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1. INTRODUÇÃO 

 

A autoavaliação do Agrupamento é resultante do trabalho articulado entre o Observatório de Avaliação, Equipas de Ação de Melhoria, Estruturas 

Educativas e Direção. O Plano de Melhorias (PM) implementado nos três últimos anos letivos (16/17 a 18/19) foi elaborado pela equipa do Observatório de 

Avaliação tendo como documento base o relatório de Avaliação Externa de Escolas da IGEC de março 2013 e o relatório de avaliação final do PM (13/14 a 

15/16). A elaboração do presente relatório teve como documentos base: o relatório intermédio do PM (verificação da implementação das ações de 

melhoria-16/17) de outubro de 2017, o relatório de monitorzação entre a fase de verificação da implementação e a fase de verificação do sucesso das 

ações de melhoria relativo a 17/18 de fevereiro de 2018, os relatórios anuais de autoavaliação das estruturas e relatórios anuais sobre resultados 

escolares, sempre no contexto do Projeto Educativo do Agrupamento (PEA), Plano Anual de Atividades (PAA) e o Plano de Ação Estratégica 16-18 (PAE). 

O PM (16/17 a 18/19), foi implementado no Agrupamento por grupos de trabalho responsáveis pelas ações de melhoria em que cada uma tinha um 

coordenador e foi executado pela organização escolar com o apoio da Direção Executiva, conseguindo-se assim o envolvimento das diferentes estruturas. 

 

Este relatório consiste na Avaliação Final da Execução do Plano de Melhorias e contém, na sua essência, o grau de concretização de cada 

Ação de Melhoria-verificação do sucesso. Para esta análise foi realizado um cruzamento de informação dos documentos estruturantes do 

Agrupamento: 

Relatórios de Autoavaliação – Análise dos relatórios de autoavaliação realizados por todas as estruturas do Agrupamento em 18/19, estes 

contêm também uma reflexão sobre o impacto de Ações de Melhoria(AM) ao nível dos Departamentos. 

 

Planos de Turma (PT)/Relatórios de Avaliação (PT) -Análise destes documentos para aferir os impactos nas aprendizagens dos alunos 

relativamente as medidas inscritas no PAE, análise dos resultados escolares e evolução dos alunos com apoio educativos. 

 

Questionários à Comunidade Educativa – aplicados a alunos, encarregados de educação, docentes e não docentes permitindo conhecer o nível de 

satisfação dos principais intervenientes permitindo identificar pontos fortes e as fragilidades. 
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2. AÇÕES de MELHORIA-PLANO/MONITORIZAÇÃO 

 

- O Plano de Melhoria foi focalizado no Ensino e nas Aprendizagens; 

- As Ações de Melhoria encontravam-se priorizadas e as respetivas monitorizações e avaliações foram efetuadas por grupos de trabalho, que permitiu e 

potenciaram o envolvimento e a participação da comunidade educativa na autoavaliação. 

 

Fichas de Ação de Melhoria 

- Objetivos Estratégicos; 

- Metas; 

- Critérios de Sucesso; 

- Desenvolvimento da Ação de Melhoria. 

Primeira Avaliação das Ações de Melhoria 

Verificação da Implementação da AM (outubro de 2017) 
- Estratégias e tarefas em desenvolvimento; 

- Identificação de situações-problema; 

- Análise crítica de situações-problema/estratégias 

 

Segunda Avaliação das Ações de Melhoria 

Monitorização entre as fases de Verificação da 

 Implementação e a do Sucesso da AM (dezembro de 2018) 
- Resultados alcançados, com fatos (evidências) face às metas; 

- Identificação de situações-problema/estratégias a implementar; 

- Redefinição de metas/critérios de sucesso da ficha de AM. 

 

Avaliação Final das Ações de Melhoria 

- Verificação do sucesso face as metas das AM; 

- Identificação de situações-problema para alcançar as metas/estratégias  

- Balanço final/sugestões da AM para o novo Plano de Melhorias 

 

 

file:///C:/Users/creis/Downloads/5.FICHAS_AÇÃO_AVALIAÇÃO/1.Ficha_Ação_Melhoria.docx
file:///C:/Users/creis/Downloads/5.FICHAS_AÇÃO_AVALIAÇÃO/1.Ficha_Ação_Melhoria.docx
file:///C:/Users/creis/Downloads/5.FICHAS_AÇÃO_AVALIAÇÃO/2.Ficha_Monitorização_Ação_Melhoria_Verificação_Implementação-1ªAVALIAÇÃO.docx
file:///C:/Users/creis/Downloads/5.FICHAS_AÇÃO_AVALIAÇÃO/2.Ficha_Monitorização_Ação_Melhoria_Verificação_Implementação-1ªAVALIAÇÃO.docx
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3. AVALIAÇÃO FINAL DO PLANO DE MELHORIAS/AÇÕES 

 

3.1 METODOLOGIA UTILIZADA 

 

Após a análise e leitura das fichas de monitorização (avaliação final) realizadas pela coordenação/equipas de ação de melhorias com 

recurso a fontes de dados  associadas à triangulação dos relatórios de autoavaliação (departamentos, estruturas de apoio, clubes, 

projetos, parcerias), a equipa do observatório de avaliação optou pela seguinte metodologia de apresentação desta avaliação: na 

verificação do sucesso das ações de melhoria; propostas de sugestões/aspetos a melhorar na organização escolar e  balanço final de cada 

AM de forma a orientar e preparar a elaboração do novo PM.  

A terminologia utilizada para a verificação do sucesso das AM é a seguinte: 

-Ação de melhoria produziu um reduzido impacto com baixo sucesso (nenhuma das metas foram alcançadas e não se verifica uma 

aproximação das metas definidas); 

-Ação de melhoria produziu alguns impactos com relativo sucesso (algumas das metas foram alcançadas ou verifica-se que a ação se 

aproxima das metas definidas); 

-Ação de melhoria produziu um forte impacto com elevado sucesso (a maioria das metas foram alcançadas ou verifica-se que ação 

está muito próxima das metas definidas). 

A terminologia utilizada para o balanço final/revisão das AM em função dos resultados alcançados é a seguinte: 

-Ação a ser relançada, voltando a ser implementada no Agrupamento - a AM já foi colocada em prática, mas os resultados obtidos 

ainda não são satisfatórios; 

-Ação a ser aprofundada e/ou revista pela equipa de Ação de Melhoria - a AM deverá sofrer alterações em função das situações-

problemas identificados; 

-Ação em fase de acompanhamento: a AM encontra-se alcançada 
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3.2 QUESTIONÁRIOS À COMUNIDADE EDUCATIVA 

 

Com base na escala de Likert (5 níveis de resposta) em que os inquiridos especificam o seu nível de concordância com uma 

determinada afirmação, sendo  o  nível 1 o mais baixo e o nível 5 o mais alto, foi realizada a análise das respostas aos 

questionários com a utilização dos seguintes critérios: 

 

-Aspetos/pontos fortes (mais de 50% das respostas situam-se nos níveis 4 e 5 da escala utilizada); 

-Aspetos/pontos a melhorar/fragilidades (mais de 50% das respostas situam-se nos níveis 1 e 2 da escala utilizada). 

 

Da análise realizada destacam-se os seguintes aspetos/pontos fortes: 

  

 

PONTOS FORTES POR DOMINIOS: 
 

LIDERANÇA E GESTÃO: 
 

➢ ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
 A Direção da escola é acessivel (JI,1º, 2º e 3º ciclos) 

A Direção do Agrupamento está a prestar um serviço de qualidade à comunidade (JI) 

A Coordenadora do JI está a prestar um serviço de qualidade à comunidade 

Os responsáveis/educadoras do JI são acessíveis e dialogantes 

 

➢ DOCENTES 
Gestão eficaz dos recursos humanos e materiais 

Apoio ao desenvolvimento profissional do docente 

Envolvimento dos outros nas tomadas de decisão e/ou projetos 

Desenvolvimento de estratégias de aproximação à comunidade 
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A Direção valoriza os contributos para o funcionamento do Agrupamento 

O Agrupamento tem uma boa liderança 

As Coordenadoras de Departamento e/ou de Estabelecimento tem uma boa liderança 

O Agrupamento envolveu-se nas Ações de Melhoria 

A maioria dos professores participou na Autoavaliação 

Preparação adequada dos funcionários para as funções que desempenham 

Liderança competente dos orgãos de Direção e lideranças intermédias 

 

➢ NÃO DOCENTES 
Gestão eficaz dos recursos humanos 

Apoio ao desenvolvimento profissional do pessoal não docente 

Deposita expetativas no pessoal não docente e envolve os outros nas tomadas de decisão e/ou projetos 

A informação circula bem na escola 

O Agrupamento tem uma boa liderança 

As Coordenadoras de Estabelecimento/Arcena/Pré-Escolar tem uma boa liderança 

Motivação dos funcionários 

Preparação adequada dos funcionários para as funções que desempenham 

Uma liderança competente dos órgãos de Direção da escola 

Uma liderança competente dos Coordenadores dos Serviços da Escola 

A Direção envolve os trabalhadores na autoavaliação da escola 

 

 

RESULTADOS: 
 

➢ ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
A escola é segura (1º,2º e 3º ciclos) 

O JI tem boas instalações e é limpo 

A alimentação que é servida no JI é boa e adaptada ao contexto escolar 

Os Serviços Administrativos do Agrupamento prestam um serviço adequado aos seus utentes (JI) 

 

➢ ALUNOS E DOCENTES 
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Os espaços de desporto e de recreio da Escola são adequados 

A biblioteca está bem apetrechada e presta um serviço adequado aos alunos 

Os serviços administrativos prestam um serviço adequado aos alunos 

Conhecimento dos critérios de avaliação das diferentes disciplinas 

A escola é segura 

Os alunos gostam e participam nas atividades dos clubes e dos projetos realizados na escola 

A escola procura remover as barreiras/obstáculos a aprendizagem à participação dos alunos 

O ambiente de trabalho é bom 

 

➢ NÃO DOCENTES 
Desenvolve estratégias de aproximação à comunidade 

O Agrupamento é aberto ao exterior 

Os espaços de desporto e de recreio da Escola são adequados 

O refeitório e o bufete prestam um serviço adequado aos seus utentes 

A biblioteca está bem apetrechada e presta um serviço adequado aos seus utentes 

As salas de aula são confortáveis 

As normas e o Regulamento Interno são aplicados 

A escola é segura e limpa 
Os Serviços Administrativos prestam um serviço adequado aos seus utentes 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO: 
 

➢ ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
A escola incentiva os pais a participar nas atividades da escola 

Conhecimento dos critérios de avaliação do(a) seu/sua educando(a) 

As avaliações dos alunos são justas e criteriais 

A escola fornece informação suficiente sobre as atividades e as aprendizagens dos alunos, existindo uma boa comunicação entre a escola e os pais 

Satisfação pela forma como os seus educandos são tratados na escola. 

