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Introdução 

O AESCT considera ser sua missão prioritária, dentro do espírito de serviço inerente à sua condição de 

escola pública, desenvolver um ensino de qualidade que induza a formação integral de cidadãos responsáveis 

e empreendedores, preparados para a aprendizagem ao longo da vida, capacitando-os para uma integração 

harmoniosa e responsável numa sociedade complexa e globalizada em constante mudança. Por outro lado, 

é propósito do Agrupamento continuar a promover um clima de escola conducente ao sucesso e a um ensino 

de qualidade, sustentado pelos princípios do rigor e da solidez do conhecimento, adotando uma política de 

diferenciação, afirmação e consolidação de áreas de excelência que possam ser apropriadas pela 

comunidade. 

(Missão pág. 13   Projeto Educativo 2017-2020) 

 

Chegados no final do período de vigência, pretendemos com este documento dar a conhecer, de forma 

global, a execução e aferir o grau de consecução das metas e objetivos do Projeto Educativo/ Plano Plurianual 

TEIP. Assim sendo, organiza-se em quatro capítulos principais, promotores de uma análise da Cultura de 

Escola e Lideranças Pedagógicas, da Gestão Curricular com a aferição dos resultados alcançados, da Relação 

com as Parcerias e Comunidade e de outras análises efetuadas em torno dos vários parâmetros específicos 

definidos no Projeto Educativo (PE). 

A elaboração deste relatório baseou-se nas informações colhidas em múltiplos documentos e relatórios: 

 Registos de avaliação; 

 Relatórios de execução do Plano Anual de Atividades; 

 Relatório da Biblioteca Escolar/Centro de Recursos Educativos; 

 Relatórios de Departamentos; 

 Relatório do Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família; 

 Relatório de autoavaliação e melhoria de escola; 

 Relatório do Núcleo de Apoio à Aprendizagem e à Inclusão (NAAI); 

 Relatório de coordenação TEIP; 

 Relatório de Ação Tutorial; 

 Resultados de Inquéritos de Satisfação 2020; 

 Informações colhidas junto da direção, dos responsáveis das várias ações e dinâmicas pedagógicas; 

 Inquéritos de Satisfação dirigidos a todos os intervenientes da comunidade escolar (alunos, pais/EE, 

docentes, pessoal não docente e técnicos e parceiros); 

 Contactos diretos formais e informais com parceiros e outras instituições. 

Pretende-se que este documento de Avaliação do Projeto Educativo seja divulgado por toda a comunidade 

educativa, no sentido de todos conhecerem o trabalho desenvolvido na Escola e reflitam sobre aspetos de 

melhoria na certeza de que o envolvimento de cada um conduzirá ao êxito do coletivo e da missão deste 

Agrupamento de Escolas.                                                     

A Comissão de Avaliação do Projeto Educativo 2020-2021 

Armindo Antunes 

Carla Paiva 

Joana Fernandes 

Isabel Teixeira 

Fátima Gomes 

Bruno Tavares 

Maria José Ribeiro 

Mário Nogueira 
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CAPÍTULO   I - Eixo I - Cultura de Escola e Lideranças Pedagógicas 

1. GRAU DE PARTICIPAÇÃO DOS VÁRIOS AGENTES DA COMUNIDADE EDUCATIVA NA DEFINIÇÃO DAS 

AÇÕES A DESENVOLVER PELA ESCOLA 

 

No sentido de definir o grau de participação de vários agentes da comunidade educativa na definição das ações a 
desenvolver pela escola, em linha com o ocorrido no ano anterior foram auscultados o Pessoal Não docente e os 
pais/Encarregados de Educação. Foram-lhes colocadas as seguintes questões, cuja análise se apresenta: 
 

 

Grau Geral de Participação de agentes da comunidade educativa na definição das ações a 
desenvolver pela escola (pessoal não docente satisfeito e muito satisfeito) 

Participo nas atividades da escola. 

 
66% 

Sou incentivado pelo Agrupamento a participar nas atividades escolares. 

 
48% 

As minhas opiniões são tidas em consideração nas várias situações da 

vida escolar para sugerir melhoria dos processos da escola. 

 

52% 

O Pessoal não docente participa na construção do Projeto Educativo, 

Regulamento Interno, Plano Anual de Atividades e no Plano de 

Formação. 

 

34% 

Satisfação quanto ao envolvimento e participação do pessoal não 

docente na vida da escola. 

 
62% 

Grau de Participação do Pessoal Não docente 52,4% 

Meta 68% 

 

 

Grau Geral de Participação de agentes da comunidade educativa na definição das ações a 
desenvolver pela escola (pais/EE satisfeitos e muito satisfeitos) 

Participo nas atividades da escola. 

 
83,9% 

Sou incentivado pelo Agrupamento a participar nas atividades escolares. 

 
81,3% 

As minhas opiniões são tidas em consideração nas várias situações da 

vida escolar para sugerir melhoria dos processos da escola. 

 

80% 

O Diretor de Turma/ Professor Titular de Turma/ Educadora promove a 

participação dos pais/EEno processo de ensino e aprendizagem dos 

educandos 

89,7% 
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Os Pais/EE (através dos seus represnetantes) participam na construção 

do Projeto Educativo, Regulamento Interno, Plano Anual de Atividades e 

no Plano de Formação. 

 

74,2% 

Satisfação quanto ao envolvimento e participação dos pais/EE na vida da 

escola. 

 
66,5% 

Grau de Participação dos Pais/EE 79,3% 

Meta 68% 

 

 

Grau Geral de Participação de agentes da comunidade educativa na definição das ações a 
desenvolver pela escola (pais/EE satisfeitos e muito satisfeitos) 

Grau de Participação do pessoal não docente 52,4% 

Grau de Participação dos Pais/EE 79,3% 

Grau de Participação geral 65,9% 

Meta 68% 

 

 

Observações: Da análise dos resultados, constata-se que, no que se refere ao grau geral de participação 

dos vários agentes educativos (pais e pessoal não docente) na definição das ações a desenvolver pela escola, 

obtém-se 65,9%, aumentando ligeiramente face aos 65,4% obtidos no ano passado, no entanto continua  

abaixo da meta pretendida que estava definida para 2020/2021 de 68%.  Meta não atingida 

 

 

2. NÚMERO DE MEDIDAS ORGANIZACIONAIS QUE VISAM A PROMOÇÃO DO TRABALHO COLABORATIVO 
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2.1. Projeto Reflexevolução- balanço 

Durante o ano letivo 2020/2021, continuou-se um trabalho de generalização voluntária do processo de 

supervisão com a implementação dos procedimentos estabelecidos. Esta dinâmica, assente na reflexão e no 

trabalho cooperativo, teve a participação de vinte e oito docentes, abarcando os diferentes departamentos 

e abrangendo assim mais de metade do universo dos professores do agrupamento em exercício de funções 

letivas. Em termos temporais, as aulas observadas tiveram lugar principalmente no 3.º período, dado que foi 

difícil calendarizar as observações no 2.º período, devido à interrupção das aulas presenciais ocasionada pela 

pandemia de COVID -19. As observações tiveram lugar em contexto de prática pedagógica em aulas 

previamente agendadas para o efeito. Cada professor/a envolvido/a nestes processos foi observado/a, pelo 

menos, uma vez, reforçando-se a componente colaborativa do processo através da escolha voluntária dos 

pares, priorizando um processo de natureza iminentemente crítica, dialógica e participativa. 

O levantamento e emparelhamento inicial dos participantes foram realizados em sede de departamento, 

funcionando o coordenador do projeto como facilitador e agregador de informação. Para uma adequada 

implementação das diversas etapas inerentes à observação, foi efetuada uma reunião inicial com os docentes 

que integraram o projeto pela primeira vez, a qual decorreu online, no dia 21 de janeiro de 2021. 

No sentido de auscultar os professores envolvidos sobre os constrangimentos e pontos positivos vivenciados, 

foi inserida um campo de questões no inquérito de satisfação distribuído aos docentes, no final do ano letivo, 

e inserido na avaliação do Projeto Educativo. Da análise dos resultados constata-se que, no que se refere ao 

grau de satisfação com o projeto, 50% (11 docentes) se afirmaram satisfeitos, 40,9% (9 professores) muito 

satisfeitos e 2 docentes (9,1%) mostraram-se pouco satisfeitos com a sua participação nesta dinâmica 

pedagógica. 

Os registos das observações foram reunidos, de forma a efetuar no final do ano letivo um ponto de situação 

do processo (quantos professores/as observados/as, principais pontos fortes e áreas de melhoria e, 

sobretudo, opiniões e sugestões quanto à grelha e aos procedimentos seguidos).  

