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1. Enquadramento 

        A fim de dar cumprimento ao estabelecido na alínea a) do ponto 2 do artigo 20º do 

Decreto- Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, alterado, pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de 

Julho, a Direção do Agrupamento de Escolas do Bom Sucesso apresenta ao Conselho Geral o 

Relatório Final de Execução do Plano Anual de Atividades de 2017-18 e o Plano Estratégico 

para 2018-19 (no âmbito do Projeto Educativo aprovado para o triénio 2017-18 a 2019-20), 

tendo como referência os  relatórios  de autoavaliação  apresentados pelas estruturas 

pedagógicas e administrativas no final do ano letivo e a análise dos mesmos por parte da 

Direção. 

2. Introdução 

Este relatório tem por finalidade aferir o grau de consecução das metas do Projeto 

Educativo (PEA), através das actividades realizadas, considerando que o Plano Anual de 

Atividades (PAA) é um instrumento de autonomia, que operacionaliza o seu PEA. 

As actividades foram planeadas em função das áreas de intervenção, dos objectivos 

estratégicos e das metas do PEA. 

Como tal, procurou-se avaliar e analisar as condições de implementação e de 

realização das actividades e o seu impacto nos participantes. Para tal, foram definidos 

objectivos estratégicos e, para cada objectivo estratégico, foram operacionalizados indicadores 

e metas a atingir até 2021, os quais são monitorizados regularmente nos documentos 

disponibilizados na plataforma moodle para o efeito, de entre as atividades selecionadas como 

representativas para cada uma das áreas e pelos responsáveis pelo plano de melhorias. 

Como metodologia de avaliação foi elaborado um questionário, ao qual responderam 

os proponentes na atividade e a avaliação em relatório próprio elaborada pelas equipas que 

definem cada uma das estruturas. Estas estruturas usam uma metodologia de recolha de 

dados e assenta igualmente na percepção subjetiva dos proponentes, bem como o grau de 

execução em relação ao respetivo PAA. 

Ao operacionalizar o PEA, implica que o PAA integre todas as atividades que estão 

para além do plano de turma que é o instrumento diferenciador da implementação do 

currículo e sua flexibilidade. Assim sendo, o presente relatório não espelha apenas a 
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especificidade da análise desse instrumento, mas muitas das atividades desenvolvidas com 

alunos e docentes. 

Todas estas actividades monitorizadas e avaliadas, tiveram em consideração as 

recomendações apresentadas no relatório do ano anterior. 

3. Missão, Visão e Lema  

 A Missão da instituição Agrupamento de Escolas do Bom Sucesso, definida no seu 

Regulamento Interno: a defesa do direito à educação, que se exprime pela garantia de uma 

permanente ação formativa orientada para favorecer o desenvolvimento global da 

personalidade, o progresso social e a democratização da sociedade através de um serviço 

educativo/formativo constante e atual, de qualidade; associado a esta missão, a Escola será 

também um polo de desenvolvimento cultural da comunidade educativa, através da 

divulgação e atração às suas iniciativas.  

A Visão do Agrupamento de Escolas do Bom Sucesso, baseia-se na concretização de 

uma escola: Inclusiva de todos os alunos (abrangendo alunos estrangeiros de 12 

nacionalidades), promovendo o sucesso escolar, proporcionando ofertas formativas diversas 

(Pré-escolar, 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico, os cursos das Novas Ofertas Educativas e 

Cursos de Educação e Formação de Adultos) valorizando capacidades, conhecimentos e 

atitudes, elevando as expectativas das famílias e dos alunos em relação à valorização da 

educação; como polo cultural da comunidade local, expressando a valorização de todas as 

áreas do conhecimento; como entidade em que a auto-avaliação regula todos os processos 

pedagógicos e administrativos. 

O Lema Do Agrupamento de escolas do Bom Sucesso “Uma escola que dá asas 

para sonhar, trabalhar, voar e vencer.” O Agrupamento pretende desenvolver a sua 

tradição educativa estimulando nos alunos o conhecimento, o esforço, a criação, a autonomia 

e a ambição. Sonhamos e defendemos a concretização de uma escola inclusiva que capacite 

cidadãos conhecedores e capazes de voar. 

          Em 2017-18 iniciou-se um novo Projeto Educativo do Agrupamento, cujas linhas 

orientadoras estão cimentadas no anterior, agora subordinado ao tema “Uma escola que dá 

asas para sonhar, trabalhar, voar e vencer” cujas áreas de intervenção integram os seguintes 

objetivos: 

 Qualidade das Aprendizagens e Sucesso Escolar: 
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 Melhorar o resultado escolar dos alunos-resultados/externos; prevenir o abandono 

escolar; melhorar a qualidade das aprendizagens. 

 

 Educação para a Cidadania: 

 Formação dos agentes Educativos; ambientes educativos promotores da 

aprendizagem. 

 Ambientes educativos promotores da aprendizagem. 

 

 Organização e administração escolar ao Serviço da Educação: 

 Promoção e divulgação de boas práticas e de inovação pedagógica (existência de 

projetos inovadores e utilização das TIC); 

 Instalações e Equipamentos (melhorar os equipamentos e conservar e melhorar as 

instalações); 

 Auto-avaliação (elaborar relatórios das várias estruturas contendo dados objetivos). 

 

4. Relatório Global das Atividades 

 

Com base nos documentos e relatórios de avaliação elaborados pelos diversos 

coordenadores de departamentos ou de outras estruturas, no final do 3º período, 

elaborou-se o presente Relatório global mas resumido, contendo o grau de execução do 

PAA relativo ao ano letivo 2017/18. 

 

4.1. Síntese dos Relatórios de Departamentos 

  

 Instrumentos e Critérios de Avaliação Aplicados 

 
Todos os departamentos cumpriram os seus critérios específicos de acordo com o 

definido PEA e disponibilizado na página do Agrupamento. Quantos aos instrumentos de 

avaliação, de um modo global todos os departamentos utilizaram a diagnose, vários tipos 

de fichas, grelhas de observação e registo, a ficha de informação intercalar para os 

Encarregados de Educação, a comunicação oral específica de cada área, recurso a diversas 

ferramentas das TIC de acordo com a especificidade de cada disciplina, trabalhos de 

grupo/projeto, terminando com a aferição. 
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 Experiências de Aprendizagem Realizadas 
Atendendo à especificidade de cada departamento, de um modo geral todos referiram 

aplicar como experiências de aprendizagem o trabalho autónomo, a formação de grupos 

de acordo com o desempenho escolar/diferenciação pedagógica, as 

coadjuvações/assessorias sempre que estas foram atribuídas, a participação em projectos 

e atividades promovidas pelos clubes, a comemoração de dias alusivos de acordo com o 

definido no PAA e com as caraterísticas de cada departamento, as visitas de estudo, aulas 

de formação interna e recíproca culminando com um momento de reflexão conjunta.  

De um modo particular os Departamentos de Ciências Sociais e de Línguas recorrem 

com frequência à produção oral/escrita e comunicações à turma; o Departamento de 

Educação Física e Educação Especial em particular o grupo de Educação Física ao plano 

plurianual de EF e a escalas de avaliação quantitativas por ciclo de ensino e os 

Departamentos do 1º Ciclo e de Matemática elaboraram em conjunto por ano, matrizes, 

provas e critérios de correcção. 

De um modo particular os Departamentos de Línguas destacaram ainda a partilha entre 

ciclos (1º e 2º Ciclos) em Educação para a Cidadania e Inglês e o de Educação Artística e 

Educação Tecnológica a articulação entre ciclos no dia do Departamento. 

 Articulação  

 Entre Ciclos: 
De um modo global todos os departamentos promovem a articulação entre ciclos desde 

o início do ano letivo nas reuniões de apresentação no qual estão presentes professores de 

outros ciclos, com a aplicação da diagnose seguida da reunião de reflexão sobre os 

resultados que conduz à elaboração das planificações. As reuniões de departamento para 

reflexão dos momentos de avaliação é mais um exemplo deste tipo de articulação, assim 

como para a elaboração de instrumentos de avaliação, de materiais de apoio às 

aprendizagens e no preenchimento de relatórios e todo o tipo de planos implementados no 

Agrupamento. A articulação entre ciclos também se encontra refletida nas atividades que os 

clubes e projetos desenvolvem dentro do departamento ao qual se ajusta e na extensão da 

sua aplicação noutros departamentos. No Departamento do pré-escolar com a visita de 

estudo dos alunos aos estabelecimentos do 1º Ciclo do agrupamento. 

 

 Horizontal do Currículo: 
A articulação horizontal divergiu um pouco conforme os departamentos destacando-se 

como principais: 

- No Departamento do Pré-Escolar a articulação baseia-se nas actividades desenvolvidas 

ao longo do ano letivo intersalas; 

- No Departamento do 1º Ciclo destaca-se no trabalho por grupos/ano, no apoio 

pedagógico, coadjuvação e no trabalho colaborativo entre docentes; 

- No Departamento de Ciências Experimentais através de projetos desenvolvidos por 

ano de escolaridade; 

No Departamento de Ciências Sociais nas diversas visitas de estudo realizadas; 
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- No Departamento de Educação Artística e Educação Tecnológica através da 

articulação que o Clube de Artes realiza com os restantes departamentos; 

- No Departamento de Educação Especial e Educação Física todo o trabalho 

colaborativo realizado ao longo do ano letivo; 

- No Departamento de Matemática com o recurso a atividades lúdicas de carater 

matemático, com o uso de software Matemático e das atividades promovidas pelo 

Projeto Brinca_math. 

 

 Com as Outras Estruturas Educativas 

A articulação com as estruturas educativas tem duas vertentes a interna, na qual todos 

os departamentos referiram ter interagido com os órgãos de Gestão, pessoal não 

docente, pais, isto é toda a comunidade educativa. Na articulação com restantes 

estruturas internas (clubes/projectos, UAM, serviço de psicologia,…).Salienta-se que 

apenas o Departamento de Educação Especial e Educação Física considerar neste campo 

a articulação é realizada através dos planos de Turma.  

Quanto à vertente externa todos os departamentos à exceção do de Línguas referiu ter-

se articulado com as entidades externas tais como: Junta de freguesia, Câmara Municipal, 

Técnicos da CERCI, entidades promovedoras de projetos, Universidade Lusófona de 

Humanidades e Tecnologia (Ed. Física) e empresas locais (C. Sociais). 

 

 Entre Docentes da mesma Área Disciplinar 

A articulação entre docentes foi considerada pela maior parte dos Departamentos 

conseguida pelas coadjuvações, assessorias e na formação recíproca, com exceção do 

Departamento de Ciências Experimentais, Departamento de Ciências Sociais e 

Departamento de Educação Especial e Educação Física, cuja articulação consideram não 

aplicável. 

 

 Plano de Ação Estratégico 

 Medida 1. Utilização da avaliação formativa como instrumento para adequar as 

tarefas de recuperação a propor ao aluno: 
De um modo global todos os departamentos elencaram o mesmo tipo de avaliação 

formativa e o mesmo tipo de medidas de recuperação dando uns maior enfase a 

umas medidas do que a outras. Assim sendo: 

-Na avaliação formativa utilizaram os seguintes instrumentos: 

 Fichas formativas; 

 Fichas de trabalho e guiões de tarefas; 

 Grelhas de monotorização de conteúdos e várias grelhas de avaliação; 
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 Fichas de autoavaliação e autoavaliação intercalar; 

 Ficheiros autocorrectivos; 

 Portefólio; 

 Mapeamento de tarefas. 

-As medidas de recuperação aplicadas foram: 

 Trabalho autónomo; 

 Coadjuvação, apoios e assessorias em sala de aula; 

 Relatórios de Aferição Externa (Departamento de Línguas e Matemática) e 

relatórios dos resultados escolares no final de cada período em todos os 

departamentos; 

 Reformulação de tarefas e reajustamento das planificações. 