Os seus educandos são incentivados/estimulados a trabalhar para ter bons resultados 

Os Diretores de Turma são disponíveis e estabelecem uma boa ligação com a família 

Gostam que os seus educandos frequentem esta escola 

A escola faz diferenciação pedagógica e apoia os alunos com dificuldades 
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Os alunos participam em atividades/projetos promovidos pela escola para além das atividades da sala de aula e com outras turmas da escola 

A Escola promove atividades com os alunos que envolvam os encarregados de educação 

A Escola promove formação dirigida aos Encarregados de Educação 

 

➢ ALUNOS   
O ensino da escola tem qualidade 
Os professores encorajam e estimulam a participação dos alunos 

Os professores são justos na atribuição das avaliações/classificações 

As visitas de estudo que tenho feito contribuem para aumentar os meus conhecimentos 

O professor titular/diretor de Turma faz a análise das avaliações/classificações/assiduidade com regularidade 

Utilização do manual adopatado e/ou livro de atividades 

Realização de aulas de revisões e/ou de treino de matéria 
Esclarecem dúvidas sobre assuntos abordados na aula 

Os alunos do 1º ciclo gostam da educação física e do desporto que praticam na escola e das atividades de expressão plástica e dramática 

No 1º ciclo os alunos participam com a sua turma em atividades envolvendo alunos de outros anos de escolaridade e os professores organizam atividades com os alunos 

que envolvem os encarregados de educação 

 

➢ DOCENTES 
O Agrupamento é aberto ao exterior 

Os professores são estimulados a participar nas atividades da escola 

Os pais são estimulados a participar nas atividades da Escola 

A utilização da avaliação formativa como instrumento para adequar as tarefas de recuperação a propor aos alunos 

Definição de prioridades de aprendizagem para cada turma 

Análise de problemas pessoais dos alunos 

Utilização do manual adopatado e/ou livro de atividades 

Utilização de suportes escritos (fichas de trabalho, informativas 

Utilização do computador e outros suportes audiovisuais 

Exposição oral de tópicos do Programa 

Apresentação e debate dos assuntos que serão abordados na aula 

Discussão de trabalhos realizados pelos alunos 

Realização de tarefas de recuperação das aprendizagens não consolidadas pelos alunos com base numa avaliação formativa 

Explicitação dos critérios de avaliação 
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Realização de dois testes por período 

Períodos de trabalho autónomo e/ou em pequeno grupo com apoio do professor 

Realização de aulas de revisões e/ou de treino de matéria 

Encorajamento e estímulo a participação dos alunos, auscultação dos seus problemas e procurar ajudar a resolver os mesmos 

Esclarecimento dúvidas sobre assuntos abordados na aula e explicita os seu progressos e dificuldades 

 

➢ NÃO DOCENTES 
Os alunos são informados, em tempo oportuno, acerca dos assuntos relevantes da organização e administração do Agrupamento 

O ambiente de trabalho é bom 

O pessoal não docente é estimulado a participar nas atividades da escola 

O uso dos computadores na sala de aula é prática comum na escola 

 

Da análise realizada ressaltam os seguintes aspetos/pontos a melhorar/fragilidades: 

 

PONTOS A MELHORAR : 
 

➢ ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
Higienização das casas de banho 

Absentismo dos docentes 

Gestão da indisciplina 

Nº de assistentes operacionais insuficiente 

Comida do refeitório 

 

➢ ALUNOS   
Higienização das casas de banho 

Bar, atendimento e organização 

Higiene e limpeza dos espaço escolares 

Colocação de maior nº de caçifos 

Comida do refeitório 
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➢ DOCENTES 
Gestão da indisciplina 

Instalações (mobiliário e informática) 

Nº de reuniões exessiva 

Gestão atempada e organizada da informação 

 

➢ NÃO DOCENTES 
Nº de assistentes técnicos e operacionais insuficiente 

Gestão da indisciplina 

Formação dos assistentes técnicos e operacionais 
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3.3 AÇÕES de MELHORIA – AVALIAÇÃO FINAL 

 

Da triangulação das Verificações do Sucesso das Ações de Melhoria, Relatórios de Autoavaliação e Questionários à Comunidade 

Educativa, resultaram os Pontos Fortes (Impactos), isto é, o que foi alcançado e também as sugestões para a Organização Escolar/ 

Aspetos a Melhorar. A apresentação dos quadros por AM já se encontra no contexto do novo quadro de referência do terceiro ciclo de 

avaliação externa publicado pela IGEC, considerando os seus dominios/campos de análise, realçamos as diferenças em relação ao anterior 

quadro de referência sobre qual foi construido o PM em avaliação. 

Domínio: Resultados-Campo de Análise-Resultados Académicos 
Ação de Melhoria: Manutenção da tendência de melhoria dos resultados escolares internos, com incidência no final do 3º Ciclo 

Resultados da Avaliação Sumativa  
Metas:  
1- Taxa de sucesso dos resultados escolares no final de cada ciclo/ano de escolaridade (Indicador A1-1/metas estabelecidas no PEA) 

2- Melhorar a qualidade das aprendizagens/Avaliar a progressão dos resultados das aprendizagens dos alunos nos vários ciclos, anos e áreas disciplinares (Indicador A1-

3/metas estabelecidas no PEA) 
Verificação do 

Sucesso 
Impactos/Pontos Fortes Sugestões/Aspetos a 

Melhorar/Organização Escolar 
Balanço Final 

Ação de melhoria 

produziu alguns 

impactos com relativo 

sucesso (algumas das 

metas foram 

alcançadas ou verifica-

se que a ação se 

aproxima das metas 

definidas) 

Resultados Escolares 2018/2019 

Ciclos 

Anos 

%  Insucesso 

18/19 

Metas 

PEA 

18/19 

Desvio 

da Meta 

18/19 

Desvio face 

aos resultado 

17/18 

1º ciclo 3,9% < 3,5% -0,4% -0,5% 

1º 1,5*% - 1,5% -1,5*% 

1-Taxa de sucesso dos resultados escolares no 

final de cada ciclo/ano de escolaridade 

 

-Intensificar e sistematizar o trabalho colaborativo 

entre os docentes visando a articulação curricular 

vertical e horizontal ao nível das disciplinas: 

metodologias/estratégias para superação das 

dificuldades identificadas no processo ensino-

aprendizagem;  

-Construir  instrumentos de regulação e 

monitorização das aprendizagens;  

-Construir e adequar  instrumentos de avaliação às 

capacidades dos alunos. 

Ação a ser relançada, 
voltando a ser 
implementada no 
Agrupamento - a AM já 

foi colocada em prática, 

mas os resultados 

obtidos ainda não são 

satisfatórios. 

 

file:///C:/Users/mlopes/Downloads/2.AÇÕES_PM/Domínio_Resultados/PM_Ação_RESULTADOS%20ESCOLARES%20INTERNOS-P1
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Domínio: Resultados-Campo de Análise-Resultados Académicos 
Ação de Melhoria: Manutenção da tendência de melhoria dos resultados escolares internos, com incidência no final do 3º Ciclo 

Resultados da Avaliação Sumativa  
Verificação do 

Sucesso 
Impactos/Pontos Fortes Sugestões/Aspetos a 

Melhorar/Organização Escolar 
Balanço Final 

 

 

2º 4,1% < 3,5% -0,6% +6,6% 

3º 4,2% < 3,5% -0,7% -4,2% 

4º 6% < 4% -2% -3,6% 

2º ciclo 11% < 8% -3,4% +0,9% 

5º 11,1% < 7% -4,1% +0,4% 

6º 10,9% <5% -5,9% +1,6% 

3º ciclo 16,4% < 13% -3% +3,2% 

7º 24% < 14% -10% -1,9% 

8º 13,1% < 13% -0,1% +11,9% 

9º 11,6% < 13% +1,4% +0,2% 

NOE 0% <5% +5% +6,3% 

CEF 0% <5% +5% +0% 

Na análise dos resultados escolares verifica-se que 

somente o 9º ano e o Curso de Educação e 

Formação alcançaram a metas previstas do PEA. No 

entanto realça-se que o 1º ciclo em geral e em 

particular o 2º e 3º anos e os 8º anos encontram-se 

muito perto da meta definida sendo o seu desvio 

negativo abaixo de 1%.  

Sublinha-se também que em relação ao ano letivo 

anterior 17/18 verificou-se uma melhoria dos 

resultados escolares/desvios positivos com maior 

expressão no 2º e 6º anos e no 3º ciclo em geral com 

destaque do 8º ano. 

-Construir e utilizar materiais pedagógicos de suporte 

a aprendizagem; 

-Intensificar e sistematizar ao nível dos Conselhos de 

Turma (Planos de Turma) a utilização da avaliação 

formativa como instrumento regulador do processo 

ensino-aprendizagem visando a adequação 

das tarefas de aprendizagem a propor aos alunos; 

-Intensificar e generalizar a diferenciação 

pedagógica a todas as disciplinas; 

-Generalizar a utilização das tecnologias de 

informação e comunicação, plataformas e software de 

suporte a aprendizagem para trabalho com os alunos. 

-Proporcionar instrumentos de organização de estudo 

aos alunos (continuidade projeto caleidoscópio); 

-Alterar o modelo de organização da escola de 

reuniões com os encarregados de educação, potenciar 

as reuniões individuais para um melhor conhecimento 

do perfil do aluno; 

-Constituir turmas tendo em atenção o perfil dos 

alunos, procurando evitar a inclusão de muitos alunos 

com problemas comportamentais; 

 

 

file:///C:/Users/mlopes/Downloads/2.AÇÕES_PM/Domínio_Resultados/PM_Ação_RESULTADOS%20ESCOLARES%20INTERNOS-P1
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Domínio: Resultados-Campo de Análise-Resultados Académicos 
Ação de Melhoria: Manutenção da tendência de melhoria dos resultados escolares internos, com incidência no final do 3º Ciclo 

Resultados da Avaliação Sumativa  
Verificação do 

Sucesso 
Impactos/Pontos Fortes Sugestões/Aspetos a 

Melhorar/Organização Escolar 
Balanço Final 

 Numa análise dos resultados escolares entre 16/17 e 

18/19 verifica-se: no 1º ciclo uma ligeira tendência 

de subida do insucesso com maior expressão no 

3ºano; no 2º ciclo existe um agravamento do 

insucesso com maior expressão no 6º ano; no 3º ciclo 

existe também um agravamento do insucesso com 

alguma oscilação no ano intermédio e com maior 

expressão no 7º e 8º anos, nos Cursos de Educação e 

Formação existe uma melhoria significativa do 

insucesso situando-se no atualmente nos 0%. 

3- Melhorar a qualidade das aprendizagens/Avaliar 

a progressão dos resultados das aprendizagens dos 

alunos nos vários ciclos, anos e áreas disciplinares 

(Indicador A1-3). 