Tendo por base a Grelha de Observação de Aulas e as múltiplas dimensões nela contidas, podemos efetuar 

a seguinte análise ao conteúdo aos relatórios decorrentes das observações efetuadas: 

 

Dimensões da Grelha de Observação 
N.º de 

menções 

B
O

A
S 

P
R

Á
TI

C
A

S 

Capacidade de comunicação 18 

Promoção do trabalho autónomo dos alunos e da aquisição de métodos de estudo e de 
motivação 

10 

Utilização de recursos inovadores, incluindo as tecnologias de informação e comunicação 7 

Promoção de aprendizagens 7 

Qualidade do relacionamento interpessoal 6 

Qualidade do ambiente de sala de aula (regras e condutas) 4 

Feedback das aprendizagens 3 

Equilíbrio entre objetivos e a relação interpessoal 1 

Á
R

EA
S 

D
E 

M
EL

H
O

R
IA

 

Qualidade do ambiente de sala de aula (regras e condutas) 3 

Promoção de aprendizagens 3 

Cumprimento dos objetivos 1 

Capacidade de comunicação 1 



Avaliação Projeto Educativo 2017/2021 

8 

Promoção do trabalho autónomo dos alunos e da aquisição de métodos de estudo e de 
motivação  

1 

Dessa análise resulta a constatação que as boas páticas mencionadas nos relatórios incidem mais 

frequentemente nas capacidades de comunicação, na promoção do trabalho autónomo e na utilização nas 

aulas observadas de recursos inovadores. Em contraponto, embora muito menos frequentes, a qualidade do 

ambiente de sala de aula, a (não) promoção das aprendizagens e o (in) cumprimento dos objectivos 

delineados previamente surgem como as áreas de melhoria mais referenciadas nos relatórios de observação. 

De referir que estas áreas de melhoria deverão constituir-se como uma das fontes para a elaboração do 

diagnóstico das necessidades de formação a incluir na atualização do Plano de Formação do Agrupamento. 

 

 

2.2. Articulação horizontal e vertical 

Têm-se dinamizado, ao longo do ano, várias ações de articulação horizontal e vertical promotoras de partilha 

e trabalho colaborativo: 

 

 
 

2.3. Assessorias 

O Agrupamento implementou estratégias de apoio diversificadas que passaram pelas assessorias no 1.º Ciclo 

a Português e Matemática e, nos restantes ciclos, a Português, Inglês e Matemática, tendo como objetivo 

melhorar os processos de ensino e aprendizagem, com vista à promoção do sucesso educativo no 

Agrupamento. Estas estratégias diversificadas visaram trabalhar as potencialidades, fragilidades, 

oportunidades e ameaças de cada aluno e/ou grupo de alunos, partindo de um diagnóstico abrangente. 

Promover o sucesso educativo e o desenvolvimento pessoal e social, foi a finalidade última destas ações que 

se operacionalizou através de uma gestão flexível do currículo, pela via da diferenciação pedagógica. 

As metodologias em sala de aula foram diversificadas e flexíveis, de acordo com o contexto turma, e 

passaram pelo trabalho em pequeno grupo, pela individualização do processo ensino/aprendizagem ou pela 
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coadjuvação pedagógica. De modo a exponenciar o trabalho colaborativo dos docentes, realizaram-se 

semanalmente reuniões de articulação versando a planificação e reflexão sobre o trabalho efetuado, 

garantindo assim uma reflexão generalizada em torno da qualidade dos progressos, bem como a 

concretização das medidas cuja necessidade e pertinência fosse indicada por essa reflexão. 

Através da aplicação de inquéritos de satisfação, verificou-se que face às Assessorias: 

- 100% dos docentes e 98,2% dos alunos estão Satisfeitos e Muito Satisfeitos. 

 

 

2.4. Equipa de autoavaliação 
 

A Equipa de Autoavaliação, responsável pela medida organizacional de Monitorização e Avaliação procurou 

incentivar ações e processos de melhoria contínua da qualidade, do funcionamento e dos resultados da 

escola, através da promoção de mecanismos sistemáticos de autoavaliação nos eixos da Cultura de Escola e 

Lideranças Pedagógicas, da Gestão Curricular e das Parcerias e Comunidades.  

 
 

- Articulou com os mais diversos elementos da comunidade educativa (alunos, pais/EE, pessoal não docente, 

docentes, parceiros, coordenadores de departamentos curriculares, Coordenadora de Diretores de Turma, 

coordenador do PAA/Clubes e Projetos, representante do Núcleo de Apoio à Aprendizagem e Inclusão, GAAF, 

BE/CRE, direção) no sentido de refletir sobre a diversidade das ações desenvolvidas na escola; 

- Apresentou documentos e forneceu dados interligados, que favoreceram a reflexão sobre os resultados e 

os processos e consequentemente incentivaram a tomada de iniciativas por parte dos envolvidos, visando 

uma melhoria constante da escola; 

- Elaborou relatórios trimestrais e promoveu a elaboração do relatório de avaliação final, envolvendo vários 

intervenientes, focando as análises feitas aos aspetos referidos no Plano Plurianual de Melhoria Teip/ Projeto 

Educativo, avaliando a consecução de metas e objetivos; 

- Comunicou os documentos elaborados e resultados obtidos à comunidade educativa, estruturas 

intermédias e outros intervenientes do agrupamento, com vista à promoção de reflexões sistemáticas sobre 

os processos e resultados alcançados; 

- Participou e envolveu vários agentes da comunidade educativa na análise e reflexão dos aspetos referidos 

promovendo articulação e colaboração entre eles; 

- Incentivou a realização de uma ação de formação com a Consultora/Perita Externa no sentido de refletir e 

melhorar os processos de decisão e de monitorização da ação educativa, envolvendo vários elementos e 

estruturas da escola; 

Recolha de 
dados

Análise de 
dados

Divulgação Reflexão

Ação com 
vista à 

melhoria
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- Promoveu a verificação da satisfação por parte dos vários agentes da comunidade educativa (alunos, 

docentes, pais/EE, pessoal não docente e parceiros) face ao clima de escola, participação e envolvimento e 

face às dinâmicas implementadas na escola, através da aplicação de inquéritos de satisfação. 

 

Apesar do recurso aos meios informáticos ser um forte contributo para minorar algumas dificuldades, 

sentem–se alguns constrangimentos ao nível da comunicação/divulgação de modo a que toda a comunidade 

conheça todos os processos de avaliação da escola, sendo importante envolver cada vez mais pessoas nestas 

ações de avaliação da escola.  

 

2.5. GAAF 

 

O GAAF tem como objetivos gerais: promover o desenvolvimento de competências pessoais, relacionais e 

profissionais de todos os elementos da comunidade educativa e, promover uma escola em permanente 

ligação com o meio envolvente, numa dialética construtiva com a comunidade local.  

 

Objetivos específicos:  

● Promover nos atores educativos sentimentos de motivação e pertença pela escola; 

● Promover o envolvimento e responsabilização dos pais/EE no percurso escolar e no sucesso 

educativo dos seus educandos; 

● Maximizar o intercâmbio entre a escola e os parceiros educativos;  

● Garantir o apoio socioeconómico e a segurança necessários ao bem-estar do aluno;  

 

Atividades que o GAAF desenvolve:  

● Acompanhamento psicológico individual e atendimento a pais/EE/docentes/não docentes, com 

o objetivo de detetar precocemente as dificuldades de aprendizagem e problemas com origem 

no meio social e familiar e intervir no apoio social às famílias, proceder ao encaminhamento para 

entidades de apoio social e outras, quando necessário, e promover o envolvimento parental no 

percurso escolar do educando;  

● Acompanhamento (individual e em grupo) em Terapia da Fala, procurando uma deteção e 

intervenção precoce das perturbações de comunicação, fala e linguagem e encaminhamento para 

respostas adequadas, enquanto facilitador da aprendizagem;  

● Acompanhamento socioeducativo no âmbito da educação social a crianças e a famílias, com vista 

ao desenvolvimento de competências pessoais e parentais, fundamentais para a promoção do 

sucesso educativo; 

● Ações de “Educação Parental”: dinamização de ações sobre diversas temáticas para pais/EE, no 

sentido de promover o desenvolvimento de competências parentais e a discussão de estratégias 

e práticas educativas;  

● Dinamização de ações de sensibilização para docentes e não docentes sobre diversas temáticas, 

consoante as necessidades dos diversos agentes educativos.  

● Atendimento aos alunos “Porta Aberta”, que visa a gestão de conflitos e resolução de problemas 

quotidianos dos alunos;  

● Orientação Escolar e Profissional, que contempla a realização de atividades individuais e em grupo 

com aplicação de testes psicotécnicos, esclarecimento de dúvidas e apresentação de informação 

relativa às diferentes modalidades educativas;  
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● Ações de formação/ sensibilização para alunos sobre diversas temáticas, contribuindo para o 

desenvolvimento de valores, atitudes e práticas que contribuam para a formação de cidadãos 

conscientes e participativos na sociedade; 

● Animar acompanhando, através do desenvolvimento de ações de animação de recreios e de 

atividades no período pré-letivo, com vista a combater o abandono e absentismo, e animação em 

tempo de férias, promovendo um clima de segurança e um ambiente propiciador do gosto de 

estar na escola.  

  

BALANÇO – GAAF 

 

Este ano letivo o GAAF deu cumprimento ao Plano Anual de Atividades, exceto as Atividades de Interrupção 

Letiva de Páscoa, face ao cumprimento do Plano de Contingência do AESCT inerente à pandemia. 

Considera-se que os objetivos a que o GAAF se propôs foram bem conseguidos, pelo que, à semelhança dos 

anteriores anos letivos, este Gabinete constituiu uma mais-valia para o Agrupamento, dando resposta às 

diferentes problemáticas dos alunos e das famílias e promovendo uma participação ativa de todos os 

elementos da comunidade educativa, através do trabalho realizado pela equipa transdisciplinar. 