 

 Medida 2. Promoção da articulação curricular com base no trabalho 

colaborativo entre os docentes das mesmas disciplinas/áreas disciplinares: 
Os departamentos realizaram as atividades de articulação com as diversas áreas 

disciplinares ou com os outros ciclos de acordo com o definido nos Planos de 

turma e PAA. Toda a articulação foi realizada nas horas destinadas ao Laboratório 

de Aprendizagem ou em horas dadas pelos próprios docentes. 

 

 

 Plano de Melhorias- Impacto das Ações de Melhoria no contexto 

escolar 

 
Através dos resultados alcançados e da observação das evidências, todos os departamentos 

consideraram que as ações de melhoria encontram-se a produzir alguns impactos, ou 

encontram-se a produzir um forte impacto, com exceção dos departamentos de: Línguas, Pré-

Escolar e grupo de Educação Física que considera que a ação de melhoria do uso da plataforma 

moodle e site do Agrupamento não se encontra a produzir impactos e ainda o Departamento de 

Ciências Experimentais que refere que as ações sobre o comportamento dos alunos também 

não produzem impacto. 

 

 Análise dos Resultados 

 
Metas /prioridades de aprendizagem definidas nas planificações 

 

Os departamentos após a análise dos resultados entre a diagnose e a aferição e tendo como 

base as metas definidas no PEA concluíram de uma forma sumária: 

 Departamento do Pré-Escolar verificou-se uma oscilação do grau de consecução 

dos diversos domínios por sala; 

 No departamento de Matemática verificou-se uma oscilação dos resultados por 

anos face às metas propostas; 
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 No Departamento de Ciências Experimentais a nível da disciplina de Ciências 

Naturais também se verificam oscilações ao passo que na de Físico Química as 

metas foram alcançadas; 

 No Departamento de Ciências Sociais no 2º ciclo atingiram-se as metas, 

contrariamente ao 3º ciclo (o relatório deverá ser mais específico neste campo); 

 Nos Departamentos de Educação Artística e Educação Tecnológica e do 1º Ciclo os 

resultados estão enquadrados com as metas; 

 No Departamento de Educação Especial e Educação Física ao nível da disciplina de 

Educação Física as metas foram parcialmente alcançadas; 

 No Departamento de Línguas a nível do Português as metas foram alcançadas com 

excepção do domínio gramatical, a nível do Inglês e Francês foram alcançadas 

parcialmente e na Expressão Dramática foram alcançadas. 
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Departamentos Pontos Fortes Pontos a melhorar 

Pré-Escolar 

 Espírito de equipa; 
 Articulação com a BECRE; 
 Formação reciproca; 
 Articulação intersalas; 
 Participação dos Encarregados de Educação; 

 Articulação com o 2º e 3º ciclo. 

 Mais recursos a nível da tecnologia de informação; 
 Projeto caleidoscópio com ação direta. 

1º Ciclo 

 Cumprimento das planificações; 

 Articulação horizontal, vertical e com outras estruturas externas e 
internas; 

 Envolvimento/participação dos Encarregados de Educação nas 
atividades letivas e não letivas propostas; 

 Envolvimento da Associação de Pais e Encarregados de Educação do 
Agrupamento; 

 Interação com a comunidade educativa; 

 Número de horas prestadas ao Apoio Educativo, Coadjuvações, Apoio 
Pedagógico Personalizado, Serviço de Psicologia e Orientação e Terapia 
da Fala e Ocupacional; 

 Resposta eficaz da equipa de Educação Especial e do Serviço de 
Psicologia e Orientação nos processos de encaminhamento e de 
reavaliação; 

 Disponibilidade demonstrada pelos técnicos da equipa de Educação 
Especial, para além das suas obrigações; 

 Empenho demonstrado pela maioria dos docentes face às inúmeras 
solicitações apresentadas ao longo do ano letivo; 

 Realização da Feira do Livro na EB1 de Arcena. 

 

 Recursos  informáticos em Arcena e no Bom Sucesso: wi-fi, 
configuração  do software dos quadros interactivos; 

 Ações de formação para docentes e não docentes 
adequados às necessidades do Agrupamento; 

 Aumento da participação dos Encarregados de Educação 
nas reuniões agendadas; 

 Tempos de apoio educativo de 1 hora, atendendo à faixa 
etária dos alunos e permitindo uma concretização das 
atividades mais eficaz, especialmente no que respeita às 
literacias digitais. 
 

 

Ciências 

Experimentais 

 Atividade experimental no 3.º ciclo; 

 Articulação disciplinar e entre ciclos; 

 Trabalho colaborativo. 

 Desdobramento das turmas no 2º Ciclo; 

 Assessorias; 

  Apoio ao Estudo (quinzenal atribuída a um docente de C.N.); 

 Existência de um Coordenador de PAA. 
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Departamentos Pontos Fortes Pontos a melhorar 

Ciências Sociais 

 Atividade de formação recíproca; 
 Articulação horizontal do currículo; 
 Sala de estudo e apoio ao estudo; 
 Trabalho em equipa: construção e aplicação de instrumentos de 

avaliação comuns; planificações; experiências de aprendizagem, etc; 

 Adequação das planificações e experiências de aprendizagem às 
necessidades reais dos alunos. 

 

Educação 

Artística e 

Tecnológica 

 “supervisão pedagógica”/boas práticas, o departamento considerou 
bastante positiva a troca de experiências entre colegas. 

 A insonorização da sala BM (sala da Educação Musical); 

 colocação de um vídeo projetor nas salas AT2 e AT3, para 
apresentações visuais. 

Educação 

Especial e 

Educação Física 

 Trabalho cooperativo entre todos os elementos que constituem o 
Departamento; 

 Consecução de compromissos individuais fundamentados nos 
compromissos coletivos estabelecidos/ acordados; 

 Boa integração dos alunos com NEE nas turmas, devido ao 
acompanhamento contínuo por parte dos professores de Educação 
especial, de acordo com o PE, PAA e PT. 
 

 Confirmação dos resultados de aferição interna com os da 
próxima diagnose; 

 Inclusão na avaliação da Aptidão Física do teste de 
impulsão horizontal; 

 Utilização da plataforma do FIT Escola para o envolvimento 
dos alunos na regulação dos seus níveis de aptidão física; 

 Disponibilizar “tempos livres” (dos já existentes às 4ª 
feiras), de modo a possibilitar o tratamento de assuntos no 
momento oportuno e adequado; 

 Manter o contato regular com os encarregados de 
educação e promover ações de sensibilização para a 
importância da relação entre escola e famílias; 

 Estudo da viabilidade de abertura de novos cursos 
mediante os interesses aferidos pela maioria dos alunos; 

 Reflexão em grupo sobre as práticas pouco eficientes para 
a construção de uma escola inclusiva. 
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Departamentos Pontos Fortes Pontos a melhorar 

Línguas 

 o trabalho em equipa e o respeito entre os pares;  

 A diversidade de experiências de aprendizagem; 
 A boa gestão do tempo no funcionamento das reuniões; 
 Formação reciproca. 

 

 Intensificar a utilização da plataforma Moodle e/ou outras 
ferramentas digitais 

Matemática 

 Partilha de materiais, metodologias de trabalho e ambiente de 
trabalho; 

 Fomentação pelo gosto da matemática e TIC; 
 Avaliação cruzada; 
 Estratégias promotoras do sucesso escolar; 

 Trabalho autónomo, Assessoria e Apoios educativos; 
 Elaboração de matrizes e provas comuns por anos; 

 Uniformização de parâmetros específicos comuns nos critérios de 
avaliação; 

 Formação recíproca. 

 Encarregados de Educação controlarem os prazos de 
entrega dos trabalhos da disciplina. 

 Reforçar a responsabilidade dos alunos pelo cumprimento 
dos trabalhos propostos; 

 Reforçar o cumprimento do RIA; 

 Reforçar os hábitos de trabalho e de estudo. 
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4.2.Síntese das Estruturas de Apoios 

Com base nos documentos e relatórios de avaliação elaborados pelos coordenadores das diversas estruturas de apoio no final do 3º Período, elaborou-

se o seguinte quadro que de uma forma sintética espelha nos pontos fortes e pontos a melhorar, o seu contributo para o grau de execução do PAA 

relativo ao ano letivo 2017/18. 

Estruturas de Apoio Pontos Fortes Pontos a melhorar 

Parceria  

A.A.A.F.      

 Planificação das atividades em articulação; 

 Atividades adequadas às várias faixas etárias; 

 Articulação nas atividades comemorativas; 

 Constituição da equipa. 

 

Apoio Educativo 1º Ciclo 

(universo 96 alunos) 

 Trabalho colaborativo entre os docentes titulares 
de turma e os professores de Apoio Educativo; 

 Elaboração de planificações conjuntas dos 
diferentes anos de escolaridade e entre as escolas 
do Agrupamento, com impacto na articulação 
curricular e no desenvolvimento de estratégias de 
ação comuns no 1.º Ciclo; 

 Empenho das professoras de Apoio na realização 
de materiais adequados às diferentes dificuldades; 

 Reforço na abordagem de conteúdos e na 
exploração de práticas de diferenciação 
pedagógica em sala de aula; 

 Diferenciação pedagógica de acordo com as 
necessidades e dificuldades dos alunos; 

 Participação/elaboração/monitorização nas 
diferentes atividades do Plano Anual de 
Atividades, Plano Educativo do Agrupamento, 
Plano de Turma e Projetos; 

 Avaliação Formativa e Auto avaliação. 
 

 Manter as medidas de promoção do sucesso 
escolar (uma vez que se registou um acréscimo 
dos mesmos entre os 7% e 8%) implementadas 
nas várias turmas (Apoio Educativo; Coadjuvação; 
articulação com a BECRE/ outros Ciclos de 
Ensino/Projetos); 

 Aumentar/manter o número de recursos humanos 
no Apoio Educativo; 

 Dando continuidade ao trabalho de Avaliação 
Formativa e Autoavaliação que tem vindo a ser 
desenvolvido, auscultando os alunos, permitindo 
que tomem consciência das suas dificuldades e ter 
em conta esse autodiagnóstico no 
desenvolvimento da sua aprendizagem. 
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Estruturas de Apoio Pontos Fortes Pontos a melhorar 

Apoio ao Estudo 

 Contributo para o sucesso das aprendizagens (o sucesso escolar 
teve uma ligeira melhoria relativamente às disciplinas envolvidas); 

 Número considerável de apoios ministrados pelo professor da 
disciplina; 

 Autorização genérica da frequência de qualquer apoio ao estudo, 
em reunião com EE, no início do ano letivo; 

 Articulação entre os diversos intervenientes melhorada com a 
partilha;  

 Rotatividade dos grupos; 

 Disponibilização da síntese na Ficha Informativa. 

 Apoios de disciplinas experimentais desenvolvidos nas 
respetivas salas; 

 Apoio ministrado pelo professor da disciplina; 

 Marcar no horário do aluno o apoio no mesmo dia da 
disciplina para colmatar a falta de material; 

 Manter o grupo de alunos a apoiar com um número 
reduzido; 

 Conceber as mesmas mudanças, previstas pela nova 
legislação sobre a flexibilização do currículo, no 5º e no 6º 
ano: apoio ao estudo para toda a turma desdobrada. 

 

Sala de Estudo 

 Individualização da aprendizagem nalguns casos; 
 Maior proximidade ao aluno; 
 Participação empenhada e motivada de alguns alunos; 
 Utilização do documento único partilhado que disponibiliza toda a 

informação necessária entre os diferentes intervenientes; 

 Apoio atribuído ao professor titular nalguns casos. 