1º Ciclo- % de alunos que obtiveram menções de 

Bom e Muito BOM 

 - Reforçar a medida 4 do PAE, convidando os 

encarregados de educação a participar em atividades 

decorrentes do trabalho desenvolvido nas 

componentes do currículo/disciplinas; 

- Identificar os alunos com insucesso repetido nas 

disciplinas, criando grupos de apoio a estes. 

 

 

file:///C:/Users/mlopes/Downloads/2.AÇÕES_PM/Domínio_Resultados/PM_Ação_RESULTADOS%20ESCOLARES%20INTERNOS-P1
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Domínio: Resultados-Campo de Análise-Resultados Académicos 
Ação de Melhoria: Manutenção da tendência de melhoria dos resultados escolares internos, com incidência no final do 3º Ciclo 

Resultados da Avaliação Sumativa  
Verificação do 

Sucesso 
Impactos/Pontos Fortes Sugestões/Aspetos a 

Melhorar/Organização Escolar 
Balanço Final 

 Disc./Ano 1º 
18/19 

Meta 

PEA 

2º 
18/19 

Meta 

PEA 

3º 
18/19 

Meta 

PEA 

4º 
18/19 

Meta 

PEA 

Port. 50,1 [51;61] 59,2 [50:69] 61,1 [49;54] 44,5 [49;54] 

Mat. 66,7 [60;70] 62,2 [50;58] 55,5 [48;53] 41,6 [48;53] 

EM 78,8 [79;89] 84,7 [72;82] 75 [70;80] 63,7 [70;80] 

EFM 83,3 [71;81] 67,3 [70;80] 84,7 [68;78] 63,1 [68;78] 

EM 74,2 [54;64] 64,3 [63;73] 69,4 [56;66] 86,3 [56;66] 

E.D. 66,7 [54;64] 64,3 [55;65] 52,7 [50;57] 82,5 [50;57] 

E.P. 74,2 [57;67] 65,3 [62;72] 65,3 [58;68] 90,6 [58;68] 

EMRC 85,7 [64;74] 54,5 [66;76] 78,9 [52;62] 85,7 [52;62] 

 

No 1º ciclo todas as áreas curriculares disciplinares atingiram 

as metas do PEA para o triénio 2017/2020 com excepção de 

Educação Moral e Religiosa Católica no 2º ano e as áreas de 

Português e Matemática no 4º ano. 

 

2º Ciclo- % de alunos que obtiveram classificações de 4 e 

5 nas disciplinas 
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Domínio: Resultados-Campo de Análise-Resultados Académicos 
Ação de Melhoria: Manutenção da tendência de melhoria dos resultados escolares internos, com incidência no final do 3º Ciclo 

Resultados da Avaliação Sumativa  
Verificação do 

Sucesso 
Impactos/Pontos Fortes Sugestões/Aspetos a 

Melhorar/Organização Escolar 
Balanço Final 

 Disc./Ano 5º 
18/19 

Meta 

PEA 

6º 
18/19 

Meta 

PEA 

Port. 33 [30;36] 20 [20;23] 

Inglês 38 [32;42] 40,9 [30;40] 

HGP 33 [36;46] 29,1 [27;30] 

Mat. 27 [30;35] 30,9 [26;29] 

C. Nat. 34 [43;53] 51,8 [30;36] 

E.Física 53,5 [43;53] 32,7 [45;55] 

E. Mus. 45,5 [35;45] 22,7 [31;41] 

E. Visual 31,3 [23;26] 37,3 [30;39] 

E. Tecn. 32,3 [30;38] 39,1 34;44[] 

EMRC 100 [59;69] 85,7 [60;70] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 2º ciclo todas as disciplinas atingiram as metas do PEA 

para o triénio 2017/2020 com excepção de História e 

Geografia de Portugal, Matemática e Ciências Naturais no 5º 

ano e Educação Física e Educação Musical no 6º ano. 
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Domínio: Resultados-Campo de Análise-Resultados Académicos 
Ação de Melhoria: Manutenção da tendência de melhoria dos resultados escolares internos, com incidência no final do 3º Ciclo 

Resultados da Avaliação Sumativa  
Verificação do 

Sucesso 
Impactos/Pontos Fortes Sugestões/Aspetos a 

Melhorar/Organização Escolar 
Balanço Final 

 

Disc./Ano 7º 
18/19 

Meta 

PEA 

8º 
18/19 

Meta 

PEA 

9º 
18/19 

Meta 

PEA 

Port. 26,5 [28;31] 26,8 [18,20] 31,1 [18:20] 

Inglês 35,4 [30;36] 41,2 [30;38] 42,2 [27:30] 

Francês 43,9 [31;41] 35,1 [21:23] 42,2 [20:22] 

História 48 [30;37] 33 [28;31] 37,3 [21;23] 

Geografia 14,3 [22;25] 22,7 [14,16] 32,5 [22;24] 

Mat. 16 [23;26] 18,6 [17;18] 23 [15;16] 

C. Nat. 28 [30;37] 26,8 [25;28] 36,1 [28;31] 

Fis.-Quim. 37,5 [30;38] 23,7 [28;31] 37,3 [30;37] 

E. Visual 29,6 [26;29] 27,8 [23;25] 47,6 [30;36] 

E. Tecn. 36,1 [28;30] 32,6 [30;40] ----- ------- 

Exp. Dram. 65,6 [48;58] 75,9 [53;63] ----- ------- 

E. Física 38,4 [39;49] 51,5 [36:46] 45,2 [18;20] 

TIC 11,2 [37;47] 19,6 [44;54] ----- ------- 

EMRC 75 [66;76] 50 [43;53] ----- ------- 

3º Ciclo- % de alunos que obtiveram classificações de 4 e 

5 nas disciplinas 

 

 

No 3º ciclo todas as disciplinas atingiram as metas do PEA 

para o triénio 2017/2020 com excepção de Geografia, 

Matemática, Ciências Naturais, Educação Física e Tecnologias  

de Informação e Comunicação no 7º ano e Físico-Quimica e 

Tecnologias  de Informação e Comunicação no 8º ano. 
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Dominio: Resultados-Campo de Análise-Resultados Académicos 
Ação de Melhoria: Manutenção da tendência de melhoria dos resultados escolares internos, com incidência no final do 3º Ciclo 

Sala de Estudo/Apoio ao Estudo/Assessorias/Tutorias/Gabinete do Aluno/GES 
Metas:  
1-1º CICLO - % de sucesso dos alunos no Apoio Educativo nas disciplinas de Português e Matemática e Estudo do Meio (em função dos resultados escolares de 17-18, 

manutenção da meta de sucesso). 

2-2º CICLO - % de sucesso no Apoio ao Estudo-6º ano nas diferentes disciplinas (em função dos resultados escolares de 17-18, manutenção da meta de sucesso). No 5º 

ano verificar a evolução dos alunos entre o 1º período e o 3º período nas disciplinas de Português e Matemática. 

3-3º CICLO - % de sucesso dos alunos que frequentam e GES (em função dos resultados escolares de 17-18, manutenção da meta de sucesso). 

4- TUTORIA: % de sucesso/taxas de transição para os alunos com esta valência em função dos resultados alcançados em 17/18, manutenção da meta de sucesso. 

Verificação do 
Sucesso 

Impactos/Pontos Fortes Sugestões/Aspetos a 
Melhorar/Organização Escolar 

Balanço Final 

-Ação de melhoria 

produziu um forte impacto 

com elevado sucesso (a 

maioria das metas foram 

alcançadas ou verifica-se 

que a ação está muito 

próxima das metas 

definidas). 

 

1- No Apoio Educativo do primeiro ciclo, num 

universo de 86 alunos que usufruíram deste apoio 

verificou-se um acréscimo de 6,48% no sucesso 

obtido a Português e de 20,34% a Matemática 

face ao ano letivo anterior nos 2º, 3º e 4º anos. 

2- No Apoio ao Estudo do quinto ano às 

disciplinas de Português e Matemática, houve 

uma melhoria nos resultados do terceiro período 

em comparação com o primeiro período 

(decréscimo de níveis inferiores a três); 

- No Apoio ao Estudo no sexto ano, a taxa de 

sucesso global registou um valor de 79%, tendo-se 

verificado uma evolução positiva em relação ao 

letivo anterior em que a taxa de sucesso global foi 

de 76,38% : 
Disciplina Resultados 

alcançados em 

17-18 

Resultados 

obtidos em 

 18-19 

Desvio 

Port. 72,5% 70% 2,5% 

Inglês 95,8% 86% 9,8% 
 

-No Apoio Educativo no primeiro ciclo 

aumentar/manter o número de recursos humanos 

afetos ao mesmo. 

-  No Apoio ao Estudo do segundo ciclo sugere-se 

que o apoio seja ministrado pelo professor titular da 

disciplina e da turma e que a marcação no horário do 

aluno do apoio, seja no mesmo dia da disciplina para 

colmatar a falta de material. 

- Na Tutoria, sugere-se uma reavaliação a 

conceção/estruturação do projecto nomeadamente 

ao nível do envolvimento através de uma 

apresentação aos pais e EE, da promoção do trabalho 

colaborativo entre professores tutores através da 

criação de tempos comuns nos horários dos docentes 

envolvidos nestas funções, envolvimento da psicóloga 

no trabalho com os professores tutores e 

articulação do apoio tutorial específico com outras 

Ação a ser relançada, 
voltando a ser 
implementada no 
Agrupamento - a AM já 

foi colocada em prática 

mas os resultados 

obtidos ainda não são 

satisfatórios. 
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Dominio: Resultados-Campo de Análise-Resultados Académicos 
Ação de Melhoria: Manutenção da tendência de melhoria dos resultados escolares internos, com incidência no final do 3º Ciclo: 

Sala de Estudo/Apoio ao Estudo/Assessorias/Tutorias/Gabinete do Aluno/GES 
Verificação do 

Sucesso 
Impactos/Pontos Fortes Sugestões/Aspetos a 

Melhorar/Organização Escolar 
Balanço Final 

 HGP 79% 86% 7% 

Mat. 58,4% 73% 14,6% 

C. Nat. 76,25% 80% 3,75% 

Sucesso global 76,38% 79% 2,62% 

3- No Gabinete para a Saúde (GES) nos 2º e 3º 

ciclos, a taxa de sucesso global situa-se nos 

77,8%. em linha com alcançada em 2017/2018 de 

foi de 77,21%. 

- Nas Tutorias verifica-se um aumento expressivo 

na taxa de sucesso do 2º ciclo de 85,7% em relação 

a 2017/2018 que se situava nos 60%. 

4- No Gabinete do Aluno-2º ciclo, registou-se 

uma taxa de sucesso de 60% no 2º ciclo e de 25% 

no 3º ciclo, sem possibilidade de uma análise 

comparativa porque não existe um histórico. 

medidas de apoio/projetos oferecidos pela escola. 