A procura, ao nível da avaliação/acompanhamento de alunos em psicologia foi expressiva e crescente, à 

semelhança dos anos letivos anteriores. Também na área da terapia da fala, com o alargamento do horário 

da técnica para 35 horas semanais, se verificou, especialmente na Educação Pré-escolar, um aumento 

significativo de pedidos de avaliação e acompanhamento. Perante este facto, reforça-se a importância de, 

no início do próximo ano letivo, informar os diferentes departamentos de que apenas devem ser avaliados 

alunos quando já se esgotaram as medidas pedagógicas que não carecem de atuação por parte dos técnicos, 

bem como efetuar os pedidos de avaliação até ao final do 2.º período. 

Relativamente ao E@D, durante o segundo período, e não obstante os globais constrangimentos do mesmo, 

considera-se que, de forma geral, os apoios foram bem conseguidos, quer presencialmente, em casos 

elegíveis, quer online. Para o efeito, foi necessário que a psicóloga e terapeuta da fala ajustassem os horários, 

em função das alterações de funcionamento letivo e disponibilidade das famílias. Acrescenta-se, 

relativamente à intervenção psicológica em particular, que o cumprimento do Código Deontológico e a 

salvaguarda do princípio da confidencialidade poderão não ter sido garantidos. Também o educador social, 

ao longo deste período realizou um acompanhamento direto aos alunos, nas situações em que o E@D se 

verificou ineficaz. 

Em relação à técnica de animação sociocultural, há a destacar que com alargamento do horário para 35 

horas, permitiu um acompanhamento mais completo e personalizado dos alunos, promovendo no 

agrupamento um clima de segurança e um ambiente propiciador do gosto de estar na escola. Atarvés de 

inquéritos, os alunos manifestaram um grau de satisfação na ordem dos 97,5% face a este acompanhamento.  

Ao longo do ano letivo, as atividades realizadas pela animadora sociocultural facilitaram o desenvolvimento 

da autonomia, do sentido de responsabilidade e a comunicação entre pares. Nas interrupções letivas, foram 

ainda dinamizadas novas atividades lúdico desportivas e sociopedagógicas, facilitadoras de aprendizagens 

significativas para o desenvolvimento de competências nos alunos. 

Com a contratação de um técnico da área da educação social, no âmbito do PNEPS que integrou a equipa 

do Gabinete de apoio ao aluno e à família que permitiu o aumento do envolvimento das famílias na vida 

escolar, através de um atendimento/acompanhamento mais individualizado a pais e a alunos com 

dificuldades socioeconómicas, com fracas competências parentais, e em situação de risco e/ou 

vulnerabilidade social. Ao longo do ano, o número de encaminhamentos nesta área foi aumentando 

gradualmente por parte de diretores de turma e professores titulares que identificaram e reconheceram a 

necessidade desta intervenção na área social.  



Avaliação Projeto Educativo 2017/2021 

12 

Para além deste acompanhamento centralizado nos alunos e nas famílias, existiu ainda uma permanente 

articulação com projetos do agrupamento, existindo um trabalho complementar com entidades internas e 

externas promovendo o sucesso educativo dos alunos.  

 

Elencam-se, de seguida, aqueles que se consideram os pontos fortes e pontos fracos da ação do GAAF deste 

ano letivo: 

Pontos fortes: 

● Deteção precoce de situações em risco de abandono e de problemas de aprendizagem dos alunos; 

● Trabalho colaborativo com toda a comunidade escolar (incluindo participação em Conselhos de 

Turma, Reuniões de Departamento de Educação Pré-escolar e 1.º Ciclo, Reuniões do Núcleo de 

Apoio à Aprendizagem e Inclusão e Reuniões da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação 

Inclusiva) e planificação/articulação conjunta de atividades entre técnicos (do GAAF e do Centro 

de Recursos para Inclusão – ASSOL); 

● Acompanhamento dos alunos no desenvolvimento do seu projeto vocacional, através do 

programa de Orientação Escolar e Profissional; 

● Oferta de atividades nas interrupções letivas do Natal e do Verão; 

● A atividade Animação de Recreios junto dos alunos/coortes permitiu identificar com maior 

rapidez situações que poderiam vir a gerar conflitos e um maior e eficiente acompanhamento dos 

alunos, que se sentiram mais apoiados e protegidos. Esta atividade teve ainda maior relevância 

face à situação de pandemia vivenciada. 

● Promoção e desenvolvimento de ação de formação para treino de competências parentais, de 

acordo com as necessidades diagnosticadas; 

● Promoção de ação de sensibilização para pessoal docente e pessoal não docente; 

● Dinamização de sessões de sensibilização para alunos, abordando temas nas áreas do 

desenvolvimento pessoal, social e comunicativo; 

● Articulação contínua com pais/encarregados de educação. 

● A contratação do Educador Social permitiu alargar o campo de ação do GAAF e acrescentar outras 

dinâmicas junto da comunidade educativa que concorrem para os objetivos do projeto educativo.  

 

Pontos fracos: 

● Instabilidade na contratação do técnico especializado da área da educação social; 

● Inexistência de um espaço de trabalho que garanta os princípios da qualidade, privacidade e 

confidencialidade no âmbito do atendimento em educação social. 

● Falta de recursos materiais de avaliação e de intervenção, ao nível da psicologia e da terapia da 

fala; 

● O horário da animadora sociocultural esteve demasiado preenchido com a atividade Animação 

dos Recreios, não permitindo desenvolver outro tipo de atividades/projetos enriquecedores, que 

vão ao encontro do Plano Anual de Atividades do GAAF;  

● A não existência de uma reunião de equipa, semanal ou quinzenal, com todos os elementos do 

GAAF, que dificultou o planeamento e desenvolvimento de atividades de âmbito multidisciplinar; 

● O facto de existirem diferentes coordenadores de ações do GAAF dificultou uma comunicação 

interna eficiente. 
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2.6. Planos de melhoria 

 
2.7. BE/CRE 

A Biblioteca Escolar (BE/CRE) é parte integrante do processo educativo. Na área destinada à «Dinamização 

/animação da BE», sobretudo, à «Promoção da leitura/escrita», na Biblioteca do Agrupamento, destaca-se 

um conjunto muito variado de projetos e atividades. Assim no decorrer deste ano letivo, desenvolveram-se 

39 atividades com um número total de intervenientes envolvidos nas atividades de 6021 alunos, 555 

docentes e 15 pais e encarregados de educação. 

A biblioteca assumiu-se como um elemento ativo no processo de planificação e implementação do E@D. 

Para tal, definiu as seguintes áreas de intervenção:  

- Atendimento direto (síncrono e assíncrono) a alunos, docentes e encarregados de educação - 

pretende-se, que através dos canais de comunicação da Biblioteca (Blog, e-mail e a aplicação do 

GOOGLE CHROME Meet) integrados nos canais de comunicação do Agrupamento (página web e 

facebook), comunicar apenas o essencial, adequando a comunicação ao momento, às necessidades 

e aos destinatários;  

- Apoio ao currículo (desenvolvimento das diferentes literacias) / curadoria e disponibilização de 

conteúdos – através da manutenção de um contacto permanente com os vários docentes do 

agrupamento, ambiciona-se acompanhar e apoiar o desenvolvimento dos seus trabalhos e promover 

a disseminação dos recursos criados, valorizando-os e incentivando a sua utilização, através do blog 

da Biblioteca; 

- Promoção da leitura – por meio da disponibilização de livros digitais e criação de atividades 

motivadoras para a leitura; 

- Ocupação lúdico / educativa dos alunos – promover atividades lúdico/educativas abertas a toda a 

comunidade (Quizes, desafios, concursos...). 

Como aspeto positivo, destaca-se a contribuição da Biblioteca Escolar para a aquisição e desenvolvimento 

de métodos de trabalho e de estudo autónomos pelos alunos, pelo facto de a mesma ter como oferta um 

horário contínuo e coincidente com a permanência dos alunos na escola, proporcionando condições 

necessárias para a iniciativa e intervenção livre dos alunos. 

Como menos positivo, destaca-se o número de recursos informáticos disponível na BE/CRE, serem 

insuficientes e obsoletos para as necessidades da comunidade educativa e para cumprimento do plano de 

ação para o desenvolvimento digital das escolas.  

 

2.8. Autonomia e Flexibilidade Curricular 

O trabalho no âmbito da Autonomia e Flexibilidade Curricular decorreu de forma muito cooperativa, tendo-

se desenvolvido um grande número de DAC e dinamizado diversas participações em concursos e projetos 

transversais, de forma natural, ao longo do ano letivo, de acordo com as propostas ou interesses dos alunos 

e com as propostas feitas na reunião de articulação, tendo em conta os conteúdos a desenvolver. 

Planos de Melhoria

1.º Ciclo

Português

Inglês

Matemática

Análise de Resultados

Reflexão e 
definição de 
estratégias em 
reuniões de 
articulação

Monitorização

Avaliação periódica 
das estratégias e 
reformulação 
sempre que 
necessário



Avaliação Projeto Educativo 2017/2021 

14 

Tem sido precioso o tempo destinado às reuniões de articulação da AFC (uma para o 2.º ciclo e outra para o 

3.º ciclo) onde se fazem propostas de atividades, se formam os DAC, se põem em comum conteúdos e 

caminhos a percorrer em disciplina e em articulação. Verifica-se que os docentes mais reticentes em 

trabalhar neste tipo de articulação são "contaminados" pelo entusiasmo e pela atitude dos colegas e dos 

alunos.  

