhão, em que os destinatários serão pais e encarregados de educação, pelo que o agrupamento deverá envidar 

todos os esforços no sentido de se conseguir uma participação significativa. 

 

CLARIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO DE AUTOAVALIAÇÃO – A equipa de autoavaliação continua a 

sentir alguns constrangimentos, devido à dimensão do relatório, ao elevado número de indicadores em análise, 

que se refletem, sobretudo, na divulgação atempada dos resultados trimestrais. No final do triénio, concluímos 

ser pertinente analisar todo o modelo de autoavaliação e reformular/clarificar alguns aspetos. A equipa deverá 

reunir, no início do ano letivo, com todos os coordenadores de departamentos, delegados de disciplina e 

diretores de turma, tendo em vista divulgação e definição de novas estratégias de colaboração. Considera-se 

também importante, que no início do próximo ano letivo, a Diretora designe alguns docentes para colaborarem 

com a equipa, no levantamento e análise de dados. 
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Olhão, 28 de julho de 2015 

 

 

A Equipa: 

 

  Ana Maria______________________________________ 

 

  Marília Estriga___________________________________ 

   

Vanda Estevens__________________________________ 

 

 

 