- No Gabinete do Aluno sugere-se a reavaliação a 

conceção/estruturação nomeadamente através da 

atribuição do cargo de coordenação a um dos 

docentes envolvidos e a criação um ficheiro 

partilhado entre os professores do GA e Conselho de 

Turma / Diretor de Turma de forma a conhecer em 

tempo real as situações que possam influenciar o 

comportamento do aluno. 
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Dominio: Resultados-Campo de Análise-Resultados Académicos 
Ação de Melhoria: Manutenção da tendência de melhoria dos resultados escolares internos, com incidência no final do 3ºCiclo: 

Estratégias diferenciadas para colmatar dificuldades nas diferentes áreas disciplinares 
Metas: 
1- % de sucesso dos alunos com Plano de Acompanhamento Pedagógico em função dos resultados alcançados em 17-18, manutenção da meta de sucesso. 

2-% de sucesso dos alunos abrangidos pelo Decreto-Lei nº54/2018-Educação Inclusiva especificamente os que se encontram identificados e beneficiam de medidas seletivas 

(RTP) e medidas adicionais (PEI) (Indicador A1-1/metas estabelecidas no PEA). 
Verificação do 

Sucesso 
Impactos/Pontos Fortes Sugestões/Aspetos a 

Melhorar/Organização Escolar 
Balanço Final 

-Ação de melhoria 

produziu um forte 

impacto com elevado 

sucesso (a maioria das 

metas foram alcançadas 

ou verifica-se que a ação 

está muito próxima das 

metas definidas). 

 

1- Planos de Acompanhamento Pedagógico: 

a) 1º ciclo, taxa de sucesso de 85,1% em 18-19 em 

comparação com resultado obtido de 85,7% em 17-18; 

b) 2º ciclo, taxa de sucesso de 75,5% em 18-19 em 

comparação com resultado obtido de 70,3% em 17-18; 

c) 3º ciclo, taxa de sucesso de 69,4% em 18-19 em 

comparação com resultado obtido de 66,3% em 17-18. 

2-% de sucesso dos alunos abrangidos pelo Decreto-Lei 

nº54/2018-Educação Inclusiva, uma melhoria significativa 

nos 2º e 3º ciclos, interessa sublinhar que, com entrada em 

vigor do referido Decreto-Lei, o universo dos alunos 

abrangidos pelo Educação Especial ao abrigo do anterior 

Decreto-Lei, foi reduzido de forma significativa que era de : 

(1º ciclo-16 alunos; 2º ciclo-13 alunos e 3º ciclo-30 alunos). 
CICLOS Nº de alunos 

identificados 

com 

necessidades 
de outro nível 

de medidas de 

suporte  

para análise 
na EMAEI em 

18/19 

Nº de alunos 

a beneficiar 

de outro 

nível de 
medidas de 

suporte 

(selectivas e 

adicionais) 
em 18/19 

Taxa de 

sucesso 

em 18/19 

dos alunos a 
beneficiar de 

outro nível 

de medidas 

de suporte 
(seletivas e 

adicionais) 

Taxa de 

sucesso em 

17/18 dos 

alunos 
abrangidos 

pela 

Educação 

Especial 

1º CICLO 8 8 87,5% 93,8% 
2º CICLO 10 10 100% 84,6% 
3º CICLO 11 10 100%  86,7% 
TOTAIS 29 28 96,4% 88,36% 

 

- Na Educação Especial a criação de um 

tempo comum semanal entre os docentes de 

Educação Especial e os técnicos do CRI 

para partilhar assuntos relacionados com os 

alunos apoiados. 

- Aumento de horas por parte dos técnicos 

especializados. 

Ação a ser relançada, 
voltando a ser 
implementada no 
Agrupamento - a AM já 

foi colocada em prática 

mas os resultados 

obtidos ainda não são 

satisfatórios. 
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Dominio: Resultados-Campo de Análise-Resultados Académicos 
Ação de Melhoria:  Melhoria da média das provas externas, com diminuição do desfasamento entre a avaliação externa e as 

taxas de transição  

Metas: 
1- Diminuir a diferença entre os resultados das provas externas de final de 3º ciclo e a média nacional para percentagens situadas entre 7% e 8% em Português e entre 

14% e 15% em Matemática. 

2- Diminuir a distância entre os resultados da avaliação externa e os resultados internos das disciplinas com provas externas de final do 3º ciclo para percentagens 

situadas entre 15% e 20%, resultados alcançados em 17/18. 

3-Aproximar a média interna à média nacional das provas finais de ciclo de Português e de Matemática para percentagens situadas entre 6% e 15%, resultados alcançados 

em 17/18. 

4- Diminuir a diferença entre os resultados das provas externas de aferição e a média nacional para percentagens entre 3% e 4% no 2º ano em todas as áreas 

disciplinares sujeitas a este tipo de avaliação e entre 6% e 8% nos 5º e 8º anos nas disciplinas objeto de realização de prova, na média dos domínios cognitivos. 
Verificação do 

Sucesso 
Impactos/Pontos Fortes Sugestões/Aspetos a 

Melhorar/Organização Escolar 
Balanço Final 

-Ação de melhoria 

produziu um forte 

impacto com 

elevado sucesso (a 

maioria das metas 

foram alcançadas ou 

verifica-se que a 

ação está muito 

próxima das metas 

definidas). 

 

1-Diminuir a diferença (taxa de sucesso) entre os 

resultados das provas externas de final de 3º ciclo e 

a média nacional a Português e Matemática. 
TAXA DE SUCESSO - PORTUGUÊS 

 Resultados 

Avaliação 

Externa 

Agrupamento 

Resultados 

Avaliação Externa 

Nacionais 

DESVIO 

ano letivo 

2016/2017 
57,1 % 75 % 17,9 % 

ano letivo 

2017/2018 
78,5 % 87 % 8,5 % 

ano letivo 

2018/2019 
77,3 % 77 % 0,3 % 

Na disciplina de Português, o desfasamento entre a taxa 

de  sucesso da avaliação externa  e a taxa de sucesso 

- Promover equipas de trabalho de articulação entre 

departamentos com vista à aferição de estratégias 

conducentes à preparação para as provas de 

aferição externas, nomeadamente no que concerne à 

elaboração de instrumentos de avaliação interna 

afetos à estrutura das referidas provas externas; 

-Intensificar 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 conjunto específicas (Ex: 

docentes da mesma área disciplinar dos vários ciclos  

Ação a ser relançada, 
voltando a ser 
implementada no 
Agrupamento - a AM já 

foi colocada em prática 

mas os resultados 

obtidos ainda não são 

satisfatórios. 
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Dominio: Resultados-Campo de Análise-Resultados Académicos 

Ação de Melhoria:  Melhoria da média das provas externas, com diminuição do desfasamento entre a avaliação externa e as 

taxas de transição  

Verificação do 
Sucesso 

Impactos/Pontos Fortes Sugestões/Aspetos a 
Melhorar/Organização Escolar 

Balanço Final 

 nacional regista melhoria face ao ano anterior, mantendo 

a tendência dos últimos anos, atingindo-se um desvio 

positivo (0,3 %), a meta do PEA foi alcançada (desvio 

entre 7% e 8%). 

TAXA DE SUCESSO - MATEMÁTICA 

 Resultados 

Avaliação 

Externa 

Agrupamento 

Resultados 

Avaliação Externa 

Nacionais 

DESVIO 

ano letivo 

2016/2017 
37,1 % 57 % 19,9 % 

ano letivo 

2017/2018 
36,6 % 48 % 11,4 % 

ano letivo 

2018/2019 
46,6 % 60 % 13,4 % 

Na disciplina de Matemática, o desfasamento entre a 

taxa de sucesso da avaliação externa e a taxa de sucesso 

nacional regista um ligeiro aumento face ao ano anterior, 

invertendo a tendência do último ano, foi alcançada a 

meta do PEA (desvio entre 14% e 15%). 

 

de ensino do Agrupamento);  

- Reforçar as reuniões com os alunos com vista à sua 

corresponsabilização na construção e avaliação das 

suas aprendizagens, com enfoque na implementação 

de métodos de estudo autónomos. 

- 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; 

- Monitorizar a frequência dos apoios ao estudo e 

intensificar a articulação entre o professor titular e 

professor do apoio;  

- Reforçar o trabalho desenvolvido nas aulas de 

assessoria e nos tempos de trabalho autónomo; 

- 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  
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Dominio: Resultados-Campo de Análise-Resultados Académicos 

Ação de Melhoria:  Melhoria da média das provas externas, com diminuição do desfasamento entre a avaliação externa e as 

taxas de transição  

Verificação do 
Sucesso 

Impactos/Pontos Fortes Sugestões/Aspetos a 
Melhorar/Organização Escolar 

Balanço Final 

 2-Diminuir a distância entre os resultados da 

avaliação externa e os resultados internos das 

disciplinas com provas externas de final do 3º ciclo. 

TAXA DE SUCESSO - PORTUGUÊS 

 Resultados 

Avaliação 

Interna 

Resultados 

Avaliação Externa  
DESVIO 

ano letivo 

2016/2017 
95,0 % 57,1 % 37,9 % 

ano letivo 

2017/2018 
93,5 % 78,5 % 15,0 % 

ano letivo 

2018/2019 
83,9 % 77,3 % 6,6 % 

 

Na disciplina de Português, o desfasamento entre a taxa 

de sucesso da avaliação interna e a taxa de sucesso da 

avaliação externa regista um decréscimo significativo, 

alcançado sobretudo devido ao decréscimo da taxa de 

sucesso da avaliação interna (9,6 %) uma vez que os 

resultados da avaliação externa registaram apenas uma 

ligeira descida (1,2 %), a meta da ação de melhoria foi 

alcançada 

coordenadores de departamento, ao nível do Conselho 

Pedagógico, e de equipas de diretores de turma por 

ano de escolaridade; 

- Intensificar o trabalho a desenvolver para a 

preparação das provas de aferição a nível nacional; 

- Criar um momento de aplicação de uma prova de 

aferição a nível interno, com organização idêntica à 

prova de aferição nacional (simulação de situação de 

prova). Prova aplicada e corrigida por docentes do 1º 

ciclo que não sejam docentes da turma; 

- Reforço do apoio ao estudo de acordo com o crédito 

disponível, monitorizando a frequência dos alunos; 

- Alertar os alunos e Encarregados de Educação para 

a importância da preparação dos alunos para as provas 

de aferição nacionais; 

- Envolver e responsabilizar os Encarregados de 

Educação no estudo sistemático dos seus educandos, 

divulgando o site do IAVE e as datas de todas as 

provas de avaliação. 
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Dominio: Resultados-Campo de Análise-Resultados Académicos 

Ação de Melhoria:  Melhoria da média das provas externas, com diminuição do desfasamento entre a avaliação externa e as 

taxas de transição  

Verificação do 
Sucesso 

Impactos/Pontos Fortes Sugestões/Aspetos a 
Melhorar/Organização Escolar 

Balanço Final 

 TAXA DE SUCESSO -  MATEMÁTICA 

 Resultados 

Avaliação 

Interna 

Resultados 

Avaliação Externa  
DESVIO 

ano letivo 

2016/2017 
51,3 % 37,1 % 14,2 % 

ano letivo 

2017/2018 
55,9 % 36,6 % 19,3 % 

ano letivo 

2018/2019 
44,8 % 46,6 % 1,8 % 

 

Na disciplina de Matemática, o desfasamento entre a 

taxa de sucesso da avaliação interna e a taxa de sucesso 

da avaliação externa regista um acentuado decréscimo 

(21,1 %), atingindo terreno negativo em 1,8%, invertendo 

a tendência do ano anterior. No entanto, os resultados 

da avaliação interna diminuíram 11,1 %, tendência que não 

se verifica nos resultados da avaliação externa (aumento 

de 10,0 %), a meta da ação de melhoria foi alcançada. 
 