Através da aplicação de inquéritos de satisfação aos docentes, verificou-se que que 88,9% dos docentes estão 

Satisfeitos (42,2%) e Muito Satisfeitos (46,7%) com o trabalho no âmbito da Autonomia e Flexibilidade 

Curricular. Como sugestão de melhoria, surge a proposta de menor realização de projetos. 

Os alunos no inquérito de satisfação que lhes foi dirigido, 90,2% consideraram que aprendem melhor quando 

trabalham em domínios de articulação curricular (DAC´s). 

 

2.9. Comunidade Includ.Ed 
 
O INCLUD-ED (projeto de investigação cientifico na área da educação impulsionado pelo CREA, Universidade 

de Barcelona) identificou sete Ações Educativas de Sucesso (AES) que promovem a melhoria das 

aprendizagens, a convivência e a coesão social das comunidades onde ele é implementado. 

A melhoria das aprendizagens decorre da promoção de igualdade de oportunidades e da criação de 

condições para alcançar melhores resultados para todos através do aumento das expetativas, envolvendo as 

famílias e a comunidade em atividades educativas e na promoção de interações. O princípio subjacente é o 

da aprendizagem dialógica. 

A transformação em Comunidade de aprendizagem decorre da aplicação das AES baseada nos sonhos de 

toda a comunidade educativa. 

Durante este ano letivo, implementaram-se 6 (tertúlias dialógicas, grupos interativos, formação dialógica 

dos professores, formação de familiares e participação educativa da comunidade) das 7 AES preconizadas 

pelo projeto. Estiveram envolvidos 30 professores, 9 encarregados de educação, 2 funcionários não 

docentes, 4 técnicos especializados e 12 turmas (duas do EPE (Pólo de Carvalhais) e todas as turmas do 2.º 

ciclo e do 3.º ciclo). Para além das AES, iniciámos a fase do sonho que irá levar à tomada de decisões sobre 

quais são as prioridades mais urgentes e os sonhos mais relevantes, partilhados por toda a comunidade.  

O balanço do trabalho realizado é muito positivo porque conseguiu-se envolver uma grande parte da 

comunidade escolar, apesar dos constrangimentos relativos à pandemia, e o feedback obtido revela o 

impacto que teve nos intervenientes, nomeadamente em termos de aprendizagens dos alunos e ao nível do 

relacionamento interpessoal. 

Futuramente, deve-se reforçar as AES já implementadas, aplicar o modelo dialógico de resolução de conflitos 

e continuar a transformação em Comunidade de Aprendizagem, executando as fases seguintes ao sonho: 

seleção das prioridades e planeamento.  

 

 

Observações: Da análise dos resultados, constata-se que, no que se refere ao número de medidas 

organizacionais, obtêm-se 9 medidas implementadas, ultrapassando a meta pretendida que estava definida 

para 2020/2021 de 8 medidas. Meta atingida 
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3. GRAU DE SATISFAÇÃO DOS VÁRIOS AGENTES DA COMUNIDADE EDUCATIVA FACE ÀS DINÂMICAS 

PEDAGÓGICAS IMPLEMENTADAS (ASSESSORIAS, APOIOS, CLUBES/PROJETOS...) 

 

Grau Geral de Satisfação de agentes da comunidade educativa face às dinâmicas pedagógicas implementadas 
(satisfeitos e muito satisfeitos) 

Satisfação dos alunos face às assessorias 98,2% 

Satisfação dos alunos face ao Apoio ao Estudo/ Apoio Pedagógico Acrescido 99,3% 

Satisfação dos alunos face ao Apoio Tutorial 100% 

Satisfação dos alunos face ao Projeto de Mentoria 90% 

Satisfação dos alunos face às aulas de Coadjuvação de EV/ET e de EF 100% 

Satisfação dos alunos face ao Ensino à Distância 89,6% 

Satisfação dos alunos face às AEC 90,5% 

Satisfação dos alunos face aos Clubes/Projetos 100% 

Satisfação dos alunos face à Turma do Ano 96,8% 

Satisfação dos docentes face ao Ensino à Distância 95,5% 

Satisfação dos docentes face às assessorias 100% 

Satisfação dos docentes face à Autonomia e Flexibilidade Curricular 88,9% 

Satisfação dos docentes face ao Projeto da Reflexevolução 91,3% 

Satisfação dos pais/EE face ao Ensino à Distância 89,8% 

Satisfação dos pais/EE face às dinâmicas pedagógicas 97% 

Grau de Satisfação 95,1% 

Meta 95,6% 

 

Observações: Da análise dos resultados, constata-se que, no que se refere ao grau de satisfação dos vários agentes 

educativos face às dinâmicas pedagógicas implementada, obtém-se 95,1% superior ao ano passado que registou 93,7%, 

não superando, no entanto, a meta para este ano dos 95,6%. Meta não atingida. 
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CAPÍTULO  II - Eixo II - Gestão Curricular 

1. SUCESSO ESCOLAR NA AVALIAÇÃO INTERNA  

1.1. Resultados da Educação Pré-Escolar 

 

 

 
 

Ao longo dos anos 2017/2018, 2018/2019, 2019/20 e 2020/2021 as variações das competências consideradas 

adquiridas em termos globais, apresentam uma gradativa tendência para um decréscimo relativamente aos 

anos anteriores. No presente ano letivo, verifica-se um decréscimo na percentagem de competências 

adquiridas, nomeadamente nos grupos de três e cinco anos. Destacam-se as áreas da formação pessoal e 

social, 93,69% (4 anos) e expressão e comunicação 91,11% (também nos 4 anos). 

 

O grupo de cinco anos não concretizou a meta definida no Projeto Educativo. O departamento refletiu sobre 

estes resultados, concluindo-se que das quatro salas com a frequência de crianças com cinco anos, só a sala 

dois do Jardim de Infância de Santa Cruz da Trapa é que não concretizou a referida meta, visto que o grupo 

de cinco anos é constituído por 4 crianças e duas delas, apresentam dificuldades acentuadas no 

desenvolvimento global. Apesar destas 2 crianças terem evoluído na aquisição de algumas competências, 

adquiriram uma percentagem significativamente baixa, o que condicionou a média no cômputo geral e, 

 Formação Pessoal e Social Expressão e Comunicação Conhecimento do Mundo 

2017/2018 2018/19 2019/20 2020/21 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

3 
Anos 

88,00% 87,93% 92,54% 88,75% 90,51% 90,85% 91,43% 88,80% 92,00% 88,24%   83,75%  89,66% 

4 
Anos 

92,15% 95,59% 86.93% 93,69% 92,80% 93,05% 82,94% 91,11%   92.34%   91,32% 81,72% 85,19% 

5 
Anos 

93,78% 94,60% 87,62% 85,41% 90,77% 94,09% 88,00% 87,24% 94,56% 94,86% 86,51% 83,46% 

Total 91,31% 92,34% 89,03% 89,28% 92,76% 92,41% 87,45% 89,05% 93,16% 91,47% 83,99% 86,10% 
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consequentemente, a concretização da meta estabelecida para as crianças que finalizaram a educação pré-

escolar. 

 

Observações: Tendo em conta que a meta estabelecida para o Agrupamento é que, no final da Educação 

Pré-Escolar, os valores de competências adquiridas se situem acima dos 91%, considera-se que a mesma 

não foi superada.  

As crianças que terminaram a Educação Pré-Escolar obtiveram uma percentagem de competências 

adquiridas de 85,41% na Formação Pessoal e Social, de 87,24% na Expressão e Comunicação e no 

Conhecimento do Mundo 83,46%. Os resultados diminuíram face ao ano passado e ao longo dos anos. 

Meta não atingida 

 

1.2. Resultados do 1.º.Ciclo  

 

1.2.1. Taxa de Insucesso Escolar (Retenção) 

 
 Ano letivo 

2015/2016 
Ano Letivo 
2016/2017 

Ano letivo 
2017/2018 

Ano letivo 
2018/2019 

Ano letivo 
2019/2020 

Ano letivo 
2020/2021 

Metas 
20/21 

1.º ciclo 1,6% 
 (2 

alunos/total 
125) 

3,3%  
(4 

alunos/total 
121) 

3,4%  
(4 alunos/118) 

3,13% 
(4 alunos/128) 

0% 
(0 

alunos/total 
124) 

0% 
(0 alunos/ 

119) 3,05% 

 

 

Observações: Da análise dos resultados, constata-se que a taxa de Insucesso Escolar no 1.º ciclo é de 0% 

(meta= 3,05%). Meta atingida 

 

 

1.2.2. Taxa alunos com classificação positiva a todas as disciplinas (Sucesso Pleno) 

 
 Taxa de Alunos com Classificação positiva a todas as disciplinas 

Ano letivo 
2015/2016 

Ano Letivo 
2016/2017 

Ano letivo 
2017/2018 

Ano letivo 
2018/2019 

Ano letivo 
2019/2020 

Ano letivo 
2020/2021 

Metas 
20/21 

1.º ciclo 93,6% 
(117 

alunos/125) 

89,3%  
(108 

alunos/121) 

91%  
(107 

alunos/118) 

92,2% 
(118 

alunos/128) 

92,74% 
(115 

alunos/124) 

95,8% 
(114 alunos/ 

119) 

93% 

 