 Maior coordenação entre professores titular e de apoio.; 

 Elaboração conjunta de plano de trabalho e de materiais; 

 DT informa os EE sobre objetivos da sala de estudo; 
 Professores titulares motivarem os alunos para a sua 

frequência; 

 Informação mais completa (preenchimento de todos os 
pontos pelos respetivos intervenientes no documento 
partilhado); 

 Implementação de novas estratégias, nomeadamente de 
cariz lúdico a funcionar numa sala própria. 
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Estruturas de Apoio Pontos Fortes Pontos a melhorar 

Educação 

Especial/UAM 

(universo 56 alunos) 

 Atribuição de 1 tempo de componente não letiva comum a todos os 
docentes para a realização de reuniões entre o grupo e técnicos 
especializados;  

 Boa integração dos alunos com Necessidades Educativa Especiais nas 
turmas, com um acompanhamento contínuo por parte dos 
professores de Educação Especial;  

 A articulação com o docente de Marcenaria possibilitou o 
desenvolvimento de um projeto com seis alunos da Unidade, no 
âmbito da Marcenaria;   

 Participação ativa dos alunos com Necessidades Educativas Especiais 
em todas as atividades realizadas na turma do ensino regular, onde 
estavam inseridos, tendo sido notória a interajuda do grupo de pares 
com estes colegas;  

 O desenvolvimento do Plano Individual de Transição, bem como a 
dinamização das atividades de terapia ocupacional, foram uma mais-
valia para o desenvolvimento individual dos alunos que delas 
beneficiaram; 

 Disponibilização de horários flexíveis de atendimento aos 
Encarregados de Educação para que estes estivessem envolvidos 
ativamente no processo educativo dos seus educandos.   

 Sugere-se que no início do próximo ano letivo se 
estabeleçam protocolos com entidades parceiras existentes 
na comunidade local (diversificando as opções para além das 
já existentes; marcenaria e cozinha) com o objetivo de 
corresponder aos interesses reais dos alunos, pilar basilar 
num escola que se pretende inclusiva. 

 
  

Serviço de Psicologia 

(universo 36 alunos) 

 Contribui para o desenvolvimento integral dos alunos e para 
construção da sua identidade pessoal; 

 Apoio os alunos no seu processo de aprendizagem e na integração no 
sistema de relações interpessoais com a comunidade escolar; 

 Prestou de apoio de natureza psicológica e psicopedagógica a alunos, 
pais e E.E. no contexto de atividades educativas; 

 Colaborou com outros serviços, designadamente dos de Educação 
Especial, a deteção de alunos com NEE; 

 Contribui nas atividades desenvolvidas quer no âmbito das áreas 
curriculares, dos complementos educativos e outras, de acordo com 
o interesse dos alunos aptidões e de acordo com o nível etário; 

 Promoveu atividades específicas de informação escolar e 
profissional, no sentido de ajudar os alunos na progressão dos 
estudos ou atividades profissionais. 
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Estruturas de Apoio Pontos Fortes Pontos a melhorar 

Tutoria  

 Reuniões semanais dos Professores Tutores; 

 Reunião no início do ano letivo com o Diretor do Agrupamento, 
Professores Tutores, alunos e Encarregados de Educação; 

 Articulação com os Diretores de Turma e Conselhos de Turma; 

 Procurar o horário mais conveniente para o aluno, procedendo-se a 
alterações e ajustamentos necessários; 

 O Apoio Tutorial Específico continuar a ser individualizado. 

 A hora de tutoria nos horários dos docentes deve continuar 
a ser gerida de forma flexível e autónoma; 

 Maior divulgação do projeto junto da comunidade 
educativa. 

Gabinete de Educação 

Para a Saúde 

GES 

 Os resultados alcançados, correspondem aos resultados previstos 
na Meta do PEA e constantes na Planificação, tendo sido assim 
alcançados todos os objetivos traçados. 

 Atribuição de 5 tempos semanais para este apoio, desde o 
início do ano, para poder proporcionar horários mais 
adequados aos alunos; 

 Intensificar a participação de alunos como agentes de 
ensino, considerando também as propostas dos alunos 
indicados para frequência do GES. 
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4.3. Clubes e Projetos 

 

De acordo com a especificidade de cada Clube/Projeto todos foram unânimes em 

considerar que proporcionaram novas experiências de aprendizagem, que os objetivos 

definidos nas planificações foram cumpridos e que o resultado na avaliação é positivo, 

muito embora nem sempre seja espelhado de forma mensurável. 

Assim sendo da leitura individual de cada um dos relatórios, concluímos que estes se 

enquadram nos resultados esperados e refletiram algum impacto na comunidade escolar. É 

de salientar que através das atividades desenvolvidas por cada um deles, se verificou mais 

ou menos articulação interciclos, interescolas, conselhos de turma, departamentos, 

agrupamentos de escolas e comunidade. 

Os Clubes/Projetos desenvolveram maior ou menor número de parcerias com 

entidades externas tais como: empresas, Camara Municipal; associações.  

Com base nos documentos e relatórios de avaliação elaborados pelos coordenadores 

das Clubes/Projetos no final do 3º Período, elaborou-se o seguinte quadro que de uma 

forma sintética mostra os pontos fortes e pontos a melhorar, revelando o seu contributo 

para a execução do PAA relativo ao ano letivo 2017/18. 
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Clubes/Projetos Pontos Fortes Pontos a melhorar 

Abraçar o Mundo 

 Cabaz da Espiga - número de cabazes. 
 

 Contribuições começarem mais cedo pois facilita a trabalho 
de organização; 

 Maior ajuda dos Diretores de Turma e professores das 
turmas na divulgação. 
 

Brinca_Math 

 Articulação entre os professores do 2º e 3º ciclo; 
 Dinamização de atividades lúdicas em contexto de sala de aula: do 

Trivial Matemático, nos três ciclos; 
 Criação de Jogos pelos alunos do 2º ciclo; 
 Comemoração do dia do “PI”; 

 Utilização das TIC ao serviço da matemática. 

 Maior envolvimento dos Encarregados de Educação. 
 Desenvolvimento da capacidade de resolução de problemas: 
 Utilização de exercícios da Pangeia; Participação no concurso 

Canguru Matemático sem Fronteiras; 
 Envolvimento de todas as salas do Pré-Escolar; 
 Mais recursos informáticos e espaços. 

Gabinete de Orientação 

Profissional e Educativa 

(GOPE) 

 Atividades dirigidas aos alunos e Encarregados de Educação, 
envolvendo diferentes elementos da comunidade educativa; 

 Boa adesão dos alunos às atividades de divulgação da oferta 
educativa do concelho; 

 Adesão de outras escolas do concelho para participar em atividades 

de divulgação na escola. 
 

 As atividades propostas aos alunos não devem coincidir com 
épocas de exame, testes intermédios, de aferição, etc; 

 Existirem mais horas e docentes envolvidos no projeto; 
 Os professores envolvidos neste projeto devem ser 

simultaneamente professores das turmas do 9º ano a fim de 
se permitir uma comunicação mais rápida, eficaz e clara. 
 

Projeto de Ciências 

Experimentais 

PCE 

 Articulação entre os professores dos diferentes ciclos; 
 Qualidade das aprendizagens (pela experimentação); 
 Motivação dos alunos pelas actividades experimentais; 
 Existência de um professor interlocutor para o 1º Ciclo e para o Pré-

escolar. 

 Na comemoração do “dia da Ciência”, as turmas do 1º Ciclo 
selecionarem a atividade experimental que mais gostaram 
de realizar e apresentarem-na aos colegas; 

 Articulação entre os diferentes ciclos na apresentação de 
uma experiência selecionada: o 1º ciclo apresenta ao pré-
escolar e o 2º ciclo apresenta ao 1º ciclo; 

 Os alunos do Pré-escolar fazerem uma sessão para 
apresentarem as atividades experimentais aos 
pais/encarregados de educação; 

 Criada uma proposta de trabalho esta ser investigada pelos 
alunos do 1º ciclo. 
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Clubes/Projetos Pontos Fortes Pontos a melhorar 

Projeto Educação para 

a Saúde 

(PES) 

 Heterogeneidade das atividades; 
 Pertinência das atividades; 
 Abrangência das atividades no Agrupamento. 

 Ações de formação mais concretas sobre diabetes, 
epilepsia e outras; 

 Ações de sensibilização sobre Alimentação. 
 

Clube de Artes 
 Os alunos participaram com interesse nas atividades propostas e 

sugeriram outras relacionadas com os seus interesses. 

 

 

Clube Europeu 

 Criação do sentido de responsabilidade na construção da própria 
cidadania;  

 Conhecimento da CEE/União Europeia para a criação de uma ideia 
de Cidadania Europeia;  

 Criação de uma lógica de trabalho em grupo;  

 Solidificação da ideia de respeito pelo compromisso de trabalho e 
responsabilidade na execução das tarefas, bem como na 
criatividade demonstrada nos momentos de reflexão/planeamento 
de trabalho. 

   Maior envolvimento com outras áreas curriculares. 

Clube Rádio Escolar 

 Emissões de músicas de variados estilos escolhidas pelos alunos; 
 Apoio a atividades de caráter artístico e outras em que seja 

solicitada a colaboração dos elementos da Rádio; 
 Articulação entre 2º e 3º ciclo; 
 Participação de um núcleo permanente de alunos inscritos. 

 Continuar a diversificar os estilos musicais; 
 Melhor controlo do volume; 
 Melhor receção do sinal Wi-Fi; 
 Decoração do espaço da Rádio Escolar com a colaboração do 

Clube das Artes e outros alunos interessados; 
 Organização de dias musicais temáticos. 
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Clubes/Projetos Pontos Fortes Pontos a melhorar 

Clube Robótica 

 Desenvolver capacidades de compreensão e de escrita da 
programação informática; 

 Desenvolver estratégias importantes para resolver problemas, 
conceber projetos e comunicar ideias; 

 Participação do Clube no concurso de Clubes da Programação e 
Robótica; 

 Construção do site para o Clube. 
 

 Aquisição de 3 Robôs programáveis com linguagem Scratch 
ou linguagem semelhante; 

 Para além da maioria dos trabalhos/projetos realizados no 
Clube serem expostos no site criado para o Clube, estes 
deveriam ser alvo de uma maior exposição; 

 Deveria de existir uma maior articulação entre o professor 
responsável do Clube e professores responsáveis de outros 
Clubes/Projetos, de forma a melhorar a qualidade da 
participação do clube; 

 Existência de um endereço electrónico institucional 
dedicado ao Clube da Robótica, para se fazer registo no 
Scratch e do Site para o Clube com esse endereço. 

Clube do Teatro 
 Participação nos Aprendizes do Fingir (festival de teatro organizado 

pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira); 
 Integração de alunos com adaptações ao nível do currículo com vista 

a uma maior inclusão. 

 

BECRE/PNL 

 Articulação estabelecida com estruturas educativas;  
 Desenvolvimento de experiências de aprendizagem; 
 Manutenção da assinatura de periódicos (jornais);  
  Participação dos Encarregados de Educação em atividades como 

por ex: Semana da leitura …; 
 Empenho e trabalho desenvolvido por parte do docente da equipa 

do PNL; 
  Utilização autónoma do espaço;   
  Aumento das requisições domiciliárias; 
  Utilização da BE para a dinamização de atividades em contexto 

letivo. 