2º CICLO (5º ANO) 

- Intensificar o trabalho a desenvolver na preparação 

para as provas de aferição nacionais, usando nos 

instrumentos de avaliação interna (matrizes e 

critérios de correção) questões de provas externas; 

- Recorrer em sala de aula a uma linguagem mais 

próxima da usada nas provas externas; 

- Implementar momentos de avaliação cruzada para 

aferir critérios; 

- Recorrer aos projetos existentes, diretamente 

relacionados com as disciplinas envolvidas nas 

provas, como recurso à consolidação de conteúdos e 

diversificação de estratégias de aprendizagem, 

- Recorrer às aulas de apoio com carácter 

vinculativo, para aplicação de tarefas de 

consolidação e resolução de problemas, 

monitorizando a frequência dos alunos; 

- Recorrer aos projetos existentes, diretamente 

relacionados com as disciplinas envolvidas nas 

provas, como recurso à consolidação de conteúdos e 

diversificação de estratégias de aprendizagem; 

- Recorrer às Tutorias como forma de orientar os  
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Dominio: Resultados-Campo de Análise-Resultados Académicos 

Ação de Melhoria:  Melhoria da média das provas externas, com diminuição do desfasamento entre a avaliação externa e as 

taxas de transição  

Verificação do 
Sucesso 

Impactos/Pontos Fortes Sugestões/Aspetos a 
Melhorar/Organização Escolar 

Balanço Final 

 3-Aproximar a média interna à média nacional das  

provas finais de ciclo de Português e de Matemática. 

TAXA DE SUCESSO -  PORTUGUÊS 

 Média 

Agrupamento 

Média 

Nacional 
DESVIO 

ano letivo 

2016/2017 
49,5 % 58 % 8,5 % 

ano letivo 

2017/2018 
59,6 % 66 % 6,4 % 

ano letivo 

2018/2019 
58,3 % 60 % 1,7 % 

Na disciplina de Português verifica-se um ligeiro 

decréscimo na média das provas finais, mantendo-se em 

terreno positivo (58,3 %), tendo-se verificado um 

decréscimo de 1,3 % na média, relativamente ao ano 

transato. Relativamente à média nacional da disciplina de 

Português, esta diminuiu 6% relativamente ao ano 

anterior, pelo que o nosso desvio diminuiu 4,7 %, a meta 

da ação de melhoria foi alcançada. 

alunos no estudo e em situações de comportamento ou 

de carácter afetivo; 

- Envolver e responsabilizar os Encarregados de 

Educação no estudo sistemático dos seus educandos, 

divulgando o site do IAVE e as datas de todas as 

provas de avaliação. 
 

3º CICLO (8º e 9º ANOS) 

- Intensificar o trabalho na preparação para as 

provas de aferição/provas de final de ciclo, nas 

disciplinas envolvidas, usando nos instrumentos de 

avaliação interna (matrizes e critérios de correção) 

questões de provas finais externas e recorrer em 

sala de aula a uma linguagem mais próxima da usada 

nas provas externas; 

- Implementar momentos de avaliação cruzada para 

aferir critérios; 

- Atribuir assessorias, às disciplinas envolvidas nas 

provas, dentro do crédito disponível, para 

desenvolver tarefas de consolidação, reforço do 

trabalho autónomo; esclarecimento de dúvidas e 
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Dominio: Resultados-Campo de Análise-Resultados Académicos 

Ação de Melhoria:  Melhoria da média das provas externas, com diminuição do desfasamento entre a avaliação externa e as 

taxas de transição  

Verificação do 
Sucesso 

Impactos/Pontos Fortes Sugestões/Aspetos a 
Melhorar/Organização Escolar 

Balanço Final 

 TAXA DE SUCESSO -  MATEMÁTICA 

 Média 

Agrupamento 

Média 

Nacional 
DESVIO 

ano letivo 

2016/2017 
37,8 % 53 % 15,2 % 

ano letivo 

2017/2018 
32,2 % 47 % 14,8 % 

ano letivo 

2018/2019 
45,2 % 55 % 9,8 % 

Na disciplina de Matemática verifica-se um aumento 

significativo na média das provas finais, invertendo a 

tendência do último ano, verificando-se um incremento 

de 13 %, em comparação com o ano transato, mantendo-

se a média negativa. Relativamente à média nacional da 

disciplina de Matemática, esta também aumentou (8%), 

voltando para terreno positivo, pelo que, face aos 

resultados do Agrupamento o desvio diminuiu 5 %, a 

meta da ação de melhoria foi alcançada. 

4- Diminuir a diferença entre os resultados das 

provas externas de aferição (média dos domínios 

cognitivos) e a média nacional no 2º ano em todas as 

áreas curriculares disciplinares sujeitas a este tipo de 

avaliação e nos 5º e 8º anos nas disciplinas objeto de 

realização de prova. 

resolução de problemas.  

- Recorrer aos projetos existentes, diretamente 

relacionados com as disciplinas envolvidas nas 

provas, como recurso à consolidação de conteúdos e 

diversificação de estratégias de aprendizagem; 

- Recorrer às Tutorias como forma de orientar os 

alunos no estudo e em situações de comportamento 

ou de carácter afetivo; 

- Divulgar aos alunos e Encarregados de Educação e 

fomentar o aumento da participação dos alunos nas 

aulas de reforço/preparação para as provas finais 

de ciclo, no final do ano letivo; 

- Envolver e responsabilizar os Encarregados de 

Educação no estudo sistemático dos seus educandos, 

divulgando o site do IAVE e as datas de todas as 

provas de avaliação. 

 

 

file:///C:/Users/mlopes/Downloads/2.AÇÕES_PM/Domínio_Resultados/PM_Ação_DIMINUIÇÃO%20DO%20DESFASAMENTO%20ENTRE%20A%20AVALIAÇÃO%20EXTERNA%20E%20AS%20TAXAS%20DE%20TRANSIÇÃO-P1
file:///C:/Users/mlopes/Downloads/2.AÇÕES_PM/Domínio_Resultados/PM_Ação_DIMINUIÇÃO%20DO%20DESFASAMENTO%20ENTRE%20A%20AVALIAÇÃO%20EXTERNA%20E%20AS%20TAXAS%20DE%20TRANSIÇÃO-P1


 
 
 
 

Relatório de Avaliação Final do Plano de Melhorias 16/17 a 18/19 

 Página 27 
 

 

 

Dominio: Resultados-Campo de Análise-Resultados Académicos 

Ação de Melhoria:  Melhoria da média das provas externas, com diminuição do desfasamento entre a avaliação externa e as 

taxas de transição  

Verificação do 
Sucesso 

Impactos/Pontos Fortes Sugestões/Aspetos a 
Melhorar/Organização Escolar 

Balanço Final 

 2º ANO 

 

COMPARAÇÃO MÉDIA DOS DOMINIOS INTERNA/EXTERNA 

 
Desvio  
16/17 

Desvio  

17/18 

Média 

Domínios 

Agrupamento 

18/19 

Média 

Domínios 

Nacional 

18/19 

Desvio  

18/19 

PORTUGUÊS 0 % 8,4 % 56,0 % 53,0 % 3,0 % 

MATEMÁTICA 1,6 % 15,6% 53,5 % 54,2 % 0,7 % 

ESTUDO DO 

MEIO 
0,5 % 6,1 % 80,5 % 74,0 % 6,5 % 

EXPRESSÕES 

ARTÍSTICAS 
5,3 % 8,5 % 68,8 % 68,8 % 0,0 % 

EXPRESSÕES 

FÍSICO-

MOTORAS 

3,7 % 1,2% 56,5 % 52,9 % 3,6 % 

Comparando os resultados do Agrupamento com os 

nacionais, verifica-se um desvio positivo em todas as 

disciplinas, à exceção de Matemática que apresenta um 

desvio negativo, embora cumpra a meta definida do PEA. 

Todas as disciplinas envolvidas nas provas de aferição 

cumpriram e superaram a meta proposta no Projeto 

Educativo do Agrupamento para o triénio (3 % ≤ desvio ≤ 4 

% 
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Dominio: Resultados-Campo de Análise-Resultados Académicos 

Ação de Melhoria:  Melhoria da média das provas externas, com diminuição do desfasamento entre a avaliação externa e as 

taxas de transição  

Verificação do 
Sucesso 

Impactos/Pontos Fortes Sugestões/Aspetos a 
Melhorar/Organização Escolar 

Balanço Final 

 5º ANO 

 

 
Desvio  

16/17 

Média Domínios 

Agrupamento 

18/19 

Média 

Domínios 

Nacional 

18/19 

Desvio  

18/19 

HISTÓRIA E 

GEOGRAFIA DE 

PORTUGAL 

11,5 % 41,4 % 50,8 % 9,4 % 

MATEMÁTICA E 

CIÊNCIAS 

NATURAIS 

8,0 % 20,2 % 28,3 % 8,1 % 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 
---- 63,1 % 57,7 % 5,4 % 

Verifica-se que na prova da disciplina de Matemática e 

Ciências Naturais os resultados obtidos estão muito 

próximos da meta proposta (afastamento de 0,1%). No  

entanto, na disciplina de História e Geografia de 

Portugal os resultados não cumprem a meta proposta 

no Projeto Educativo do Agrupamento para o triénio (6 

% ≤ desvio ≤ 8 %), sendo o afastamento de 1,4%.  Os 

resultados obtidos na prova de Educação Física 

encontram-se 5,4 % acima da média nacional, superando 

a meta definida no Projeto Educativo do 

Agrupamento.  
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Dominio: Resultados-Campo de Análise-Resultados Académicos 
Ação de Melhoria:  Melhoria da média das provas externas, com diminuição do desfasamento entre a avaliação externa e as 

taxas de transição  

Verificação do 
Sucesso 

Impactos/Pontos Fortes Sugestões/Aspetos a 
Melhorar/Organização Escolar 

Balanço Final 

  
8º ANO 

 