Observações: Da análise dos resultados, constata-se que a taxa de alunos com classificação positiva a todas 

as disciplinas no 1.º ciclo é de 95,8% (meta= 93%). Meta atingida 
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1.3. Resultados do 2.º.Ciclo e 3.º Ciclo 

 

1.3.1. Taxa de Insucesso Escolar (Retenção) 

 
 Ano letivo 

2015/2016 
Ano Letivo 
2016/2017 

Ano letivo 
2017/2018 

Ano letivo 
2018/2019 

Ano letivo 
2019/2020 

Ano letivo 
2020/2021 

Metas 
20/21 

2.º ciclo 1,11%  
(1 aluno/total 

90) 

0%  
(0 

alunos/total 
68) 

0%  
(0 

alunos/total 
59) 

0% 
(0 alunos/total 

52) 

2,04% 
(1 aluno/total 

49) 

0% 
(0 alunos/ 

54) 0% 

3.º ciclo 1,03%  
(1 aluno/total 

97) 

7,69%  
(8 

alunos/total 
104) 

5,50%  
(6 

alunos/total 
109) 

3,88% 
(4 alunos/total 

103) 

0% 
(0 

alunos/total 
92) 

0% 
(0 alunos/83) 

3,85% 

 

Observações: Da análise dos resultados, constata-se que a taxa de Insucesso Escolar no 2.º ciclo é de 0% e 

no 3.º ciclo é de 0% (meta do 2.º ciclo= 0%; meta do 3.º ciclo= 3,85%). Metas atingidas 

 

1.3.2. Taxa alunos com classificação positiva a todas as disciplinas 

  

Ano letivo 
2015/2016 

Ano Letivo 
2016/2017 

Ano letivo 
2017/2018 

Ano letivo 
2018/2019 

Ano letivo 
2019/2020 

Ano letivo 
2020/2021 

Metas 
20/21 

2.º ciclo 70%  
(63 alunos/90) 

73,53%  
(50 alunos/68) 

67,80%  
(40 alunos/59) 

78,9% 
(41 alunos/52) 

81,63% 
(40 alunos/49) 

79,63% 
( 43 alunos/ 

54) 

79% 

3.º ciclo 69,07%  
(67 alunos/97) 

53,84%  
(56 

alunos/104) 

61,46%  
(67 

alunos/109) 

69,9% 
(72 alunos/103) 

79,35% 
(73 alunos/92) 

72,29% 
(60 

alunos/83) 

70% 

 

Observações: Da análise dos resultados, constata-se que a taxa de alunos com classificação positiva a todas 

as disciplinas no 2.º ciclo é de 79,63% e no 3.º ciclo é de 72,29% (meta do 2.º ciclo= 79%; meta do 3.º ciclo= 

70%). Metas atingidas 

 

 

1.4. Resultados dos alunos abrangidos pelo DL n.º 54/2018, de 6 de julho.  

1.4.1. Resultados 

  
Total de alunos 

Alunos   
Medidas Universais 

Alunos  
 Medidas 
Seletivas 

Alunos  
Medidas 

Adicionais 
Sucesso Pleno 

Sucesso 
Deficitário 

Insucesso 
 

Períod
o 

1º 
P 

2º 
P 

3ºP 
1º 
P 

2º 
P 

3ºP 
PM
A 

1º 
P 

2º 
P 

3ºP 
1º 
P 

2º 
P 

3ºP 1º P 
2º 
P 

3º 
P 

1º 
P 

2º 
P 

3º 
P 

1º 
P 

2º 
P 

3º 
P 

 

PE 2 9 8 1 8 7 0 1 1 1 0 0 0 2 9 8 0 0 0 0 0 0  
1.º 
ano 

1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1  

2.º 
ano 

1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0  

3.º 
ano 

8 8 8 3 3 3 0 5 5 4 0 0 1 3 3 6 4 4 2 1 1 0  

4.º 
ano 

17 17 18 8 6 6 0 7 9 10 2 2 2 12 12 16 5 4 2 0 1 0  

5.º 
ano 

13 13 13 8 8 8 1 5 5 5 0 0 0 4 6 6 9 6 7 0 1 0  

6.º 
ano 

10 10 10 6 6 6 0 2 2 2 2 2 2 5 6 6 4 4 4 1 0 0  
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7.º 
ano 

13 13 13 8 8 8 0 3 3 3 2 2 2 4 7 9 9 6 4 0 0 0  

8.º 
ano 

15 15 15 10 10 10 4 3 3 3 2 2 2 4 4 7 9 8 8 2 3 0  

9.º 
ano 

16 16 16 10 10 10 7 5 5 5 1 1 1 1 3 5 9 6 11 6 7 0  

Total 96 103 104 56 61 61 13 31 33 33 9 9 10 36 51 65 49 38 38 11 14 1  

% 100 100 100 
58
% 

59
% 

59
% 

21
% 

32
% 

32
% 

32
% 

9% 9% 
10
% 

38% 
50
% 

63
% 

51
% 

37
% 

37
% 

11
% 

14
% 

1%  

 

A partir da análise dos dados da tabela, apresentam-se as conclusões da monitorização da implementação 

das medidas curriculares e dos recursos e estruturas de suporte à aprendizagem e à inclusão (artigo 33.º do 

Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho). 

As medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão tiveram como finalidade a adequação às necessidades e 

potencialidades destes cento e quatro (104) alunos e a garantia das condições da sua realização plena, 

promovendo a equidade e a igualdade de oportunidades no acesso ao currículo, na frequência e na 

progressão ao longo da escolaridade obrigatória.  

As medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão foram organizadas em três (3) níveis de intervenção: 

universais, seletivas e adicionais, ao abrigo dos artigos 8.º, 9.º e 10.º do referido decreto. 

A definição de medidas a implementar foi efetuada com base em evidências decorrentes da monitorização, 

da avaliação sistemáticas e da eficácia das medidas na resposta às necessidades educativas de cada criança 

ou aluno. 

A aplicação/alteração de níveis de medidas foi fundamental para garantir o sucesso educativo dos alunos 

mais vulneráveis. 

Dos cento e quatro (104) alunos que beneficiaram de medidas, sessenta e cinco (65) tiveram sucesso pleno, 

trinta e oito (38) sucesso deficitário e um (1) insucesso. 

No pré-escolar, as oito (8) crianças abrangidas por medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão 

apresentaram sucesso pleno, embora quase todas apresentem dificuldades nas três áreas de conteúdo 

(formação pessoal e social, expressão e comunicação e conhecimento do mundo), devido ao seu diagnóstico 

de atraso de desenvolvimento global. 

Sete (7) crianças beneficiaram apenas de medidas universais, mas foram alvo de um acompanhamento muito 

próximo por parte da EMAEI, que se traduziu numa articulação com as famílias, as educadoras de infância, a 

docente de educação especial e as técnicas especializadas envolvidas no processo ensino/aprendizagem, 

designadamente técnicas da equipa local da intervenção precoce na infância (ELI de Lafões) e do GAAF. A 

encarregada de educação de uma destas crianças efetuou um pedido de antecipação/adiamento de 

matrícula no 1.º ciclo. 

Uma (1) criança, pelas suas dificuldades motoras e pelas suas necessidades de saúde especiais, beneficiou de 

dois níveis de intervenção de medidas (universais e seletivas) e de um plano de saúde individual. 

No primeiro ciclo, dos vinte e nove (29) alunos abrangidos por medidas de suporte à aprendizagem e à 

inclusão, doze (12) com medidas universais, catorze (14) com medidas seletivas e três (3) com medidas 

adicionais, tiveram sucesso pleno vinte e quatro (24), sucesso deficitário quatro (4) e insucesso um (1).  

Em relação aos cinco (5) alunos que tiveram sucesso deficitário (4 alunos) e insucesso (1 aluno) na avaliação 

do 3.º período, as suas dificuldades refletem-se em vários domínios essenciais da aprendizagem, 

nomeadamente ao nível da memorização, atenção/concentração, compreensão oral e escrita, leitura, 

escrita, raciocínio lógico-matemático, cálculo mental e resolução de situações problemáticas.  
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No segundo ciclo, dos vinte e três (23) alunos abrangidos por medidas de suporte à aprendizagem e à 

inclusão, catorze (14) com medidas universais, sete (7) com medidas seletivas e dois (2) com medidas 

adicionais, tiveram sucesso pleno doze (12), sucesso deficitário onze (11) e insucesso zero (0).  

Em relação aos onze (11) alunos que apresentaram sucesso deficitário na avaliação do 3.º período, as suas 

dificuldades prendem-se com falta de acompanhamento familiar efetivo, principalmente na modalidade de 

ensino não presencial, interesses divergentes dos escolares, falta de hábitos e métodos de estudo, falta de 

empenho e motivação para as aprendizagens, agravadas pelo diagnóstico que apresentam.  

No terceiro ciclo, dos quarenta e quatro (44) alunos abrangidos por medidas de suporte à aprendizagem e à 

inclusão, vinte e oito (28) com medidas universais, onze (11) com medidas seletivas e cinco (5) com medidas 

adicionais, tiveram sucesso pleno vinte e um (21), sucesso deficitário vinte e três (23) e insucesso zero (0).  