 

 Reforçar a participação em Projetos de PNL e outros de 
interesse junto dos docentes; 

 Dinamização de um workshop dirigido a docentes tendo em 
vista explorar ferramentas digitais e a disciplina da BECRE na 
plataforma moodle do Agrupamento; 

 Dinamização de projetos no âmbito das Literacias Digitais;  
 Sensibilização para o cumprimento de regras na BE e na 

escola junto dos utilizadores, em articulação com os 
Diretores de Turma/Titulares de Turma no âmbito da 
educação para a Cidadania;  

 Articulação com as parcerias existentes e com outras ex. 
parceiros Erasmus+. 
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Clubes/Projetos Pontos Fortes Pontos a melhorar 

Desporto Escolar 

  Consecução dos objetivos planeados, face às expectativas iniciais 
em todos os critérios de avaliação; 

  As classificações obtidas por equipas, no ténis de mesa e ginástica 
de grupo; 

 Os dois escalões de Basquetebol, permitindo deste modo um 
alargamento do impacto deste núcleo; 

 Destacar os resultados obtidos no Corta Mato e no Mega Sprinter e 
participação no projeto JR NBA. 

 

 Diversificar os equipamentos/materiais que possibilitem a 
prática de atividade física autónoma em todos os ciclos de 
ensino, mas principalmente no 1º ciclo. 
 

Jornal na Escola 

 Criação de um grupo unido, cooperante e autónomo (destacam-se 
os alunos envolvidos no Clube). 

 Divulgação e partilha com a comunidade escolar e com o meio 
envolvente através da publicação online e da afixação em placard 
dos produtos realizados pelos alunos. 

 Aumento do número de alunos envolvidos no projeto e aumento 
da regularidade da presença dos mesmos. 

 Disponibilização de um espaço fixo e equipado a nível informático 
para a realização das atividades. 

 Existência de um tempo comum no horário das duas professoras 
envolvidas no projeto. 

 Maior envolvimento dos professores do Agrupamento de 
modo a enriquecer o Jornal de Escola e mostrar a variedade 
das atividades e projetos desenvolvidos.  

 Insuficiência do tempo disponibilizado para a frequência do 
clube (45m), que condiciona o desenvolvimento e conclusão 
de tarefas. 
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4.4. Parcerias 

 

 Parceria cercitejo 
 

Ao abrigo do Plano de Ação CRI, estabelecido com a entidade Cercitejo foram prestados apoios em 

terapia da fala, psicologia, fisioterapia e terapia ocupacional. 

Em qualquer um destes apoios os objetivos de intervenção traçados para este ano letivo, foram 

atingidos de forma satisfatória e em suma, a intervenção destes apoios foi positiva, sendo importante dar 

continuidade aos mesmos para que os alunos possam consolidar as suas aquisições. 

O trabalho planeado foi cumprido, através da realização e execução dos planos de intervenção, dos 

registos diários das sessões, da realização das avaliações intermédias (avaliações do 1º e 2º Período), bem 

como dos relatórios circunstanciados e relatórios finais de acompanhamento. Os objetivos estabelecidos 

foram trabalhados através do apoio direto aos alunos e de reuniões e contatos periódicos com as 

professoras titulares e professores   do ensino especial, bem como encarregados de educação. Considera-se 

pelo trabalho desenvolvido e resultados obtidos que os objetivos deste projeto foram alcançados.  

Considerou-se que os técnicos do CRI articularam com os diretores de turma, professores titulares 

de turma, parceiros educativos, entidades de saúde, médicos e com os respetivos encarregados de 

educação dos alunos avaliados/acompanhados no sentido de serem fornecidas informações e estratégias 

de intervenção de modo a melhorar o desenvolvimento biopsicossocial dos alunos. 

Considerou-se como pontos fortes desta parceria a realização de reuniões semanais, de equipa 

(docentes da Educação Especial ,Terapeutas da Fala, Psicóloga do CRI e psicóloga afeta ao agrupamento), o 

que é extremamente benéfico para uma intervenção mais eficaz e abrangente.  

Por sua vez foi apontado como pontos a melhorara a atribuição de um maior número de horas indiretas 

a todos os técnicos que permitam dar/receber um maior feedback do acompanhamento do que está a ser 

desenvolvido, elaboração de relatórios de avaliação/acompanhamento, a preparação de sessões, 

elaboração de material de intervenção.  

 

 Parceria com a Universidade Lusófona de Humanidades de Lisboa 

A parceria com esta entidade externa permite que no agrupamento exista um núcleo de estágio no 

grupo de Educação Física o qual proporciona experiências de aprendizagem, na área de ensino 

aprendizagem, na área da relação com o meio e na área de intervenção na escola. 
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Da análise dos resultados verifica-se na Integração com sucesso dos professores estagiários de 

educação física e no contributo destes para a elevação da qualidade da Educação Física e da melhoria do 

serviço educativo prestado pela escola. 

A articulação com a entidade externa concretiza-se nas atividades desenvolvidas, nas quais tentaram 

incidir sobre problemáticas ou possibilidades da escola sobre a forma de seminários articulados com o 

plano de melhorias do agrupamento com a colaboração dos orientadores de escola e universitário e nos 

dois seminários realizados: um dirigido ao departamento de Educação Física e Educação Especial sobre “A 

avaliação formativa na área dos conhecimentos”, e o outro dirigido a toda a comunidade docente “ Estudo 

sobre a percepção dos professores e dos alunos sobre a utilização da avaliação formativa” promovendo 

deste modo a formação reciproca.  

Esta parceria apresenta como pontos fortes: 

 O potencial de inovação inerente à colaboração entre os professores, no quadro organizacional da 

escola, evidente na preparação, implementação e avaliação de atividades interdisciplinares no 

âmbito do conselho de turma (saída de campo); 

 A promoção de momentos de partilha e reflexão entre os professores a partir das problemáticas 

da escola, promovendo a formação reciproca; 

 O projeto professor a tempo inteiro com o núcleo de estágio a lecionar aulas de outros professores 

de todos os níveis de ensino com reuniões prévias de planeamento e com uma avaliação formativa 

posterior; 

 O apoio científico da universidade em alguns projetos da escola quer ao nível dos seminários 

apresentados, quer ao nível da prestação de formação. 

Foi apontado como ponto a melhorar o potenciar ainda mais o apoio científico da universidade em 

alguns projetos da escola. 

 

5. Relatório dos Planos de Turma 

 

Com base na leitura dos relatórios dos planos de turma podemos concluir que todos os docentes 

envolvidos nos Conselhos de Turma analisaram os resultados planearam atividades e que na grande 

maioria das turmas estas foram concretizadas de acordo com os objetivos inicialmente estabelecidos. 

No que se refere à pertinência/Impacto, nas aprendizagens dos alunos, relativas às medidas 

implementadas no âmbito do PAE, observou-se que na: 
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 Medida 1-Avaliação formativa - Num universo de 36 turmas observou-se que apenas em 7 delas 

esta medida não foi concretizada em algumas disciplinas, nas restantes turmas esta medida foi 

concretizada em todas as disciplinas com uma periocidade semanal/quinzenal, sendo do consenso 

geral que os alunos adquiriram esta metodologia de trabalho; 

 Medida 3 - Utilização das Tecnologias de Comunicação e Informação por parte dos alunos- tendo 

o mesmo universo de número de turmas, verificou-se que apenas em 10 turmas existiram 

disciplinas que não recorreram ao uso das TIC em sala de aula por parte dos alunos. Assim sendo de 

um modo geral os alunos recorrem a esta área de forma sistemática, quer em sala de aula com o 

apoio dos smartphones, quer na sala de TIC a fim de apresentarem trabalhos solicitados ou fazerem 

pesquisa ou na resolução de conteúdos com recurso a software específico das disciplinas. 

 Medida 4 – Escola com pais – Das 36 turmas, 9 não concretizaram esta medida e 4 só o 

concretizaram parcialmente. 

Outro dos aspectos observados nos relatórios é de que a grande maioria dos alunos sujeito a planos de 

acompanhamento pedagógico ou a outro tipo de apoio oferecido pela escola de acordo com o seu Projeto 

Educativo obteve sucesso nos seus resultados. 

Um ponto forte é a aferição do número de atividades interdisciplinares que as turmas desenvolveram, 

indo a grande maioria de encontro às dificuldades reais da turma. Dados apurados 1º Ciclo atividades 

planeadas 91 e realizadas 91; 2º Ciclo atividades planeadas 31 e realizadas 30; 3º Ciclo atividades 

planeadas 45 e realizadas 45. 

Pontos a melhorar acompanhar os docentes na aplicação da medida 4 – Incentivando e criando as 

condições necessárias para que os Conselhos de Turma promovam sessões organizadas com os 

encarregados de educação sobre problemáticas reais de aprendizagem observadas nas turmas. 

Reformular os planos de turma de modo que seja introduzido no: 

 ponto 2.2. Capacidades e competências a privilegiar em função do Perfil dos Alunos com o 

objetivo de identificar as dificuldades, seleccionando o que é prioritário para a turma em termos de 

objetivos no trabalho cooperativo ao nível do conselho de turma, visando o desenvolvimento do 

Perfil dos Alunos; 

 ponto 2.5. outras atividade passar a incluir atividades que não sendo interdisciplinares, 

pretendem atenuar ou colmatar as dificuldades identificadas. Estas atividades tornam assim 

visível: a participação da turma em projetos/ atividades do PAA; a participação/realização de  

atividades em articulação com os clubes e projetos do agrupamento; a realização de atividades 

de articulação entre ciclos. Reforçar a monitorização da elaboração e reformulações dos planos de 

turma. 
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6. Resultados Escolares 
 

Com base no relatório dos resultados escolares realizado no final do ano letivo, apurámos dados 

estatísticos que nos permitem realizar comparações, refletir sobre os pontos fortes, pontos a melhorar, 

tirar conclusões e elaborar estratégias que conduzam ao sucesso de acordo com o Projeto Educativo do 

Agrupamento. 

Assim sendo para o presente relatório apenas apresentamos os dados mais relevantes, a nível da 

Avaliação Global; Resultados Escolares Internos; Resultados Escolares Externos; Comparação dos 

Resultados de Avaliação Interna e Avaliação Externa nas disciplinas sujeitas a Provas Externas e a Análise do 

Sucesso dos Alunos que beneficiaram de Apoios existentes na Escola, sempre que considerarmos 

relevantes outros dados, colocaremos links para possível consulta completa dos dados. 

 

6.1.  Avaliação Global 

 

Os resultados estão apresentados num quadro que compara anos de escolaridade, ciclo e 

global relativo aos três últimos anos letivos e o qual nos apresenta o desvio face às metas 

intermédias estabelecidas. 
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Ano de 

Escolaridade 

Ano letivo 

2015/2016 

Ano letivo 

2016/2017 

Ano letivo 

2017/2018 

Desvio face às 

Metas Intermédias 

estabelecidas para 

2017-18 

Desvio dos 

Resultados 

Face ao Ano 

letivo 2016-17 

Desvio dos 

Resultados Face 

ao Ano letivo 

2015-16 
Desvio Meta 

1º Ciclo 1,1% 2,6% 3,4% 0,6% <4% 0,8 2,3% 

1º Ano 0% 0% 0% 0% ___ 0% 0% 

2º Ano 2,9% 3,3% 10,7% 6,7% <4% 7,4% 7,8% 

3º Ano 1,1% 0% 0% 4% <4% 0% 1,1% 

4º Ano 0% 6%  2,4% 2,6% <5% 3,6%  2,4% 

2º Ciclo 5,4% 5,2% 11,9% 3,4%  <8,5% 6,7% 6,5% 

5º Ano 2,3% 9,1% 11,5% 3,5% <8% 2,4% 9,2% 

6º Ano 8,2% 2,1% 12,5% 5,5% <7% 10,4%  4,3% 

3º Ciclo 14 %  12,9% 19,6% 5,6% <14% 6,7% 5,6% 

7º Ano 6% 19,4% 22,1% 7,1% <15% 2,7% 16,1% 

8º Ano 18,6% 8,9% 25,0% 11,0% <14% 16,1% 6,4% 

9º Ano 18,6%  10% 11,8% 2,2% <14% 1,8% 6,8% 

NOE 2,9% 6,3% 0% 6% <6% 6,3% 2,9% 

CEF ______ 6,7% 0% 6% <6% 6,7% _____ 

Total 

 
6,4% 6,8% 11,2% 2,9% <8,3 4,4% 4,8% 

A meta foi cumprida 
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6.2. Resultados Escolares Internos 

 

Mais uma vez depois de tratados os dados referentes ao sucesso dos alunos por ano de escolaridade 

e disciplina, que está espelhado nas diversas tabelas e gráficos, que podem ser consultados no documento 

Relatório dos Resultados Escolares 2017/18 (pág: 2 a 28), apresentamos as conclusões globais por ano de 

escolaridade: 

 

 Jardim de Infância 
 

Os níveis de competência nos domínios dos conhecimentos, capacidades e atitudes revela oscilações 

não são significativas, sendo os resultados bastante homogéneos, o que revela que os alunos na sua grande 

maioria adquiriram as competências pretendidas em todos os domínios, no entanto o domínio das atitudes 

demonstra que alguns continuam a revelar dificuldade em cumprir regras.  