 
Desvio  
16/17 

Média 

Domínios 

Agrupamento 
18/19 

Média 

Domínios 

Nacional 
18/19 

Desvio  
18/19 

PORTUGUÊS 7,7 % 45,3 % 55,3 % 10,0 % 

GEOGRAFIA ---- 36,9 % 39,6 % 3,0 % 

HISTÓRIA ------ 29,5 % 34, 6 % 5,1 % 

No 8º ano na disciplina de Português, verifica-se um 

agravamento de 2,3 %  na comparação média nacional, 

face ao ano 2016/2017. Deste modo, na disciplina de 

Português os resultados obtidos não cumprem a meta 

proposta no Projeto Educativo do Agrupamento para o 

triénio (6 % ≤ desvio ≤ 8 %). Os resultados obtidos nas 

provas de Geografia e de História superam a meta 

prevista no Projeto Educativo do Agrupamento para o 

triénio (6≤ desvio ≤ 8), em 3,0 % e 0,9 %, 

respetivamente. 
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Dominio: Resultados-Campo de Análise-Resultados Sociais 

Ação de Melhoria:  Comportamento em sala de aula 

Metas: 
1-A percentagem de alunos sujeitos a aplicação de medidas disciplinares corretivas deverá baixar em 18/19 em função da taxa alcançada em 17/18 de 11,80% e da meta 

final estabelecida no PEA <6% 

2- A percentagem de alunos sujeitos a aplicação de medidas disciplinares sancionatórias deverá baixar em 18/19 em função da taxa alcançada em 17/18 de 2,36% e da 

meta final estabelecida no PEA <1,2% 
Verificação do 

Sucesso 
Impactos/Pontos Fortes Sugestões/Aspetos a 

Melhorar/Organização Escolar 
Balanço Final 

Ação de melhoria produziu 

alguns impactos com 

relativo sucesso (algumas 

das metas foram 

alcançadas ou verifica-se 

que a ação se aproxima das 

metas definidas). 

1-Medidas disciplinares corretivas verifica-se 

uma redução de 2,35% na percentagem de alunos 

sujeitos a estas medidas em 18-19 sendo o valor 

obtido de 9,35%, em comparação com o resultado 

alcançado em 17-18 de 11,80%, mas que se situa 

ainda acima da meta estabelecida no PEA de <6%, 

os anos que tiveram uma maior redução na 

aplicação destas medidas são o 4º,6º e 9º anos e 

os Cursos de Educação e Formação. 

2-Medidas disciplinares sancionatórias verifica-

se um ligeiro agravamento de 1,03% na 

percentagem de alunos sujeitos a estas medidas, 

sendo o valor obtido de 3,39%, em comparação 

com o resultado alcançado em 17/18 de 2,36%, 

mas que se situa ainda acima da meta 

estabelecida no PEA de <1,2%, o ano que teve um 

maior agravamento foi o 6º ano. 

-Uniformização de critérios e elaboração de 

procedimentos. 

-Agilização da informação. 

-Registo e envio das ocorrências informaticamente 

para a Direção, Diretor de Turma e Gabinete do 

Aluno, de forma agilizar o processo. 

-Maior envolvimento dos Encarregados de 

Educação nas situações em que os alunos 

demonstram sistematicamente comportamentos 

desadequados. 

-Cumprimento rigoroso dos procedimentos 

definidos ou a definir. 

-Atuação célere da Direção perante as 

ocorrências. 

-Acompanhamento mais próximo nas turmas que 

apresentam sistematicamente ocorrências 

disciplinares. 

-Ação a ser aprofundada 
e/ou revista pela equipa de 
Ação de Melhoria - a AM 

deverá sofrer alterações 

em função das situações-

problemas analisadas. 
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Dominio: Resultados-Campo de Análise-Resultados Sociais 
Ação de Melhoria:  Desempenho Ambiental 

Metas: 
1-Melhoria generalizada do sistema de reciclagem do Agrupamento. 

2-60% de turmas do Agrupamento envolvidas na reciclagem. 

3-900 sacos recolhidos pelas turmas do Agrupamento (pela brigada do amarelo). 

Verificação do Sucesso Impactos/Pontos Fortes Sugestões/Aspetos a 
Melhorar/Organização Escolar 

Balanço Final 

Ação de melhoria produziu 

alguns impactos com 

relativo sucesso (algumas 

das metas foram alcançadas 

e verifica-se que a ação se 

aproxima das metas 

definidas). 

 

2-60% das turmas do Agrupamento envolvidas 

na reciclagem, relativamente ao envolvimento 

das turmas na reciclagem, verificou-se que 

cerca de 51% das turmas do Agrupamento 

participaram em atividades relacionadas com a 

importância da reciclagem, nomeadamente as 

ações de sensibilização da “Plasticologia 

Marinha”, algumas turmas participaram no 

projeto “Walk to Global Walk” e verificou-se 

ainda que 44% das turmas do Agrupamento 

desenvolveram atividades relacionadas com a 

“Educação Ambiental”, no âmbito de Educação 

para a Cidadania e Desenvolvimento de Escola; 

3- 900 sacos recolhidos pelas turmas do 

Agrupamento (pela Brigada do Amarelo), o 

-Para a melhoria generalizada do sistema de 

reciclagem do Agrupamento, deverão ser 

colocados mais ecopontos nos espaços exteriores 

e interiores da escola e incentivar e divulgar 

projetos para uma melhoria do desempenho 

ambiental junto dos Diretores de Turma, para 

que possam ser integrados nos Planos de Turma. 

-Desenvolver projetos de formação e informação 

que impliquem os alunos contribuindo para a 

melhoria da higiene no espaço escolar/educação 

para a cidadania. 

 

 

-Ação a ser aprofundada 
e/ou revista pela equipa de 
Ação de Melhoria - a AM 

deverá sofrer alterações em 

função das situações-

problemas analisadas. 
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Agrupamento conseguiu-se angariar 775 sacos. 

Dominio: Prestação do Serviço Educativo-Campo de Análise-Oferta Educativa e Gestão Curricular 
Ação de Melhoria:   Atividades de articulação e sequencialidade entre Ciclos, envolvendo clubes e projetos: Pré-Escolar e 1º ciclo 

 
Metas:  
1- Reunião de entre Educadoras/Professoras titulares do 1º ano. 

2- Ação/ Sessão de sensibilização aos encarregados de educação sobre o desenvolvimento necessário para o ingresso no 1ºCiclo/matricula condicional) (1 reunião com EE). 

3- 1 Visita á sala do 1º ciclo (rotinas diárias). 

4- Em cada turma do JI/1º ciclo, concretizar, pelo menos uma atividade de articulação entre ciclos visível nos PT´s envolvendo clubes e projetos. 
Verificação do 

Sucesso 
Impactos/Pontos Fortes Sugestões/Aspetos a 

Melhorar/Organização Escolar 
Balanço Final 

Ação de melhoria produziu 

um forte impacto com 

elevado sucesso (a maioria 

das metas foram 

alcançadas ou verifica-se 

que ação está muito 

próxima das metas 

definidas). 

 

-Das atividades de articulação/sequencialidade 

releva-se a reunião entre educadoras 

/professoras titulares para a passagem de 

informação sobre os alunos do pré-escolar que 

ingressam na escolaridade (formação de turmas), 

as reuniões de avaliação para aferição dos 

resultados obtidos pelos alunos do 1º ano no final 

de cada período e reunião para a elaboração das 

provas diagnósticas. Foi ainda realizada a visita 

do Jardim de Infância à Escola Básica do Bom 

Sucesso para os alunos tomarem contacto com 

regras e rotinas. Também foi realizada a ação/ 

sessão de sensibilização aos encarregados de 

educação sobre o desenvolvimento necessário 

para o ingresso no 1ºCiclo.  

 

- Nas reuniões finais de período definir as atividades 

a concretizar entre o Pré-Escolar e o 1º ano de 

escolaridade. 

- Maior rigor e objetividade no preenchimento dos 

Planos de Turma e respetivos relatórios de 

autoavaliação face às atividades de articulação.  

- Otimizar o email institucional para a programação e 

calendarização das atividades com os restantes anos 

de escolaridade. 

- Tornar mais exequível a articulação entre ambos os 

Departamentos no que concerne às atividades 

planeadas.   

- Avaliar a respetiva articulação/atividade de forma 

mais evidente nos documentos que servirão como 

fontes de dados/consulta. 

Ação em fase de 
acompanhamento: a AM 

encontra-se alcançada 
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Dominio: Prestação do Serviço Educativo-Campo de Análise-Oferta Educativa e Gestão Curricular 
Ação de Melhoria:   Atividades de articulação e sequencialidade entre Ciclos, envolvendo clubes e projetos: 1 º e o 2º ciclo 

Metas:  
1- 1 Reunião entre Professoras titulares do 4º ano e conselhos de turma do 5º ano onde ingressam os alunos do 4º ano com enfãse nas dificuldades de aprendizagem. 

2-1 Reunião entre o Departamento do 1º ciclo e docentes/departamento que irão leccionar o 5º ano para elaboração da diagnose. 

3-Em cada turma do 1º e 2ºciclos, concretizar, pelo menos uma atividade de articulação entre ciclos visível nos PT´s envolvendo clubes e projetos. 
Verificação do 

Sucesso 
Impactos/Pontos Fortes Sugestões/Aspetos a 

Melhorar/Organização Escolar 
Balanço Final 

Ação de melhoria produziu 

alguns impactos com 

relativo sucesso (algumas 

das metas foram 

alcançadas ou verifica-se 

que a ação se aproxima das 

metas definidas). 

 

1-As reuniões entre as Professoras titulares do 

4º ano e Conselhos de Turma do 5º ano onde 

ingressam os alunos do 4º ano com enfase nas 

dificuldades de aprendizagem, é uma prática 

consolidada na escola. 

2-As reuniões entre o Departamento do 1º ciclo e 

Docentes/Departamentos que irão lecionar o 5º 

ano, para elaboração da diagnose, apresentou uma 

descontinuidade em anos letivos anteriores, 

voltando a serem implementadas no presente ano 

letivo. 

 
 

- Em relação a meta de cada turma do 1º e 2º ciclo 

sugere-se concretizar, pelo menos uma atividade de 

articulação entre ciclos visível nos PT’s envolvendo 

clubes e projectos  uma vez que  esta articulação, não 

é visível na maioria dos PTs quer do 1º quer do 2º 

ciclo. Propõe-se a criação de um item nos PTs que leve 

os Conselhos de Turma a planificar e avaliar pelo 

menos uma atividade de articulação 1º/2º ciclo não 

horizontal, mas entre ciclos com envolvimento dos 

clubes e projectos.  