Em relação aos vinte e três (23) alunos que apresentaram sucesso deficitário na avaliação do 3.º período, as 

suas dificuldades prendem-se com a complexidade dos conteúdos ministrados, falta de empenho e 

motivação para a aprendizagem, cultura escolar muito pobre em perspetivas / expectativas, falta de hábitos 

e métodos de estudo, falta de atenção/concentração, pouco acompanhamento por parte da família, 

principalmente no ensino à distância, e interesses divergentes da escola, agravadas pelo diagnóstico que 

apresentam. 

Dos sessenta e um alunos (61) alunos abrangidos por medidas universais, treze (13) alunos beneficiaram de 

um plano de melhoria das aprendizagens, por estarem em risco de retenção na avaliação do 1.º e/ou do 2.º 

período.  

As medidas universais aplicadas foram eficazes ou parcialmente eficazes. Apenas um (1) aluno apresenta 

insucesso na avaliação do 3.º período, avaliando-se as medidas como ineficazes, mas não ficou retido por 

estar a frequentar o 1.º ano de escolaridade. 

Dos trinta e três (33) alunos abrangidos por medidas seletivas, dezassete (17) beneficiaram de adaptações 

curriculares não significativas e trinta e três (33) beneficiaram de apoio psicopedagógico e antecipação e 

reforço das aprendizagens. 

As medidas seletivas mobilizadas foram eficazes ou parcialmente eficazes. Estes alunos beneficiaram 

também de medidas universais. 

Dos dez (10) alunos abrangidos por medidas adicionais, dez (10) beneficiaram de adaptações curriculares 

significativas (ACS), um (1) beneficiou de um plano individual de transição (PIT), quatro (4) usufruíram do 

desenvolvimento de metodologias e estratégias de ensino estruturado e dez (10) beneficiaram do 

desenvolvimento de competências de autonomia pessoal e social.  

As medidas adicionais mobilizadas foram 100% eficazes. Estes alunos beneficiaram também de medidas 

universais e seletivas. 

 

1.4.2. Balanço sobre o Centro de Apoio à Aprendizagem 

O CAA do AESCT é um espaço físico situado na escola sede, que aglutina a Unidade de Ensino Estruturado e 

que agrega outros espaços noutros estabelecimentos de ensino do mesmo agrupamento (Jardim de Infância 

de Santa Cruz da Trapa, Jardim de Infância de Serrazes, Escola Básica n.º 1 e Jardim de Infância de Manhouce 

e Pólo Pedagógico de Carvalhais), com recursos materiais variados e direcionados às necessidades dos 

alunos. Garante a inclusão na vida escolar e pós-escolar com um trabalho e dinâmicas inclusivas em contexto 

de sala de aula e direcionadas à turma, complementando-o em situações específicas de forma mais 

individualizada. 
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Ao longo do ano letivo, o CAA constituiu uma estrutura de apoio pedagógico especializado para que todos 

os alunos em situação de risco iminente de não alcançar sucesso educativo beneficiassem de um 

acompanhamento mais individualizado. 

Como se pode verificar no esquema apresentado, foi implementado um trabalho de equipa, indo além dos 

docentes de educação especial, incluindo os professores titulares de grupo/turma, diretores de turma, 

professores tutores e outros docentes, educador social, psicóloga, terapeuta da fala e animadora 

sociocultural do gabinete de apoio ao aluno e à família (GAAF), assim como serviços da comunidade, 

designadamente a equipa local de intervenção (ELI) de Lafões  e o Centro de Recurso para a Inclusão (CRI) da 

Associação de Solidariedade Social de Lafões (ASSOL), que se consideraram necessários para as respostas 

educativas individuais. 

•Apoiar a inclusão das crianças e alunos no grupo/turma e nas rotinas e atividades da
escola, designadamente através da diversificação de estratégias de acesso ao currículo;

•Promover e apoiar o acesso à formação, ao ensino superior e à integração na vida pós-
escolar;

•Promover e apoiar o acesso ao lazer, à participação social e à vida autónoma.

Objetivos Gerais

•Promover a qualidade da participação dos alunos nas atividades da turma a que
pertencem e nos demais contextos de aprendizagem;

•Apoiar os docentes do grupo ou turma a que os alunos pertencem;

•Apoiar a criação de recursos de aprendizagem e instrumentos de avaliação para as
diversas componentes do currículo;

• Desenvolver metodologias de intervenção interdisciplinares que facilitem os processos
de aprendizagem, de autonomia e de adaptação ao contexto escolar;

•Promover a criação de ambientes estruturantes, ricos em comunicação e interação,
fomentadores da aprendizagem;

•Apoiar a organização do processo de transição para a vida pós-escolar.

Objetivos Específicos

CAA

Professores 
Titulares

Diretores de 
Turma

Professores 
Tutores

Docentes de 
Apoio educativo

Apoio ao Estudo

Apoio 
Pedagógico 
Acrescido

Professores  
Assessores

Professores 
Coadjuvantes

Técnicos 
especializados 
do GAAF, do 
CRI e da ELI 
de Lafões

Assistentes 
Operacionais

Docentes de 
Educação 
Especial



Avaliação Projeto Educativo 2017/2021 

22 

Em termos práticos, o trabalho efetuado procurou respeitar o nível de desenvolvimento cognitivo, 

linguístico e social, nível de ensino e idade dos discentes, tendo sido programadas atividades de acordo com 

o seu perfil de funcionalidade.  

É de mencionar que o CAA tem proporcionado grandes progressos e benefícios no sucesso educativo de 

todos os alunos, principalmente nos que beneficiaram de medidas seletivas e adicionais.  

Este centro foi frequentado por todos os alunos em risco de exclusão, não se restringindo apenas aos alunos 

anteriormente categorizados como tendo necessidades educativas especiais (limitações de visão, audição, 

cognição, comunicação, limitações motoras entre outras), mas alargando-se para aqueles que apresentam 

insucesso escolar e com diferente língua materna.  

Considera-se o CAA uma referência e um modelo exemplar na inclusão e participação destas 

crianças/jovens, preparando o seu desenvolvimento académico, a sua autonomia e independência pessoal 

e social.  

Para o próximo ano letivo, no que respeita ao funcionamento do CAA, apontamos as seguintes sugestões 

de melhoria: mais recursos informáticos (nomeadamente computadores e tablets), mais materiais 

didáticos, deve continuar a dinamizar-se os seus projetos (CruzArte e Cozinha Pedagógica), os alunos com 

adaptações curriculares significativas deverão voltar a participar nas atividades de natação e equitação 

terapêutica (alunos com Perturbação do Espectro do Autismo) e possibilitar-lhes saídas à comunidade, caso 

a situação epidemiológica permita. 

 
 
No final do ano letivo, foi realizado um questionário aos encarregados de educação dos alunos que 

beneficiaram de medidas seletivas e/ou adicionais sobre o serviço de educação inclusiva prestado no CAA. 

Vinte e três (23) encarregados de educação responderam ao questionário.  

Na pergunta: “O CAA tem assegurado apoio especializado de qualidade ao seu educando?”, um (1) EE 

respondeu “não concordo, nem discordo”, quinze (15) responderam “concordo” e sete (7) responderam 

“concordo totalmente”. 

Na questão: “O apoio especializado motiva suficientemente o seu educando para superar as suas 

dificuldades?”, um (1) EE respondeu “não concordo, nem discordo”, onze (11) responderam “concordo” e 

onze (11) responderam “concordo totalmente”. 

Na questão: “As estratégias implementadas junto do seu educando foram adequadas?”, um (1) EE 

respondeu “não concordo, nem discordo”, doze (12) responderam “concordo” e nove (9) responderam 

“concordo totalmente”. 

Na questão: “Qual o seu grau de satisfação face ao serviço de apoio especializado prestado ao seu 

educando no CAA?”, oito (8) EE responderam “satisfeito” e quinze “muito satisfeito”. 

 

Opiniões e sugestões de melhoria apontados pelos encarregados de educação: 
Excelente acompanhamento, excelentes técnicos, disponíveis e prestáveis; 

O meu educando evoluiu muito/ melhorou/ melhorou muito/ melhorou bastante; 

Melhor comunicação com a família; informação mais clara; 

Apoio de um psicomotricista, esporadicamente. 