 

 1º Ciclo - 1º Ano 

Ao nível do primeiro ano verificou-se um aproveitamento positivo, verificando-se, de uma forma geral, 

o sucesso aumentou. Este facto, deve-se às seguintes medidas de promoção do sucesso escolar: Apoio ao 

estudo, Constituição temporária de grupos de alunos de acordo com o desempenho escolar, Coadjuvação 

em sala de aula nas componentes curriculares de Português, Matemática e Estudo do Meio e Apoio 

Educativo. 

O grupo de docentes do primeiro ano sugere a continuação das medidas acima referidas para 

manutenção e aumento da taxa de sucesso. 

 

 1º Ciclo - 2º Ano 

 No segundo ano de escolaridade, considera-se que o aproveitamento foi positivo, verificando-se, 

de uma forma geral, sucesso. Este facto, deve-se às seguintes medidas de promoção do sucesso escolar: 

Apoio ao Estudo que teve como objetivo apoiar os alunos na criação de métodos de estudo e de trabalho, 

visando prioritariamente o reforço do apoio nas componentes curriculares de Português, Matemática e 

Estudo do Meio; O Apoio Educativo de Português e Matemática devem continuar a ser rentabilizadas de 

acordo com as necessidades de cada turma; Coadjuvação em sala de aula, nas componentes curriculares de 
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Português e Matemática; Implementação do Plano de Ação Estratégica para Promoção do Sucesso Escolar; 

Projetos: BrincaMath, Ciências Experimentais, PNL e Projeto Júnior Achievement. 

O grupo de ano sugere a continuação das medidas atrás enumeradas para manutenção e aumento da 

taxa de sucesso. 

 

 1º Ciclo - 3º Ano 

Ao nível do terceiro ano verificou-se um aproveitamento satisfatório devido, essencialmente ao: Apoio 

ao Estudo que teve como objetivo apoiar os alunos na criação de métodos de estudo e de trabalho, visando 

prioritariamente o reforço do apoio nas componentes curriculares de Português, Matemática e Estudo do 

Meio; Constituição temporária de grupos de alunos de acordo com o desempenho escolar, a fim de 

colmatar as dificuldades detetadas, favorecendo a igualdade de oportunidades no percurso escolar do 

aluno; Coadjuvação em sala de aula, nas componentes curriculares de Português; Apoio Educativo; 

Implementação do Plano de Ação Estratégica para Promoção do Sucesso Escolar e todas as medidas 

inerentes ao mesmo; Projetos: Brinca_Math, Ciências Experimentais, PNL. 

 O grupo de ano sugere a continuação das medidas atrás enumeradas para manutenção e aumento 

da taxa de sucesso. 

 

 1º Ciclo - 4º Ano 

Ao nível do quarto ano verificou-se um aproveitamento positivo devido, essencialmente, à oferta de 

apoio pelo Agrupamento, sendo ele o Apoio Educativo às disciplinas de Português, Matemática, Estudo do 

Meio e coadjuvação na Expressão e Educação Plástica; Plano de Ação Estratégico, Projeto Caleidoscópio, 

Apoio ao Estudo e constituição temporária de grupos de alunos (em função das suas necessidades e ou 

potencialidades, promovendo um trabalho de articulação entre docentes). 

 O grupo de quarto ano sugere a continuação das medidas acima referidas para manutenção e 

aumento da taxa de sucesso no próximo ano letivo. 

 

 2º Ciclo - 5º Ano 
 

Taxa de Sucesso 

Disciplinas com melhoria dos resultados/melhoria da taxa de sucesso que se encontram acima da 

meta do PEA:  
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 Matemática (70,1% para 82,3%) acima da meta dos 75%; Inglês (92,2% para 100%) acima da 

meta dos 95%.  

Disciplinas com descida dos resultados/ taxa de sucesso que se encontram abaixo da meta do PEA:  

 As disciplinas de Português (86,7%), CN (82,3%), Ed. Física (92%), Ed. Musical (87,6%) baixaram os 

resultados face ao ano letivo anterior e encontram-se abaixo da meta prevista para o triénio (≥95%); 

assim como HGP (89,3%) e EMRC (87,5%) abaixo dos 90% estabelecidos e ainda Ed. Visual (80,5%) e 

Ed. Tecn (79,6%) abaixo dos 85%. Contudo a disciplina de Ed. Musical apesar de ter descido os 

resultado encontra-se acima da meta (≥85%). 

 2º Ciclo - 6º Ano 
 

Taxa de Sucesso 

 Disciplinas com melhoria dos resultados/melhoria da taxa de sucesso que se encontram acima 

da meta do PEA:  

 HGP (91,7% para 95%) e EMRC ( 98,3% para 100%) sendo a meta prevista igual ou superior a 95% e 

90% respectivamente. 

 Disciplinas que apesar de diminuírem a taxa de sucesso ainda se encontram acima da meta do 

PEA:  

 Ciências Naturais (96,5 para 95%) e Ed Física (95,3% para 95%) encontrando-se na meta 95%. 

Disciplinas que se encontram abaixo da meta do PEA:  

 Inglês (93,7% abaixo dos 95%), Matemática (70,9% abaixo dos 80%), Ed. Musical (81,8% abaixo dos 

95%), Ed. Visual (70,5% abaixo dos 90%) e Ed. Tecnológica (85,7% abaixo dos 95%). Todas estas 

disciplinas aumentaram o insucesso face ao ano anterior. 

 

 3º Ciclo - 7º Ano 

 

Taxa de Sucesso 

 Disciplinas com melhoria dos resultados/melhoria da taxa de sucesso que se encontram acima da 

meta do PEA:  

 Ciências Naturais (73,6% para 84,2%) – tendência de oscilação, acima dos 80%; 

 Ed. Visual (70,7% para 80,6%) – Tendência de oscilação contudo alcançou a meta dos 80%; 

 Exp. Dramática (93,8% para 96,7 %) – Tendência de ligeira subida alcançando a meta dos 95%; 
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 TIC (97,8% para 95%) – Tendência de ligeira descida contudo alcançou a meta dos 95%; 

 EMRC (100%) - Sem oscilação, atingindo em pleno a meta. 

Disciplinas que apesar da melhoria dos resultados/melhoria da taxa de sucesso ainda se encontram 

abaixo da meta do PEA:  

 Francês (83,5% para 88,1%) - Tendência de oscilação, abaixo dos 90%; 

 Matemática (59,1 para 61,8%) -Tendência de ligeira subida, abaixo dos 75%; 

 Físico Química (81,3% para 83%) – Tendência de ligeira subida, abaixo dos 85%; 

Disciplinas que se encontram abaixo da meta do PEA:  

 

 Português (79,6% para 77,5%) – Tendência de ligeira descida;  

 Inglês (77,4 para 59,8%) – acentuada descida; 

 História (83,5% para 83%) - Tendência de ligeira oscilação; 

 Geografia (70,7% para 70,1%)- Sem significativa alteração; 

 Ed. Tecnológica (78,6% para 77,5%) - Tendência de ligeira descida; 

 Ed. Física (91,4% para 78,8%)- Acentuada descida. 

Nota: todas estas disciplinas se encontram abaixo das respectivas metas previstas. 

 

 3º Ciclo - 8º Ano 
 

Taxa de Sucesso 

Disciplinas com melhoria dos resultados/melhoria da taxa de sucesso que se encontram acima da 

meta do PEA:  

 

 Ed Física (93,3% para 96,6%)- Tendência de ligeira melhoria, acima da meta dos 95%; 

 EMRC (75% para 100%) – Tendência de subida acentuada, superou ameta.  

 

Disciplinas que apesar da melhoria dos resultados/melhoria da taxa de sucesso ainda se 

encontram abaixo da meta do PEA:  

 Não existem disciplinas nestas condições. 

 

Disciplinas que apesar da descida dos resultados ainda se encontram acima da meta do PEA:  
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 TIC (98,9% para 96,5%) – Tendência de ligeira descida. 

 

Disciplinas que se encontram abaixo da meta do PEA: 

 Português (85,6% para 68,2%) – Tendência de acentuada descida; 

 Inglês (90% para 67,8%) - Tendência de acentuada descida; 

 Francês (84,3% para 75,6%) – Tendência de descida; 

 História (87,4% para 75,6%) – Tendência de acentuada descida; 

 Geografia (86,5% para 69,8%) -Tendência de descida acentuada; 

 Matemática (78,9% para 48,3%)- Tendência de descida acentuada; 

 CN (85,4% para 77,9%) – Tendência de acentuada descida; 

 FQ (87,6% para 82,6%) – Tendência de ligeira descida; 

 Ed Visual (87,6% para 83,9%) - Tendência de ligeira descida; 

 Exp. Dramática (100% para 97,8%) – Tendência de Ligeira descida; 

 Ed. Tecnológica (97,4% para 90,5%) – Tendência de ligeira descida. 

 

 3º Ciclo - 9º Ano 
 

1.Taxa de Sucesso 

Disciplinas com melhoria dos resultados/melhoria da taxa de sucesso que se encontram acima da 

meta do PEA:  

 Inglês (70%% para 77,2%) - Tendência de subida, acima da meta dos 75%. 

 

Disciplinas que apesar da melhoria dos resultados/melhoria da taxa de sucesso ainda se encontram 

abaixo da meta do PEA:  

 História (86,3% para 88%) – Tendência de ligeira subida; 

 Matemática (51,3% para 55,9%) – Tendência de ligeira subida; 

 Físico Química (91,3% para 92,4%) – Manteve os resultados. 

 

Disciplinas que apesar da descida dos resultados ainda se encontram acima da meta do PEA:  

 Português (95% para 93,5%) – Ligeira descida. 

 

Disciplinas que se encontram abaixo da meta do PEA: 

 Francês (91,3% para 88% - Tendência de ligeira descida; 

 Geografia (91,2% para 87,8%) -Tendência de ligeira descida; 

 Ciências Naturais (90,0% para 88%) – Tendência de ligeira descida; 

 Ed. Visual (92,5% para 92,3%) – Tendência de ligeira descida; 

 Ed. Física (93,8% para 90,3%) – Tendência de ligeira descida; 

 EMRC (100% para 33,3%) – Acentuada descida. 
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6.3. Resultados Escolares Externos 

 

Quanto aos resultados externos foi elaborado um trabalho comparativo entre os anos e as disciplinas 

que foram sujeitas quer a provas de aferição externa quer a provas finais nacionais. 

Os quadros abaixo retratam os nossos resultados comparando-os com os nacionais assim como a 

percentagem de desvio. 