  

 

Ação a ser relançada, 

voltando a ser 

implementada no 

Agrupamento - a AM já 

foi colocada em prática, 

mas os resultados 

obtidos ainda não são 

satisfatórios 
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Dominio: Prestação do Serviço Educativo-Campo de Análise-Oferta Educativa e Gestão Curricular 
Ação de Melhoria:   Atividades de articulação e sequencialidade entre Ciclos, envolvendo clubes e projetos: 2 º e o 3º ciclos 

Metas:  
1-1 Reunião entre os docentes que integraram os CT do 6º ano e os docentes que irão integrar os CT do 7º com enfâse nas dificuldades de aprendizagem; 

2-1 Reunião entre docentes de ciclos/anos diferentes (2º e 3º ciclos) ao nível do Departamento para realização da diagnose e a elaboração da planificação; 

3-Em cada turma/2º e 3º ciclos, concretizar, pelo menos uma atividade de articulação entre ciclos visível nos PT´s envolvendo clubes e projetos. 
Verificação do 

Sucesso 
Impactos/Pontos Fortes Sugestões/Aspetos a 

Melhorar/Organização Escolar 
Balanço Final 

Ação de melhoria produziu 

alguns impactos com 

relativo sucesso (algumas 

das metas foram 

alcançadas ou verifica-se 

que a ação se aproxima das 

metas definidas). 

 

1-A reunião entre os docentes que integraram os 

Conselhos de Turma do 6º ano e os docentes que 

irão integrar os Conselhos de Turma do 7º com 

enfase nas dificuldades de aprendizagem.  

2-As reuniões entre docentes por anos de 

escolaridade nos 2º e 3º ciclos, ao nível do 

Departamento para realização da diagnose e a 

elaboração da planificação, evidenciando uma 

articulação horizontal; 

-No que respeita à realização da diagnose para o 

ano letivo 19-20, verificou-se uma melhoria, pois 

ocorreram reuniões de Departamento para 

preparação das provas de diagnóstico, entre anos 

sequenciais por Departamento/disciplina dos 

vários ciclos com foco na articulação vertical do 

currículo. 

 

-Nos PT´s constavam poucas atividades de 

articulação entre 2º e 3º ciclos, o que poderá 

indicar que foram uma prática pouco comum, no 

entanto a articulação com os clubes e projetos 

foi bastante positiva.  

- Propõe-se a criação de um item nos PTs que 

leve os conselhos de turma a planificar e avaliar 

pelo menos uma atividade de articulação 2º/3º 

ciclo não horizontal, mas entre ciclos com 

envolvimento dos clubes e projectos. 

- Criar uma “Grelha de registo de atividades de 

articulação entre ciclos”, que os coordenadores 

dos Departamentos devem partilhar no Google 

Drive com os restantes docentes do 

Departamento. Este documento deve ser 

partilhado logo no início do ano letivo e 

preenchido ao longo do mesmo pelos docentes.  

Ação a ser aprofundada 

e/ou revista pela equipa de 

Ação de Melhoria - a AM 

deverá sofrer alterações em 

função das situações-

problemas analisadas. 
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Dominio:  Prestação do Serviço Educativo -Campo de Análise-Ensino/Aprendizagem/Avaliação 
Ação de Melhoria:   Articulação entre a avaliação formativa e sumativa 

Metas: 
1- Verificação do grau de apropriação da Avaliação Formativa como prática sistemática na regulação do processo Ensino/Aprendizagem; 

2-Integração da medida 1 do PAE e verificação do seu grau de concretização (verificação da utilização da avaliação formativa como factor de promoção da autoavaliação e 

da regulação do processo de aprendizagem em todas as disciplinas) 
Verificação do Sucesso Impactos/Pontos Fortes Sugestões/Aspetos a 

Melhorar/Organização Escolar 
Balanço Final 

Ação de melhoria produziu 

alguns impactos com relativo 

sucesso (algumas das metas 

foram alcançadas ou verifica-

se que a ação se aproxima das 

metas definidas). 

 

-Na análise dos questionários aplicados aos 

docentes em 2019 podemos verificar: 

 a) 87,5 % dos professores referem que 

utilizam a avaliação formativa para adequar as 

tarefas de recuperação a propor aos alunos; 

b) 98,6% dos professores respondeu que 

informa aos alunos as dificuldades dos mesmos 

bem como os seus progressos; 

c) 68,5% refere que promove períodos de 

trabalho autónomo em pequenos grupos com 

apoio do professor. 

- Em algumas áreas disciplinares a informação 

resultante da avaliação formativa, tem um 

papel determinante na regulação do processo 

ensino aprendizagem com alguma 

corresponsabilização dos alunos na construção 

e avaliação das suas aprendizagens (Educação 

Física, Línguas …). 

 

-Intensificar a corresponsabilização dos alunos 

na construção e avaliação das suas próprias 

aprendizagens. 

-Intensificar o trabalho cooperativo entre os 

docentes inter e intra departamento de modo a 

aferir as dificuldades no processo ensino 

aprendizagem e as metodologias/estratégias a 

adotar com vista à superação dos problemas 

encontrados. 

-Intensificar e generalizar a diferenciação 

pedagógica a partir da informação resultante da 

avaliação formativa de modo sistemático (papel 

de regulação do processo ensino aprendizagem). 

 

 

Ação a ser aprofundada 

e/ou revista pela equipa de 

Ação de Melhoria - a AM 

deverá sofrer alterações em 

função das situações-

problemas analisadas. 

 

file:///C:/Users/mlopes/Downloads/2.AÇÕES_PM/Domínio_Prestação%20do%20Serviço%20Educativo/PM_Ação_ARTICULAÇÃO%20ENTRE%20A%20AVALIAÇÃO%20FORMATIVA%20E%20SUMATIVA-P3
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Dominio: Prestação do Serviço Educativo-Campo de Análise-Ensino/Aprendizagem/Avaliação 
Ação de Melhoria: Envolvimento dos encarregados de educação na vida escolar dos seus educandos 
Metas: 
1- Melhorar a taxa média de participação dos EE nas reuniões com Educadores/Prof. Titulares e DT para os 75% (meta PEA 2017-2020). 

2-Envolver os EE na vida escolar dos seus educandos, realizar uma actividade em sala de aula ou uma sessão/debate/reflexão por turma, com participação/ envolvimento 

dos pais e encarregados de educação (medida 4 do PAE-Escola com Pais). 

Verificação do 
Sucesso 

Impactos/Pontos Fortes Sugestões/Aspetos a 
Melhorar/Organização Escolar 

Balanço Final 

Ação de melhoria 

produziu alguns impactos 

com relativo sucesso 

(algumas das metas foram 

alcançadas ou verifica-se 

que a ação se aproxima 

das metas definidas). 

 

1- A taxa média de participação global dos EE em 

2018/19 foi de 64% (encontra-se abaixo da meta 

estabelecida). 

 2- Em 26 Planos de Turma (num universo de 37) são 

referidas atividades no âmbito da Medida 4 – Escola 

com Pais. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Criar um mecanismo simples para contabilizar 

o número de EE que participa em diversas 

atividades na escola, como o atendimento pelo 

Diretor de Turma aos EE e a participação nas 

atividades com maior ligação à comunidade 

(ex.dia da escola, sarau etc...). 

- Incluir nos nos relatórios de autoavaliação dos 

Planos de Turma informação suficientemente 

objetiva (dados mensuráveis) que refiram o 

número de pais/EE presentes nas atividades 

realizadas. 

- Explicitar aos docentes o conceito da medida 

4-Escola com Pais que se concretiza com o 

envolvimento efetivo de pais e EE nas 

atividades na escola. 

-Ação a ser aprofundada 
e/ou revista pela equipa de 
Ação de Melhoria - a AM 

deverá sofrer alterações em 

função das situações-

problemas analisadas 

file:///C:/Users/mlopes/Downloads/2.AÇÕES_PM/Domínio_Resultados/PM_Ação_ENVOLVIMENTO%20DOS%20EE%20NA%20VIDA%20ESCOLAR%20DOS%20SEUS%20EDUCANDOS-P1
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Dominio: Liderança e Gestão-Campo de Análise-Gestão 
Ação de Melhoria:  Desenvolvimento Profissional dos Docentes 

Metas: 
1- 1 Reunião / período entre docentes de cada disciplina/área disciplinar. 

2- Realização de uma visita por professor à turma de um colega, durante pelo menos um tempo letivo. 

3- Receção da visita de um colega a uma aula, durante pelo menos um tempo letivo. 

4- Verificação do grau de apropriação e efetivação pelos docentes da medida 2, do PAE (promoção de articulação curricular com base no trabalho colaborativo) 
Verificação do Sucesso Impactos/Pontos Fortes Sugestões/Aspetos a 

Melhorar/Organização Escolar 
Balanço Final 

Ação de melhoria produziu 

um forte impacto com 

elevado sucesso (a maioria 

das metas foram alcançadas 

ou verifica-se que ação está 

muito próxima das metas 

definidas). 

 

-Sobre a meta 1, os docentes tiveram várias 

oportunidades de reunirem, não só em grande 

grupo, mas também em pequenos grupos, de 

acordo com a natureza do trabalho a realizar. 

- Sobre a meta 2 e 3, a cultura de visita entre 

pares está completamente instalada no 

Agrupamento. 

-Sobre a meta 4, a descrição das várias 

atividades realizadas pelos professores dos 

Departamentos, assim como o tipo de interações 

que as mesmas supõem, permitem constatar que 

o trabalho colaborativo em termos de 

articulação curricular está bastante 

desenvolvido no Agrupamento. Os professores 

também responderam de forma bastante 

positiva às iniciativas de formação recíproca 

promovidas pelo Agrupamento. 

 

 

- Intensificar e generalizar a promoção 

articulação curricular com base no trabalho 

colaborativo com foco nas dificuldades 

concretas do processo ensino-aprendizagem e na 

utilização da avaliação formativa como factor de 

regulação do processo de aprendizagem. 

-Ação em fase de 
acompanhamento: a AM 

encontra-se alcançada 
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Dominio:  Liderança e Gestão-Campo de Análise-Gestão 
Ação de Melhoria:  Apropriação dos Documentos Regulamentadores do Agrupamento (PEA, PAA, RI e PM) 

Metas: 
1- Apropriação dos dados inerentes aos documentos reguladores (PEA, PAA, PAE e RIA) em reuniões de Departamento. 

Verificação do Sucesso Impactos/Pontos Fortes Sugestões/Aspetos a 
Melhorar/Organização Escolar 

Balanço Final 

Ação de melhoria produziu 

alguns impactos com 

relativo sucesso (algumas 

das metas foram alcançadas 

ou verifica-se que a ação se 

aproxima das metas 

definidas) 

-Verifica-se que 100% dos docentes se inteira 

dos documentos do Agrupamento. 

-Na sua maioria os docentes aplicam os 

procedimentos dos Documentos 

Regulamentadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Explicitação dos vários documentos 

regulamentadores em reuniões diversas. 

- A afixação mensal, na sala dos professores, de 

um resumo do Plano Anual de Atividades, 

contribuiria muito positivamente para esta 

apropriação. 