 

 

1.5. Taxa de percursos diretos de sucesso entre todos os alunos da escola, em todas as ofertas 

educativas - taxa coortal de conclusão de ciclos 

 

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

 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo 

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

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

Ano letivo 2015/2016 86,21% (4 retidos) 94,34% (3 retidos) 92,11% (3 retidos) 

Ano letivo 2016/2017 82,14% (3 retidos) 100% (0 retidos) 93,1% (2 retidos) 

Ano letivo 2018/2019 89,66% (3 retidos) 100% (0 retidos) 91,67% (3 retidos) 

Ano letivo 2019/2020 86,21% (4 retidos) 100% (0 retidos) 93,94% (2 retidos) 

Ano letivo 2020/2021 96% (1 retido) 100% (0 retidos) 100% (0 retidos) 

 

 

Taxa Coortal de Conclusão de Ciclos 2020/2021 
( )

( ) ( )

C

A B



 

 

 

• Dos alunos que iniciaram o 1.º ciclo em 2017/18 … (27 alunos) 

Alunos matriculados no 4.º 

ano em 2020/2021 (A)* 

Alunos matriculados no 2.º 

e 3.º anos em 2020/2021 (B) 

Alunos que concluíram o 4.º 

ano em 2020/21 (C) 

Taxa Coortal de Conclusão 

1.º Ciclo 2020/2021 

24 1 24 96% 

*2 alunos - Transferidos 

 1 aluno  – retenção no 2.º ano 
 

 

• Dos alunos que iniciaram o 2.º ciclo em 2019/20 … (24 alunos) 

Alunos matriculados no 6.º 

ano em 2020/2021 (A) 

Alunos matriculados no 5.º 

ano em 2020/2021 (B) 

Alunos que concluíram o 6.º 

ano em 2020/21 (C) 

Taxa Coortal de Conclusão 

2.º Ciclo 2020/2021 

24 0 24 100% 

 

 

• Dos alunos que iniciaram o 3.º ciclo em 2018/19 … (32-2*=30 alunos) 

Alunos matriculados no 9.º 

ano em 2020/2021 (A)** 

Alunos matriculados nos 7.º 

e 8.º anos em 2020/2021 (B) 

Alunos que concluíram o 9.º 

ano em 2020/21 (C) 

Taxa Coortal de Conclusão 

3.º Ciclo 2020/2021 

27 0 27 100% 

 2 alunos– estavam a repetir o 7.º ano 

**3 alunos– transferidos 

 

 

Observações: Da análise dos resultados, constata-se que a taxa de percursos diretos de sucesso no 1.º ciclo 

em 20/21 foi de 96% (com 1 aluno retido no 2.º ano), foi de 100% no 2.º ciclo (com 0 alunos retidos) e de 

100% no 3.º ciclo (com 0 alunos retidos). (meta do 1.º ciclo= 89,7%; meta do 2.º ciclo= 100% e meta do 3.º 

ciclo= 91,75%). Metas atingidas  
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1.6. Taxa de alunos que melhoraram ou mantiveram a média final das suas classificações, 

relativamente ao ano anterior 

Taxa de alunos que manteve ou subiu a classificação média 
 

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

2017/18 
42,9% 25% 61,5% 13,8% 75% 17,8% 34,1% 65,2% 

42,7% 43,86% 33,94% 

2018/19 
27,6% 48,5% 67,7% 4,5% 58,6% 45,2% 40% 73,5% 

48,39% 35,29% 53% 

2019/20 
64,3% 45,5% 70% 60,9% 78,3% 37,9% 80,6% 84,4% 

59,34% 69,57% 68,48% 

2020/21 
72% 32,3% 85,3% 46,4% 66,7% 54,2% 60,7% 66,7% 

63,33% 55,77% 60,98% 

Meta 

20/21 

68% 

(do 3.º para o 4.º ano) 

58,7% 

(5.º para o 6.º ano) 

41% 

(do 7.º para o 8.º ano) 

 
Observações: Da análise dos resultados, constata-se que a taxa de alunos que manteve ou subiu a sua 

classificação média do 3.º para o 4.º ano foi de 85,3%, acima da meta de 68%, do 5.º para o 6.º ano foi de 

66,7% acima da meta de 58,7% e do 7.º para o 8.º ano foi de 60,7% acima da meta de 41%.(meta do 3.º para 

o 4.º ano= 68%; meta do 5.º para o 6.º ano= 58,7% e meta do 7.º para o 8.º ano= 41%). Metas atingidas 

 

 

1.7. Diplomas de Mérito e Excelência 

 

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

Nível de Ensino 
Diplomas de 
Excelência 

Diplomas de 
Mérito 

Diplomas de 
Desempenho 

Relevante 

Diplomas de 
Participação 

Relevante 

1.º ciclo (4.º ano) 
Total alunos 35 

0 13 0 0 

2.º ciclo 
Total alunos 54 

5 13 2 0 

3.º ciclo 
Total alunos 83 

5 21 3 14 

Total alunos: 172 10 47 5 14 
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EVOLUÇÃO TAXA ALUNOS DIPLOMA MÉRITO/EXCELÊNCIA  

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

23,14% 23,75% 22,37% 

26,69% 
51 diplomas 
mérito + 8 
Excelência 

25,25% 
34 

Diplomas 
de Mérito e 

17 de 
Excelência 

29,95% 
45 

Diplomas 
de Mérito e 

11 de 
Excelência 

36,42% 
45 

Diplomas 
de Mérito e 

18 de 
Excelência 

33,14% 
47 Diplomas 
de mérito e 

10 de 
Excelência 

 

Observações: Da análise dos resultados, constata-se que a taxa de diplomas de mérito/ excelência foi de 

33,14%, mantendo-se acima da meta prevista (meta= 26%). Meta atingida 

 

 

 

1.8. Follow Up - Prosseguimento de estudos e inserção no ensino secundário 

 

NOTA: Nas comparações das avaliações são tidas em conta as seguintes correspondências:  

 3 no 9.º ano <-> 10, 11, 12, 13 no Secundário; 

 4 no 9.º ano <-> 14, 15, 16 no Secundário; 

 5 no 9.º ano <-> 17, 18, 19, 20. 

 

No ano letivo 2016/2017, 35 alunos terminam o 9.º ano na EB de Santa Cruz da Trapa: 

 14 alunos inscreveram-se em cursos científicos/humanísticos na ESSPS; 

 8 alunos inscreveram-se em cursos profissionais na ESSPS; 

 13 alunos prosseguiram os estudos nas EPC, EP Vouzela, AEOF e ES Viriato. 

 

No 11.º ano (2018/2019) 13 alunos frequentaram cursos científicos/humanísticos na ESSPS. 

Em relação às classificações obtidas no 9.º ano: 

 

Português: Cinco alunos (38%) subiram; 

Inglês: Dez alunos (83%) mantiveram; 

Educação Física: Cinco alunos (38%) subiram; 

Matemática: Quatro alunos (80%) baixaram; 

C.N./Biologia: Quatro alunos (100%) baixaram; 

Físico-Química: Quatro alunos (80%) baixaram; 

História: Dois alunos (25%) subiram; 

Geografia: Seis alunos (75%) mantiveram. 

 

No 12.º ano (2019/2020) 13 alunos frequentaram cursos científicos/humanísticos na ESSPS. 

Em relação às classificações obtidas no 9.º ano: 

 

Português: Oito alunos (62%) subiram; 

Inglês: Três alunos (75%) mantiveram; 

Educação Física: Cinco alunos (38%) subiram; 

Matemática: Quatro alunos (80%) baixaram (1 aluno com 

8 valores); 

C.N./Biologia: Um aluno (50%) subiu; 

Físico-Química: Um desceu, um manteve, um subiu; 

História: Três alunos (38%) baixaram; 

Geografia: Cinco alunos (71%) subiram. 

Verificou-se melhoria dos resultados do 11.º para 12.º ano a Português, C. N./Biologia, Físico-Química e Geografia. 
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Em 2019/2020, na ESSPS, 7 alunos concluíram o curso profissional em 3 anos e um aluno não concluiu. 

 

No ano letivo de 2020/2021, inscreveram-se no ensino superior: 

- 10 alunos (77%) que concluíram cursos cientifico-humanísticos na ESSPS; 

- 3 alunos (43%) que concluíram cursos profissionais na ESSPS.  

 

 

No ano letivo 2017/2018, 23 alunos terminam o 9.º ano na EB de Santa Cruz da Trapa: 

 11 alunos inscreveram-se em cursos científicos/humanísticos na ESSPS. 

 

No 10.º ano (2018/2019) 11 alunos frequentaram cursos científicos/humanísticos na ESSPS. 

Em relação às classificações obtidas no 9.º ano: 

 

Português: Quatro alunos (36%) subiram; 

Inglês: Dez alunos (91%) mantiveram; 

Educação Física: três alunos (27%) subiram;  

Matemática: Quatro alunos (50%) baixaram (1 aluno com 

8 valores); 

C.N./Biologia: Sete alunos (87%) mantiveram; 

Físico-Química: Quatro alunos (67%) baixaram (1 aluno 

com 8 valores); 

História: Dois alunos (67%) subiram; 

Geografia: Um aluno (100%) manteve. 

 

No 11.º ano (2019/2020) 10 alunos frequentaram cursos científicos/humanísticos na ESSPS. 

Em relação às classificações obtidas no 9.º ano: 

 

Português: Sete alunos (70%) subiram; 

Inglês: Nove alunos (90%) mantiveram; 

Educação Física: Três alunos (30%) subiram; 

Matemática: Três alunos (43%) baixaram (2 alunos com 8 

e 5 valores); 

C.N./Biologia: Dois alunos (29%) baixaram; 

Físico-Química: Dois alunos (40%) baixaram; 

História: Dois alunos (67%) subiram; 

Geografia: Um aluno (100%) manteve. 

Verificou-se melhoria dos resultados do 10.º para 11.º ano a Português e ligeira melhoria a Físico-Química. 

 

No ano letivo 2018/2019, 34 alunos terminam o 9.º ano na EB de Santa Cruz da Trapa: 

 10 alunos inscreveram-se em cursos científicos/humanísticos na ESSPS. 

 

No 10.º ano (2019/2020) 10 alunos frequentaram cursos científicos/humanísticos na ESSPS. 

Em relação às classificações obtidas no 9.º ano: 

 

Português: Seis alunos (60%) mantiveram; 

Inglês: Oito alunos (89%) mantiveram; 

Educação Física: Seis alunos (60%) mantiveram; 

Matemática: Seis alunos (100%) baixaram; 

C.N./Biologia: Cinco alunos (83%) baixaram; 

Físico-Química: Seis alunos (100%) baixaram; 

História: Dois alunos (67%) mantiveram; 

Geografia: Dois alunos (50%) mantiveram. 
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No ano letivo 2019/2020, 32 alunos terminam o 9.º ano na EB de Santa Cruz da Trapa. 