 

1ºCiclo 
 

 

 

 

 

Comparando os resultados obtidos na nossa escola com os nacionais, constatamos que o desvio 

aumentou face ao ano anterior em todas as disciplinas e que nas disciplinas envolvidas nas provas de 

aferição nenhuma delas cumpri-o a meta proposta no Projeto Educativo do Agrupamento para o triénio 

(3≤desvio≤4). 

2ºCiclo 
 

2016/2017 Média Domínios 
Final Externa % 

Média Domínios 
Nacional % 

Desvio 
% 

Português - 2º Ano 56,5% 56,5% 0% 
Matemática – 2º Ano 66,8% 65,2% 1,6% 

Estudo Meio - 2º Ano 60,4% 60,9% 0,5% 
Expressões Artísticas -2º Ano 82% 76,7% 5,3% 

Expressões Físico-Motoras – 2º Ano 76,5% 80,2% 3,7% 

2017/2018 Média Domínios 
Final Externa % 

Média Domínios 
Nacional % 

Desvio 
% 

Português - 2º Ano 51,3% 59,7% 8,4% 
Matemática – 2º Ano 40,6% 53,3% 12,7% 

Estudo Meio - 2º Ano 54,5% 60,6% 6,1% 
Expressões Artísticas -2º Ano 69,3% 77,8% 8,5% 

Expressões Físico-Motoras – 2º Ano 70,0% 75,2% 5,2% 

2016/2017 Média 
Domínios Final 

Média 
Domínios 

Desvio 
% 
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No 2º ciclo (5º Ano) não é possível comparar as médias uma vez que as provas a estas duas 

disciplinas não se realizam em simultâneo no mesmos anos, como tal a comparação só é possível de 2 em 

2 anos; Na disciplina de matemática realizada no ano 2016/17 praticamente estamos situados na meta 

prevista; Na disciplina de português realizada no ano 2017/18 não cumprimos a meta proposta no Projeto 

Educativo do Agrupamento para o triénio (6%≤desvio≤8%), mas o afastamento é apenas de 1,1%. 

 

3ºCiclo-8º Ano 

 

 

No 3º ciclo (8º Ano) não é possível comparar as médias uma vez que as provas a estas duas 

disciplinas não se realizam em simultâneo nos mesmos anos, como tal a comparação só é possível de 2 

em 2 anos; Na disciplina de português realizada no ano 2016/17 estamos situados na meta prevista para o 

triénio; Na disciplina de matemática realizada no ano 2017/18 superamos em muito (5,4%) a meta 

proposta no Projeto Educativo do Agrupamento para o triénio (6≤desvio≤ 8).  

 

Sugestões Finais: 

Externa % Nacional % 

Português - 5º Ano ---- ---- 6%≤Desvio≤8% 
Matemática – 5º Ano 26,2% 34,3% 8,1% 

2017/2018 Média 
Domínios Final 

Externa % 

Média 
Domínios 

Nacional % 

Desvio 
% 

Português - 5º Ano 49,9% 59% 9,1% 
Matemática – 5º Ano ---- ---- 6%≤Desvio≤8% 

2016/2017 Média 
Domínios Final 

Externa % 

Média 
Domínios 

Nacional % 

Desvio 
% 

Português - 8º Ano 46,8% 54,5% 7,7% 
Matemática – 8º Ano ---- ---- 6%≤Desvio≤8% 

2017/2018 Média 
Domínios Final 

Externa % 

Média 
Domínios 

Nacional % 

Desvio 
% 

Português - 8º Ano ---- ---- ---- 
Matemática – 8º Ano 39,5% 40,1% 0,6% 
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 Promoção de equipas de trabalho intradepartamentais com vista à aferição de estratégias 

conducentes à preparação para as provas nacionais de aferição, nomeadamente no que concerne à 

elaboração de instrumentos de avaliação interna afetos à estrutura das referidas provas externas; 

 Monitorização da frequência dos apoios ao estudo (2º ano) e dos alunos (5ºano). 

 Reforçar o trabalho desenvolvido nas aulas de assessoria (8º ano). 

 Reforçar as reuniões com os alunos com vista à sua co-responsabilização na construção e avaliação 

das suas próprias aprendizagens, com enfoque na implementação de métodos de estudo autónomos. 

 

3ºCiclo-9ºAno 

 

 

 

 

No 3º ciclo existe uma subida na média das provas finais de português, melhoria essa de 10,1% em 

relação ao ano transato, na disciplina de Matemática não se verificou essa melhoria uma vez que os 

resultados baixaram 5,6 % face à média do ano anterior. É de salientar que pela primeira vez nestes 3 

últimos anos a média na disciplina de português é positiva, sendo esses resultado bastante satisfatório 

uma vez que a média Nacional também aumentou 9%. Na disciplina de Matemática a média continua 

num valor negativo, embora tenha evoluído ligeiramente em 1,2%, também não podemos de deixar por 

2015/2016 Nº de Provas 
Realizadas 

Média Prova 
Final Externa % 

Média Prova Final 
Externa Nível 

Média 
Nacional % 

Desvio 
% 

Português – 
3ºCiclo 

49 49,2% 2,63 57% 7,8% 

Matemática– 
3ºCiclo 

49 31% 1,92 47% 16% 

2016/2017 Nº de Provas 
Realizadas 

Média Prova 
Final Externa % 

Média Prova Final 
Externa Nível 

Média 
Nacional % 

Desvio 
% 

Português – 
3ºCiclo 

70 49,5% 2,64 58% 8,5% 

Matemática– 
3ºCiclo 

70 37,8% 2,17 53% 15,2% 

2017/2018 Nº de 
Provas 

Realizadas 

Média Prova 
Final Externa 

% 

Média Prova 
Final Externa 

Nível 

Média 
Nacional 

% 

Média 
Nacional  

Nível 

Desvio 
% 

Português – 
3ºCiclo 

79 59,6% 3,03 66% 3,3 6,4% 

PLNM A2- 
3º Ciclo 

3 79,3% 4,3 62% 3,4 17,3% 

Matemática– 
3ºCiclo 

82 32,2% 2,23 47% 3,1 14,8% 
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referir que a média nacional baixou em 6%. Na disciplina de PLNM A2, não temos histórico para 

comparação mas observamos que os nossos resultados ultrapassam os nacionais em 17,3%.  

Comparando os resultados obtidos na nossa escola com os nacionais, constatamos que o desvio 

diminuiu face ao ano anterior em Português em (2,1%), ao passo que na disciplina de Matemática 

diminui-o face ao nacional em cerca de 0,4%. Comparando este ano com o ano transato a média de nível 

da prova final à disciplina de Português teve uma ligeira subida, sendo sensivelmente a mesma na 

disciplina de Matemática O resultado obtido este ano permiti-nos melhorar novamente a média do 9º 

Ano que passou de  2,41 para 2,63. Na disciplina de Português superámos a meta proposta no Projeto 

Educativo do Agrupamento para o triénio, uma vez que o desvio de 6,4% se situa abaixo dos 7% 

(7≤desvio≤10) isto é em 0,6%. Na disciplina de Matemática também cumprimos a meta proposta no 

Projeto Educativo do Agrupamento para o ano triénio, uma vez que o desvio de 14,8% se situa dentro do 

intervalo (9%≤desvio≤15%).  

 

Sugestões Finais: 

 Continuar a melhorar a média das provas externas efetuadas no Agrupamento, mantendo os 

resultados dentro do desvio previsto no Projeto Educativo e na disciplina de Matemática tentar 

aproximá-lo de um valor mais próximo da positiva. 

 Dar continuidade às estratégias já implementadas, e às definidas no PEA, nomeadamente: 

 Continuar a apostar na implementação da diferenciação, da diversificação pedagógica e da 
aplicação de metodologias pedagógico-didáticas que permitam aos alunos participar no 
processo de aprendizagem; 

 Promover a articulação/ sequencialidade entre ciclos através do trabalho conjunto de equipas 
formadas por docentes da mesma área disciplinar dos vários ciclos de ensino do Agrupamento; 

 Melhorar a articulação em todos os níveis e ciclos de ensino entre as estratégias de 
aprendizagem de aula, os conteúdos, as prioridades, as metas de aprendizagem e as 
competências chave, expressas nas planificações, pelo acompanhamento dos docentes em 
equipas de trabalho específicas; 

 Continuar a apostar na promoção da reflexão sobre as causas do insucesso, no 
estabelecimento de estratégias de melhoria em função das dificuldades detetadas em termos 
das especificidades e necessidades de cada turma, nomeadamente através da constituição de 
equipas de trabalho conjunto entre coordenadores de departamento, ao nível do Conselho 
Pedagógico, e de equipas de diretores de turma por ano de escolaridade. 

 Intensificar o trabalho na preparação para as provas de avaliação final, em ambas as disciplinas, 

usando nos instrumentos de avaliação interna (matrizes e critérios de correção) questões de provas 

finais, recorrer em sala de aula a uma linguagem mais próxima da usada nas provas finais externas. 

 Implementar momentos de avaliação cruzada para aferir critérios. 

 Recorrer ao PNL e ao projeto Brinca-Math como recurso à consolidação de conteúdos e 

diversificação de estratégias de aprendizagem. 

 Em ambas as disciplinas recorrer às assessorias, para aplicação de tarefas de consolidação, 

resolução de trabalhos de casa, esclarecimento de dúvidas, reforço do trabalho autónomo e 

resolução de problemas. 

 Implementação de assessorias nas duas disciplinas dentro da disponibilidade do crédito horário 

do próximo ano letivo, para reforço do trabalho autónomo. 
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 Recorrer às Tutorias e Gabinete do Aluno, como forma de orientar os alunos no estudo e em 

situações de comportamento ou de caráter afetivo. 

 Recorrer ao plano de ação estratégico. 

 

6.4. Percurso Direto de Sucesso 

Tendo o Ministério da Educação começado a medir o percurso direto de sucesso, ou seja a 

percentagem de alunos do 3º ciclo que obtêm positiva nas provas nacionais do 9.º ano após 

um percurso sem retenções nos 7.º e 8.º anos, registou-se a seguinte evolução, de acordo 

com as Estatísticas do Ensino Básico publicadas no sítio Info Escolas: 

 

Nesta tabela compara-se a percentagem de alunos da escola que obtêm positiva nas duas provas finais do 

9.º ano (Português e Matemática), após um percurso sem retenções nos 7.º e 8.º anos de escolaridade 

e a percentagem média nacional de percursos de sucesso, sendo a média calculada com os alunos do 

país que, três anos antes, no final do 6.º ano, demostraram um nível escolar semelhante ao dos alunos 

da escola. Verificou-se uma evolução claramente positiva deste indicador em 2017-18. 

 

6.5. Comparação dos Resultados da Avaliação Externa e Interna 

 

Com base nos resultados externos e nos resultados internos foi possível elaborar uma tabela que 

expressa o valor dos dois resultados e o desvio entre ambas nas disciplinas submetidas a provas finais de 

ciclo (Português e Matemática). 