- As dificuldades que os docentes sentem face 

ao Regulamento Interno deverão ser tidas em 

conta no próximo ano letivo, sugerindo-se a 

realização de uma súmula deste documento. 

 

Ação a ser aprofundada 

e/ou revista pela equipa de 

Ação de Melhoria - a AM 

deverá sofrer alterações em 

função das situações-

problemas analisadas. 

file:///C:/Users/mlopes/Downloads/2.AÇÕES_PM/Domínio_Liderança%20e%20Gestão/PM_Ação_APROPRIAÇÃO%20DOS%20DOCUMENTOS%20REGULAMENTADORES%20DO%20AGRUPAMENTO-P2
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Dominio:Liderança e Gestão -Campo de Análise-Gestão 
Ação de Melhoria:  Plataforma Moodle e Site do Agrupamento 

Metas:  
1-Utilização da plataforma Moodle por parte da maioria do Pessoal Docente: 

a) 1º Ciclo-criação de um dossier digital por ano letivo e/ou turma, 

b) 2º e 3º ciclos- criação de dossiers virtuais por parte dos Coordenadores das diversas estruturas/departamentos 

2-Utilização da plataforma Moodle por parte da maioria dos alunos  

3-Inserção da maioria das atividades no site do Agrupamento 
Verificação do 

Sucesso 
Impactos/Pontos Fortes Sugestões/Aspetos a 

Melhorar/Organização Escolar 
Balanço Final 

Ação de melhoria 

produziu alguns impactos 

com relativo sucesso 

(algumas das metas foram 

alcançadas ou verifica-se 

que a ação aproxima-se 

das metas definidas). 

 

-A inserção da maioria das atividades no site do 

Agrupamento constatada pelo aumento do número 

de acessos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Relativamente ao Moodle, após análise dos gráficos 

de utilização relativos aos anos letivos de 2016/2017, 

2017/2018 e 2018/2019, podemos observar uma 

diminuição da utilização da plataforma. Essa 

diminuição, verifica-se já desde o ano letivo de 

2017/18, atingindo um valor mínimo no presente ano 

lectivo. Desta forma a Plataforma Moodle deverá 

continuar a ser utilizada para circulação de 

informação entre Direção, Docentes e Não Docentes, 

como por exemplo a colocação de convocatórias, e 

ordens de serviço. 

- Para trabalho em sala de aula e com os alunos 

propõe-se a  possibilidade de utilização do Google 

Classroom, com mais potencialidades e maior 

facilidade de utilização. 

Ação a ser aprofundada 

e/ou revista pela equipa 

de Ação de Melhoria - 

a AM deverá sofrer 

alterações em função 

das situações-problemas 

analisadas. 
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4- CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

REVISÃO das AÇÕES de MELHORIA  

Ações de Melhoria aprofundadas e/ou revistas  
AM que sofreram alterações 

Ações de Melhoria relançadas, voltando a ser 
implementadas 

AM em continuidade 

Ações de Melhoria em fase de acompanhamento 
AM alcançadas 

13/14 15/16 18/19 13/14 15/16 18/19 13/14 15/16 18/19 

25 %  0 % 53,3% 75% 80% 33,4% 0 % 20 % 13,3% 

 

 

CONSTRANGIMENTOS NA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO/PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO - ASPETOS A MELHORAR: 

-Disponibilização dos elementos/dados necessários ao processo de autoavaliação em tempo útil para prossecução dos 

objetivos inerentes aos normativos legais sobre autoavaliação. 

- Ajustar no tempo o processo de autoavaliação e consequentemente a divulgação dos relatórios produzidos pelo 

Observatório de forma que estes sejam consequentes na organização escolar. 

- Rigor e objetividade no preenchimento dos planos de turma e respetivos relatórios de autoavaliação face às atividades 

de articulação. 

- Os relatórios de autoavaliação dos Planos de Turma deverão conter informação suficientemente objetiva (dados 

mensuráveis) que refiram o número de pais/EE presentes nas atividades. 

- Contabilizar o número de EE que participam efetivamente nas  atividades na escola, como o atendimento pelo Diretor 

de Turma aos EE e a participação nas atividades com maior ligação à comunidade 
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objetivos prioritários para o novo plano de melhorias 2019/2020 a 2021/2022: 

 

                    - A melhoria dos resultados escolares internos assenta numa avaliação formativa como instrumento regulador do  

                              do processo ensino-aprendizagem, adequando as tarefas a propor aos alunos, evidenciando uma clara  

                              diferenciação pedagógica consubstanciada num trabalho colaborativo entre os docentes, identificando as 

                              metodologias/estratégias para a superação das dificuldades identificadas; 

                            - Identificar os alunos com insucesso repetido nas disciplinas, criando grupos de apoios aos mesmos, na tutoria 

                              implementar e acompanhar os alunos abrangidos assente numa metodologia de compromisso forte entre os 

                              EE/Alunos/Escola articulada com outras estruturas (psicóloga e apoios); 

                            - A melhoria dos resultados escolares externos (provas finais de ciclo-9º ano e provas de aferição no 2º ano 

                              e 5º/7º ano nas diferentes disciplinas) através de uma preparação especifica dos alunos (provas finais de ciclo) 

                              e de uma efectiva avaliação formativa (provas de aferição) com foco nas aprendizagens essenciais; 

                            - Melhorar as atitudes/comportamentos (indisciplina) dos alunos em sala de aula/contexto escolar através da 

                          agilização da informação em tempo útil na escola e  para os encarregados de educação, assente numa uniformização   

                          de critérios e  elaboração de procedimentos e respetiva monitorização, envolvendo outras estruturas como o gabinete  

                       do aluno e  a psicóloga escolar; 

                        - Implementar projectos de formação e informação que impliquem os alunos contribuindo para a melhoria da higiene no  

                        espaço escolar/educação para a cidadania integrados numa lógica de sustentabilidade do planeta; 

                     - Melhorar a articulação entre ciclos intra e inter departamentos de modo a aferir as dificuldades centradas no  

                       processo ensino aprendizagem e na procura de metodologias/estratégias a adotar para a sua superação; 

                     - Intensificar a corresponsabilização dos alunos na construção e avaliação das suas próprias aprendizagens; 

                     - Aumentar o envolvimento e a responsabilização dos encarregados de educação face ao processo  

                        de ensino-aprendizagem através da realização de atividades e da disponibilização de informação útil; 

                      - Incrementar a utilização de ferramentas tecnológicas no contexto do processo ensino-aprendizagem com mais  

                        potencialidades e maior facilidade de utilização 
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A EQUIPA DO OBSERVATÓRIO DE AVALIAÇÃO CONSIDERA, COMO BALANÇO DO TRABALHO PRODUZIDO: 

 

- Ter sido desenvolvido um trabalho que envolveu a Comunidade Educativa, no entanto verifica-se um certo 

constrangimento no que respeita a importância e utilidade que é atribuída ao processo de auto-avaliação/plano de 

melhorias; 

- Terem sido efetuadas reflexões no domínio de autoavaliação com propostas de sugestões de melhoria apresentadas em 

vários contextos. Sobre as sugestões de melhoria propostas nem todas foram consideradas por limitação do calendário 

em que se concretizou a autoavaliação no que respeita à produção dos relatórios e a mobilização da informação 

disponibilizada de forma produzir impactos na organização escolar; 

- Ser fundamental que se continue a desenhar um diagnóstico para, a partir dele, se definir um Plano de Melhorias para 

o Agrupamento com um calendário de concretização ajustado ao ciclo escolar (anos letivos de setembro a agosto) em 

que a informação disponiblizada seja mobilizada pela organização escolar provocando os impactos e as alterações 

desejáveis.  

- As dificuldades da Equipa do Observatório de Avaliação ao longo destes três últimos anos relacionaram-se com o 

processo de formação da Equipa, a incompatibilidade horária para reuniões de trabalho e desenvolvimento do processo e, 

sobretudo, a sobreposição de tarefas em alguns elementos das equipas, provocando constrangimentos ao 

desenvolvimento de um processo de autoavaliação com a participação e envolvência da comunidade educativa. 

 

AGRADECEMOS A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS DA COMUNIDADE EDUCATIVA QUE DERAM A SUA CONTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DA 

PARTICIPAÇÃO NAS AÇÕES DE MELHORIA, NA ADESÃO À APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS E NAS AUTOAVALIAÇÕES DAS DIVERSAS 

ESTRUTURAS. 

OBRIGADA A TODOS! 
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4. FONTES DE DADOS 

 

4.1 DOCUMENTAÇÃO ANALISADA NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO BOM SUCESSO 

 

Relatório de Avaliação Externa publicado pela IGEC de março de 2013 

Carta de Missão do Diretor 17/18 a 20/21  

Projeto Educativo do Agrupamento 14/15 a 16/17 e 17/18 a 19/20 

Plano de Melhoria (Fichas de Ação de Melhoria) – 13/14 a 15/16  

Relatório de Verificação da Implementação das Ações de Melhoria- 16/17 

Relatório de Monitorização entre as fases de Verificação da Implementação e de Verificação do Sucesso- 17/18 

Verificação do Sucesso das Ações de Melhoria – 18/19 

Relatórios de Autoavaliação das Estruturas Educativas – 18/19 

Questionários à Comunidade Educativa – 18/19 

 

4.2 LEGISLAÇÃO 

 

Lei nº 31/2002 de 20 de dezembro- Sistema de avaliação 

Despacho nº 4150/2011 – GT para novo ciclo da AEE 

Decreto-Regulamentar nº15/2012 – Criação da IGEC 

Despacho Conjunto 370/2006 — Grupo de trabalho para criação do novo modelo de avaliação externa 

Despacho nº 4150/2011 – proposta de modelo de avaliação para novo ciclo da AEE 

Decreto-Lei nº37/2012 de 2 de julho – Autonomia, Administração e Gestão 

Regulamento 189/2013 – Regulamento de Procedimentos da IGEC 

file:///C:/Users/mlopes/Downloads/CARTA_MISSÃO_DIRETOR.pdf
file:///C:/Users/mlopes/Downloads/PEA_13.14_15.16.doc
file:///C:/Users/mlopes/Downloads/PM_13.14_15.16.docx
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Despacho Normativo nº7/2013 de 11 de junho – Autonomia Pedagógica 

Despacho n.º 13342/2016-Grupo de trabalho para implementação novo ciclo de avaliação externa 

Decreto-Lei 55/2018, de 6 de julho -Autonomia e Flexibilidade Curricular 

 

 

 

 

 

 

 

 

A equipa do Observatório de Avaliação:   

Educadora: Celeste Correia 

Docentes: Cátia Paixão 1º ciclo, Mário Lopes 2º ciclo, Manuela Santos 3º ciclo 

Assistente Técnica: Sandra Panoias 

Assistente Operacional: Quitéria Mendes 

Representante dos Pais e Enc. de Educação: Sra.Paula Espada 

 

 

 