 TAXA DE SUCESSO 

 PORTUGUÊS - ANO LETIVO 2015/2016 PORTUGUÊS - ANO LETIVO 2016/2017 PORTUGUÊS - ANO LETIVO 2017/2018 

 
Resultados 
Avaliação 

Interna 

Resultados 
Avaliação 
Externa 

DESVIO 
Resultados 
Avaliação 

Interna 

Resultados 
Avaliação 
Externa 

DESVIO 
Resultados 
Avaliação 

Interna 

Resultados 
Avaliação 
Externa 

DESVIO 

9º ANO 72,9% 51% 21,9% 95% 57,1% 37,9% 93,5% 78,5% 15% 

 

2015/2016 2015/16 Desvio% 2016/17 Desvio% 2017/18 Desvio % 

Alunos do 
Agrupamento 

 

12% -2%     24% - 4%    38% 
 

8% 

Alunos do país que 
tinham um nível 

semelhante antes 
do 3º ciclo 

14%      28%     30%  
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 TAXA DE SUCESSO 

 
MATEMÁTICA - ANO LETIVO 

2015/2016 
MATEMÁTICA - ANO LETIVO 

2016/2017 
MATEMÁTICA - ANO LETIVO 2016/2017 

 
Resultados 
Avaliação 

Interna 

Resultados 
Avaliação 
Externa 

DESVIO 
Resultados 
Avaliação 

Interna 

Resultados 
Avaliação 
Externa 

DESVIO 
Resultados 
Avaliação 

Interna 

Resultados 
Avaliação 
Externa 

DESVIO 

9º ANO 44,1% 22,4% 21,7% 51,3% 37,1% 14,2% 55,9% 36,6% 19,3% 

 

 Na disciplina de Português, o desfasamento entre a taxa de sucesso da avaliação interna e a taxa de 

sucesso da avaliação externa regista uma diminuição significativa.  

 Na disciplina de Matemática, o desfasamento entre a taxa de sucesso da avaliação interna e a taxa de 

sucesso da avaliação externa voltou a registar um ligeiro aumento.  

 

6.6. Análise do Sucesso dos Alunos que Beneficiaram dos Apoios Existentes na Escola 

 

Depois de tratados os dados estatísticos referentes aos diversos apoios disponibilizados pela escola, 

foram elaboradas tabelas e gráficos os quais podem ser consultados no documento Relatório dos 

Resultados Escolares 2017/18 (pág: 29 a 38), que foram objeto de reflexão e nos permitiram concluir 

quanto: 

  Apoios aos Alunos com Necessidades Educativas Individuais 

 

Tendo em conta as metas do projeto educativo propostas para a Educação Especial para este triénio 

17/20, a equipa considera que os resultados apurados são positivos uma vez que no 1º ciclo os resultados 

foram de 93,8% de sucesso (meta ≥ 90%), 84,6% no 2º ciclo (meta≥ 90%) e 86,7% no 3º ciclo (meta ≥ 85%).  

Quanto aos restantes apoios prestados a estes alunos, considerou-se que os objetivos de intervenção 

traçados para este ano letivo, foram atingidos de forma satisfatória por todos os técnicos envolvidos. Os 

objetivos estabelecidos foram trabalhados através do apoio direto aos alunos, reuniões e contatos 

periódicos com as professoras titulares/diretores de turma, docentes da educação  especial, bem como 

encarregados de educação. Considera-se pelo trabalho desenvolvido e resultados obtidos que os objetivos 

deste projeto foram alcançados.  
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 Apoios educativos 

 

 Análise do 1º Ciclo  

O apoio ao estudo voltou a melhorar relativamente ao ano anterior a português e a matemática. 

 

 Análise do 2º Ciclo  

  No apoio ao estudo verificou-se taxas de sucesso acima dos 50% nas disciplinas de Português, 

Inglês, História e Geografia de Portugal, Matemática, Ciências Naturais e GES; apesar de existir uma 

descida acentuada na disciplina de português e insignificante na disciplina de HGP relativamente ao ano 

anterior. É de referir que nas disciplinas de Inglês e Matemática se verificou mesmo um ligeiro aumento 

no sucesso. A taxa de sucesso conheceu um aumento, justificado talvez pelo número reduzido de alunos 

a apoiar, que permitiu um acompanhamento mais pontual e efetivo; o número considerável de apoios 

ministrados pelo professor da disciplina; a rotatividade dos grupos; a disponibilização da síntese na 

Ficha Informativa. 

 

 Análise do 3º Ciclo  

 O apoio ao estudo funcionou mais uma vez em contexto de sala de estudo revelou uma taxa de 

sucesso acima da média nas disciplinas de: Português, História, Geografia, Físico-química, Ciências 

Naturais, Ges e PLNM. Salientando o facto que nas disciplinas de (Português, Inglês) terem mesmo 

subido. No presente ano letivo as disciplinas Francês e de Matemática encontra-se abaixo da média e 

esta ultima mais uma vez desceu ligeiramente em relação ao ano transato. O apoio no SOS-Fr também 

se encontra abaixo da meta descendo acentuadamente, ao passo que o apoio a PLNM continuou a 

atingir a taxa máxima de sucesso 100%. Verificou-se igualmente como benéfico a maior proximidade 

ao aluno e a participação empenhada e motivada de alguns alunos. 

 

 Planos de Acompanhamento Pedagógico e Tutorias 

 Análise dos 1º,2º e  3º Ciclos 

Os planos de acompanhamento pedagógico a nível do 1º e 2º ciclos foram cumpridos, 

observando-se uma ligeira descida nestes dois ciclos, embora em qualquer dos ciclos se situa acima 
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dos 70%, ao contrário do 3º ciclo em que o sucesso baixou consideravelmente encontrando-se mesmo 

abaixo dos 70%. Nos apoios tutoriais a funcionar pela segunda vez, podemos considerar uma medida 

muito bem conseguida uma vez que o número de alunos abrangidos continua a ser elevado, assim no 

2.º Ciclo a taxa de sucesso baixou, mas ao contrário no 3.º ciclo subiu (sendo este o ciclo com maior 

número de alunos abrangidos). 

Sugestões Finais: 

 Aferição inicial dos critérios de avaliação entre ciclos por disciplina, com afetação dos instrumentos 

de avaliação por domínio, tendo em conta os resultados da diagnose, os perfis de transição e metas 

do PEA. 

 Elaboração das planificações de acordo com a diagnose. 

 Continuação da afetação dos instrumentos de avaliação internos ao modelo das provas de avaliação 

externas. 

 Monitorização interna nos departamentos do acompanhamento dos critérios e instrumentos de 

avaliação (o que se avalia e como se avalia), nomeadamente nas disciplinas com maior insucesso. 

 Monitorização em sala de aula, visando promover formação reciproca. 

 Continuidade das medidas de combate ao insucesso na disciplina de Matemática e em todas aquelas 

que estão abaixo das metas curriculares. 

 Recurso à flexibilidade curricular para promover a  interdisciplinaridade entre anos e ciclos. 

 Implementação do trabalho de projeto na Oficina do Saber (5.º e 7.º Anos) de homogeneidade 

relativa acordo com a flexibilidade Curricular. 

 Realização de uma reunião mensal com todos os docentes de Apoio Educativo, a fim de organizar, 

planificar e partilhar práticas educativas. 

 Reforço das assessorias/coadjuvação com vista a um trabalho mais individualizado com grupos de 

nível em disciplinas com maior insucesso. 

 Reforço de assessorias nas disciplinas com maior insucesso no 3.º Ciclo. 

 Reforço no apoio ao estudo no decorrer do ano às disciplinas de que apresentem à data maior 

insucesso no 6.º Ano. 

 Recorrer à flexibilidade curricular no 5.º Ano para contemplar todos os alunos das turmas com o 

apoio a Português e Matemática funcionando em desdobramento.  

 Recurso aos clubes e projetos para melhorar o sucesso dos alunos e permitir-lhes novas 

experiências e motivação por determinadas áreas disciplinares e recurso aos clubes na Oficina do 

Saber (5.º e 7.º Anos). 

 Maior articulação entre o professor titular e o do apoio à disciplina. 

 

7. Taxa de Abandono Escolar 

Outro dos aspetos analisado no relatório final dos resultados escolares prende-se com a taxa de 

abandono escolar, a qual se encontra retratada no quadro abaixo. 
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Taxa de desistência 
 

2017/2018 

Ano 
de 

escolarida
de 

Nº de 
alunos 

em 
abandono 

 
2016 /2017 

Nº de 
alunos 

em 
abandono 

 
2016 /2017 

Nº de 
alunos 

em 
abandono 

 
2015 /2016 

0,99 % 

1º Ciclo 

1º ano 2 0 0 

2º ano 1 0 0 

3º ano 0 0 0 

4º ano 0 0 0 

2º Ciclo 
5º ano 0 0 2 

6º ano 0 0 1 

3º Ciclo 

7º ano 1 2 0 

8º ano 1 0 0 

9º ano 1 1 1 

Novas Ofertas 
Educativas  

CEF 2 1  

Voc __ 1 2 

TOTAL DE ALUNOS EM ABANDONO 8=0,99% 5=0,7% 6=0,8% 
 Metas PEA 2017/2020 – Triénio 

Manter taxa de desistência/abandono escolar inferior a 1% 
 

 

A meta foi cumprida (embora com um desvio apenas de uma centésima de 0,01% positiva 

relativamente ao ano anterior). 

8. Taxa de Participação dos Encarregados de Educação nas Reuniões efetuadas 

com os Diretores de Turma 

Com base no registo de presenças dos Encarregados de Educação nas reuniões com os Encarregados de 

Educação nas quais é lavrada uma ata, foram apurados os seguintes valores expressos no seguinte quadro. 

Anos de 

escolaridade 

Taxa média de 

participação 

2015/2016 

Taxa média de 

participação 

global do 

Agrupamento 

2015/2016 

Taxa média de 

participação 

2016/2017 

Taxa média de 

participação 

global do 

Agrupamento 

2016/2017 

Taxa média de 

participação 

2017/2018 

Taxa média de 

participação 

global do 

Agrupamento 

2017/2018 

JI (3 salas) 78  

 

85 

69,18 

70,3 

63,47 

1º Ciclo 1ºano 80,7 72,25 68,96 
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Registou-se uma taxa de participação considerável por parte dos Encarregados de Educação, em termos 

médios. Tem-se vindo a verificar uma quebra na taxa de participação dos Encarregados de Educação nas 

reuniões face aos anos anteriores, neste último ano decresceu em 4,1%.

2ºano 70,95  

 

 

 

 

 

71,80 

69,5 65,78 

3ºano 98,92 70,2 82,97 

4ºano 69,91 73,7 95,29 

2º Ciclo 

5ºano 75,43 80,4 44,24 

6ºano 70,55 60,4 68,75 

3º Ciclo 

7ºano 76,89 68,8 37,14 

8ºano 65,49 69,2 62,92 

9ºano 59,14 61,2 29,78 

NOE 

PCA 2º 

Ciclo 

VOC 3º 

Ciclo 

15-16 
59,21 50,3 72,12 

VOC 3º 

Ciclo 

16-18 
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9. Cumprimento das Regras do Regulamento Interno do Agrupamento 

MEDIDAS DISCIPLINARES CORRETIVAS E SANCIONATÓRIAS – PERCENTAGEM DE ALUNOS ABRANGIDOS 

 

 

Ciclos de 

escolaridade 

 

 

Anos de 

escolaridade 

Ano letivo 2015-2016 Ano letivo 2016-2017 Ano letivo 2017-2018 

MEDIDAS 

CORRETIVAS 

MEDIDAS 
SANCIONATÓRIAS 

MEDIDAS 
CORRETIVAS 

MEDIDAS 
SANCIONATÓRIAS 

MEDIDAS 

CORRETIVAS 

MEDIDAS 
SANCIONATÓRIAS 

Percentagem por 

ano 

Percentagem por 

ano 

Percentagem por 

ano 

Percentagem por 

ano 

Percentagem por 

ano 

Percentagem por 

ano 

 
1º ciclo 

1º ano 0% 0% 0% 0% 1,15% 0% 

2º ano 0% 0% 0% 0% 1,31% 1,31% 

3º ano 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

4º ano 5,88% 1,47% 0% 0,98% 14,11% 0% 

2º ciclo 5º ano 10,12% 1,26% 20,77%  0% 18,58% 1,77% 

6º ano 22,22% 2,02% 12,24%  0% 25,6% 1,25% 

 
3º ciclo 

7º ano 19,51% 2,43% 11,83%  4,30%  13,33% 3,8% 

8º ano 24,41% 1,16% 20,00%  2,22%  4,49% 2,25% 

9º ano 6,66% 5,00% 16,25%  2,5% 5,32% 0% 

 
Novas 
ofertas 

Educativas 

PCA 58,33% 8,33% 50,00%  10,00% ----- ------ 

Vocacional 
de 3º ciclo- 

31,57% 31,57% ------- ------- ----- ------ 

CEF 1º ano ------ ------ 12,50% 12,50%  62,5% 43,75% 

CEF 2º ano ------- -------   53,3% 13,33% 

Vocacional 
de 3º ciclo-2º 

ano 

23,52% 17,64% 35,29%  29,41%  ----- ------ 

EFA 0% 0% 0% 0% ----- ------ 

Percentagem total dos 
alunos do Agrupamento  

12,25% 2,66% 10,94% 2,24% 11,80% 2,36% 
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O quadro acima representa o tratamento do registo de ocorrências disciplinares 

relativamente aos três últimos anos, observando-se que em 2017/18 a percentagem de medidas 

corretivas aumentou 0,86% relativamente ao ano anterior o mesmo acontecendo com as medidas 

sancionatórias em 0,12%. Contudo verificamos que não atingimos os valores de há dois anos. 

 

10.  Apreciação Global 
 

    Ao dar continuidade à politica de autoavaliação do Agrupamento na qual todos os intervenientes são 

membros participativos ativos o PAA foi avaliado pelos diferentes órgãos e estruturas de Orientação 

Educativa, através da elaboração dos relatórios de autoavaliação das diversas estruturas tendo como 

objetivo a avaliação das atividades realizadas, o seu impacto, os aspetos a manter e a melhorar.  

Analisando os factos relatados em todos os documentos construídos e tendo como foco principal os 

objetivos definidos no Projeto Educativo do Agrupamento realçamos:  

 
Área 1 – Qualidade das Aprendizagens e Sucesso Escolar (Melhorar os 

resultados escolares dos alunos) 

 Pontos fortes: 

 Melhoria dos resultados escolares no 4º Ano e nas turmas de CEF; 

 Cumprimento das metas intermédias estabelecidas nos 3º, 4º, 9º Anos e CEF; 

 O desvio face às provas de aferição externa foi cumprido no 8.º Ano, na disciplina de 

Português e superado na disciplina de Matemática; 

 Melhoria da média das provas finais na disciplina de Português; 

 Diminuição do desvio entre a média das provas externas de final do 3º ciclo (Português e 

Matemática) e a média nacional; 

 Diminuição significativa entre o desfasamento entre a taxa de sucesso da avaliação interna e 

externa na disciplina de Português; 

 Melhoria no sucesso dos alunos contemplados com as medidas de apoios implementadas 

(apoios ao estudo, sala de estudo, assessorias, coadjuvação no 1.º Ciclo e tutorias); 

 Melhoria no sucesso dos alunos do 3.º Ciclo com Planos de Acompanhamento Pedagógico; 

 Continuação da taxa anual do abandono escolar abaixo dos 1%; 

 Maior articulação interdisciplinar nos Planos de Turma. 

 

 Pontos a melhorar: 

 Melhorar os resultados escolares nos restantes anos de escolaridade; 



RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2017-18 e PLANO ESTRATÉGICO PARA O ANO 
LETIVO 2018-19 

 
 

43 Agrupamento de Escolas do Bom Sucesso 
 

 

 Cumprimento das metas intermédias estabelecidas no Projeto Educativo do Agrupamento; 

 Diminuir o desvio face às provas de aferição externa nas disciplinas envolvidas no 2.º e 5.º 

Anos; 

 Diminuir igualmente o desfasamento entre a taxa de sucesso de avaliação interna e externa 

na disciplina de Matemática; 

 Continuar a articulação interdisciplinar nos Planos de Turma de acordo com os problemas 

reais da turma. 

 

Área 2 – Educação para a Cidadania 

 Pontos fortes: 

 Concretização da maioria das atividades definidas em PAA; 

 Concretização das atividades definidas nos planos de Turma na grande maioria dos Conselhos 

de Turma; 

 Elevada participação dos alunos em atividades culturais e de enriquecimento curricular, no 

âmbito das atividades letivas (visitas de Estudo) e dos clubes/projectos; 

 Participação acima dos 60% dos Encarregados de Educação nas reuniões com os professores 

titulares de turma/directores de turma; 

 Participação positiva dos Encarregados de Educação nas atividades definidas no PAA; 

 Participação positiva com outras instituições externas (Junta de Freguesia, Câmara Municipal, 

Centro Cultural do Bom Sucesso, Cercitejo, SFRA, PSP e empresas locais). 

 

  Pontos a melhorar: 

 Diminuir a taxa de ocorrências de carater disciplinar quer das medidas corretivas como das 

sancionatórias; 

 Continuação da promoção de formação interna e recíproca entre professores; 

 Maior envolvimento dos Encarregados de Educação nas atividades definidas no plano de 

turma quanto à medida 4 – Escola com Pais. 

 

 

 

Área 3 – Organização e Administração Escolar ao serviço da 

Comunidade 

 Pontos fortes: 

 Diversidade das Ofertas Formativas (2 turmas de CEF e 1 EFA); 
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 Manutenção do edifício sede; 

 Continuação da autoavaliação das estruturas educativas e administrativas, com a 

constituição de equipas de acompanhamento de cada ação de melhoria.  

 

 Pontos a melhorar: 

 Melhorar a apropriação dos documentos orientadores da ação educativa pela generalidade 

da comunidade escolar, nomeadamente das metas estabelecidas para alguns dos indicadores 

do Projeto Educativo do Agrupamento; 

 Melhorar a comunicação entre os docentes, Coordenadores das estruturas intermédias e 

Direção; 

 Intensificar o uso da plataforma moodle como meio de comunicação entre os diversos 

intervenientes da comunidade educativa. 

11. Plano de Ação Estratégico para o Ano Letivo 2018/19 

Para que se torne visível a articulação da problemática/problemas identificados com os objetivos gerais 

e metas a atingir, apresentamos um organigrama que traduz as 3 áreas de intervenção prioritárias e a forma como 

articulam entre si e respetivas prioridades. 

 

Prioridades 

Medidas a 

implementar na 

Área da 

Qualidade da 

Aprendizagem e 

1. Implementação do Centro de Apoio à Aprendizagem - centro de recursos 
para apoio à inclusão das crianças e jovens (antiga UAM, Gabinete da 
Educação Especial, Clubes, Projetos, Mentoria de Pares). 
2. Implementação de domínios de autonomia curricular no âmbito da 
flexibilidade curricular com vista ao desenvolvimento de trabalhos de projeto 
sobre Cidadania e Desenvolvimento, mobilizados por equipas de docentes de 
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Sucesso Escolar diferentes componentes do currículo – Oficina do Saber. 
3. Apoio ao estudo no 2º Ciclo - 5 tempos por cada turma no 6º ano e 1 tempo 
por cada turma no 5º ano em rotatividade quinzenal para metade dos alunos 
de cada turma. 
4. Apoios específicos nos domínios do Português Língua Não Materna, inglês 
ou francês para alunos estrangeiros provenientes de países sem essa(s) 
componentes no currículo. 
5. Gabinete de Educação para a Saúde para alunos com necessidade de 
desenvolvimento da motricidade. 
6. Assessorias em sala de aula nas disciplinas em que existam professores 
com insuficiência de horário – atribuídas a turmas/anos que conjuguem 
características de dificuldades ao nível cognitivo com dificuldades ao nível 
comportamental. 
7. Reforço da carga horária de disciplinas em turmas com ausência 
prolongada do docente sem possibilidade de substituição. 
8. Refundação do tempo de Laboratório de Aprendizagem com vista ao reforço 
do trabalho de equipa, no âmbito da implementação do Projeto Educativo. 
9. Continuidade das atividades de enriquecimento curricular, nomeadamente 
AAAF, AEC e clubes. 
10. Incremento de projetos de âmbito interno e transversal a vários ciclos de 
ensino, como de projetos de iniciativa externa (em parceria com a DGE, IBM 
ou outras entidades) como ainda de projetos de âmbito internacional 
(ERASMUS, Walk the Global Walk). 

Medidas a 

implementar na 

Área da 

Educação para a 

Cidadania 

1. Implementação do projeto Mentoria de Pares – inclusão dos novos alunos. 

2. Refundação do Gabinete do Aluno - presença de um professor para 
atendimento de alunos em situação de indisciplina e /ou encaminhamento 
3. Continuidade e desenvolvimento das tutorias.  
4. Envolvimento dos Diretores de Turma/Conselhos de Turma na proposta de 
tomada de decisão sobre medidas a aplicar em caso de ocorrências 
disciplinares. 
5. Promoção de reuniões entre os Diretores de Turma, os alunos e respetivos 
E. Educação, com a presença de um membro da Direção em caso de 
ocorrências disciplinares repetidas ou de gravidade acrescida com vista ao 
estabelecimento de compromissos sobre as regras de comportamento a 
cumprir. 
6. Reforço das ações no âmbito da Escola com Pais. 

Medidas a 

implementar na 

Área da 

Organização e 

Administração 

Escolar ao 

Serviço da 

Educação 

1. Promover reuniões de acompanhamento pela Direção da ação dos 

conselhos de turma, dos departamentos (nomeadamente no âmbito da 

avaliação formativa dos alunos e do trabalho colaborativo das equipas), de 

equipas por anos de escolaridade e de equipas de trabalho diversas. 

2. Transpor para os relatórios de autoavaliação das estruturas do 

agrupamento a expressão da implementação das ações de melhoria. 

3. Implementar ou reforçar sistemas de controlo interno que assegurem a 

avalidação da execução de diversos procedimentos administrativos. 

4. Consolidar a área da contratação pública com vista a redução de custos 

articulada com a manutenção e melhoria da qualidade. 

5. Reforço de equipamentos e manutenção de instalações, nomeadamente no 

âmbito da área informática (com vista ao reforço da utilização das tecnologias 

de informação e comunicação). 
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12. Considerações Finais 
 

No presente Relatório evidenciaram-se as reflexões desenvolvidas pelas diversas estruturas de 

avaliação das atividades do Agrupamento, tendo em consideração os objetivos definidos no PAA, 

bem como os níveis de execução apurados. Demonstrou-se que a concretização das ações planeadas 

e dos objetivos definidos tem vindo a contribuir, na melhoria das medidas de ação do Agrupamento, 

para o seu crescimento, apesar dos constrangimentos com que nos temos vindo a deparar no 

desenvolvimento das nossas atividades. Num contexto de esforço e de grande envolvimento de 

todos os agentes educativos envolvidos, foi possível ao Agrupamento desenvolver a maioria das 

atividades inicialmente perspetivadas. Houve porém atividades que não foram concretizadas por 

imprevistos já mencionados, tendo algumas delas sido consideradas no âmbito do Plano de 

Atividades para 2017/18. Ainda assim, num quadro de avaliação geral, poder-se-á considerar que o 

grau de realização das atividades planeadas e das metas previstas para o ano 2017/18, é 

francamente positivo, mantendo-se o caminho (mais estreito, é certo) para, em 2018/19, se 

continuar a progredir na concretização das atividades e medidas contempladas no PAA e Projeto 

Educativo do Agrupamento, bem como, a contribuir ativamente para o Sucesso da Aprendizagem dos 

alunos do Agrupamento. 

                                                              

 

                                                                    Bom Sucesso, 28 de Fevereiro de 2019 

O Diretor do Agrupamento de Escolas do Bom Sucesso 

                                                           Carlos Reis 

 

                                                                     Aprovado em reunião do Conselho Geral  

                                                                em 20 de março de 2019 

                                                                A Presidente do Conselho Geral 

                                                             Manuela Santos 