 

No ano letivo 2020/2021, 30 alunos terminam o 9.º ano na EB de Santa Cruz da Trapa:  

 10 alunos inscreveram-se em cursos científicos/humanísticos na ESSPS; 

 4 alunos inscreveram-se em cursos profissionais na ESSPS; 

 15 alunos prosseguiram os estudos nas EPC, EP Mariana seixas; 

 1 aluno (?) 

 

Conclusão: 

 Aproximadamente 1/3 dos alunos prossegue estudos em cursos científicos/humanísticos na ESSPS. 

 Os alunos com melhores resultados no ensino básico são aqueles que optam pelo prosseguimento de estudos 

em cursos científicos/humanísticos.  

 65% dos alunos que concluiu os cursos científicos/humanísticos e profissionais em 3 anos, na ESSPS, entrou no 

ensino superior. 

 

 

 

1.9. Taxa Global de Sucesso no Agrupamento 

 

 

 
 

 

 

TAXA GLOBAL DO SUCESSO DO AGRUPAMENTO ANO LETIVO 2020/2021                
 

Meta estabelecida no PE 20/21 – 95%  
98,43% 
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Taxa Global Sucesso 
(Totais níveis positivos)  

1.º Ciclo 

Ano 
letivo 
15/16 

Ano 
letivo 
16/17 

Ano 
letivo 
17/18 

Ano 
letivo 
18/19 

Ano 
letivo 
19/20 

Ano 
letivo 
20/21 

97,66
% 

97,46
% 

97,64
% 

98,27
% 

99,11
% 

99,54
% 

 

 

 

 

 

Taxa Global Sucesso 
(totais níveis positivos) 

Departamento de Matemática e Ciências 
Experimentais 

Ano 
letivo  
16/17 

Ano 
letivo  
17/18 

Ano 
letivo 
 18/19 

Ano 
letivo  
19/20 

Ano 
letivo  
20/21 

 
86,59% 

 
88,41% 

 
92,44% 

 
95,90% 

 
95,23% 

 

 

 

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

Departamento de Línguas e Humanidades 

Ano 
letivo 
16/17 

Ano 
letivo 
17/18 

Ano 
letivo 
18/19 

Ano 
letivo 
19/20 

Ano 
letivo 
20/21 

92,07% 94,83% 95,94% 97,97% 98,27% 

 

 

 

Taxa Global de Sucesso 

(Totais níveis positivos 2.º e 3.º ciclos) 

Departamento de Expressões 

Ano letivo 

11/16 

Ano letivo 

17/18 

Ano letivo 

18/19 

Ano letivo 

19/20 

Ano letivo 

20/21 

99,82% 98,14% 100% 100% 100% 

 

 

3. INTERRUPÇÃO PRECOCE DO PERCURSO ESCOLAR 

3.1. Abandono Escolar - Taxa de interrupção precoce do percurso escolar 

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

3.2.1. Número de turmas de comportamento "Bom e Muito Bom" 

 

Avaliação Comportamento Turmas 
 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo Total 

Insatisf 0 0 0 0 
Pouco Satisf. 0 0 0 0 
Satisfatório 1 0 0 1 

Bom 5 0 6 11 
Muito Bom 2 4 - 6 

Totais (Bom + 
Muito Bom) 

7 4 6 
17  turmas com Bom e 
Muito Bom/total de 18 

turmas 
 

 

 

Observações: Da análise dos resultados, constata-se que as 17 turmas (num total de 18) foram avaliadas 

com, pelo menos, bom comportamento, pelo que a taxa foi de 94,4%, mantendo-se acima da meta prevista 

(meta= 70%). Meta atingida 

 

 

 

EVOLUÇÃO TAXA DE COMPORTAMENTO “BOM/MUITO BOM” 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

42,85% 65% 85% 65% 88,9% 100% 94,4% 

 

 

3.2.2. Número de medidas disciplinares por aluno 

 

 

Alunos do 1.º ciclo+2º ciclo+3.º 
Ciclo (119+54+83) 

Número de medidas 
disciplinares 

Meta  20/21 
≤0,02 

256 3 0,01 
 

 

Observações: Da análise dos resultados, constata-se que o número de medidas disciplinares foi de 0,01, 

ultrapassando a meta prevista (meta ≤0,02). Meta atingida 

Nota: Ao longo do ano, registaram-se três ocorrências disciplinares: 

- No 1.º ciclo: não se registou qualquer ocorrência disciplinar; 

- No 2.º ciclo: 1 ocorrência que envolveu 2 alunos dentro de sala de aula (ginásio) e 1 ocorrência que envolveu 

1 aluna (durante o ensino à distância); 

- No 3.º ciclo: não se registou qualquer ocorrência disciplinar. 
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3.2.3. Taxa de alunos envolvidos em ocorrências disicplinares em sala de aula 

 

 Meta 20/21 Número de alunos 
envolvidos em 

ocorrências em sala de 
aula 

Número de alunos 
envolvidos em 

ocorrências em sala de 
aula/total de alunos 

1.º ciclo 

A taxa de alunos 
envolvidos em 
ocorrências 
disciplinares em sala de 
aula  deve manter-se 
em 0%, no 1.º Ciclo 

 
0 

 
0/119 

0% 

2.º ciclo 

A taxa de alunos 
envolvidos em 
ocorrências 
disciplinares em sala de 
aula  deve manter-se 
em 0%, no 2.º Ciclo 

3 
3/54 

5,56% 

3.º ciclo 

A taxa de alunos 
envolvidos em 
ocorrências 
disciplinares em sala de 
aula  deve manter-se 
menor ou igual a 
7,70%, no 3.º Ciclo 

0 
0/83 
0% 

 

Observações: Da análise dos resultados, constata-se que a taxa de alunos envolvidos em ocorrências 

disciplinares em sala de aula foi de 0% no 1.º ciclo, de 5,56% no 2.º ciclo e de 0% no 3.º ciclo (meta 0% no 1.º 

ciclo e no 2.º ciclo e  ≤7,70% no 3.º ciclo).  

Meta não atingida no 2.º Ciclo  

Metas atingidas no 1.º e no 3.º Ciclos 

 

 

 

3.2.4. Taxa de ocorrências disciplinares em contexto de sala de aula face ao número total de 

ocorrências 

 

 Meta 20/21 
Número total de 

ocorrências 
disciplinares 

Número de 
ocorrências em sala 

de aula 

Número de 
ocorrências em 

sala de aula/ 
Número total de 

ocorrências 
disciplinares 

1.º ciclo O valor da taxa de 
ocorrências 
disciplinares em 
contexto de sala de 
aula, face ao número 
total de ocorrências, 
deve manter-se em  
0%, no 1.º Ciclo 

0 0 0% 

2.º ciclo O valor da taxa de 
ocorrências 

 
2 

 
2 

 
100% 
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disciplinares em 
contexto de sala de 
aula, face ao número 
total de ocorrências, 
deve ser  
menor ou igual a 
55%, no 2.º Ciclo 

3.º ciclo O valor da taxa de 
ocorrências 
disciplinares em 
contexto de sala de 
aula, face ao número 
total de ocorrências, 
deve ser  
menor ou igual a 
80%, no 3.º Ciclo 

0 0 0% 

 

 

Observações: Da análise dos resultados, constata-se que a taxa de alunos ocorrências disciplinares em sala 

de aula face ao número total de ocorrências foi de 0% no 1.º ciclo, de 100% no 2.º ciclo e de 0% no 3.º ciclo 

(meta 0% no 1.º ciclo e 55%  no 2.º ciclo e  80% no 3.º ciclo).  

Meta não atingida no 2.º Ciclo  

Metas atingidas no 1.º e no 3.º Ciclos 

 

3.3. Absentismo 

3.3.1. Média de faltas injustificadas por aluno 

 

 

 1.º ciclo 
119 alunos 

A média de faltas 
injustificadas por 

aluno deve ser 
igual ou inferior a 

0,01 

2.º ciclo 
54 alunos 

A média de faltas 
injustificadas por 

aluno deve ser 
igual ou inferior a 

0,36 

3.º ciclo 
83 alunos 

A média de faltas 
injustificadas por 

aluno deve ser 
igual ou inferior a 

1  

ABSENTISMO 

n.º total de 
faltas 

injustificadas 
0 24 160 

Média de 
faltas 

injustificadas 
por aluno 

 

0 0,44 1,93 

 
 

Observações: Da análise dos resultados, constata-se que a média de faltas injustificadas foi de 0 no 1.º 

ciclo, de 0,44 no 2.º ciclo e de 1,93 no 3.º ciclo (meta ≤0,01 no 1.º ciclo e ≤0,36  no 2.º ciclo e  ≤1 no 3.º ciclo). 

Meta atingida no 1.º ciclo  

Meta não atingida nos 2.º  e 3.º Ciclo  
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CAPÍTULO III - Eixo III - Parcerias e Comunidade 

1. GRAU DE SATISFAÇÃO DOS AGENTES DA COMUNIDADE EDUCATIVA FACE AO CLIMA DE 

ESCOLA 

Através do inquérito de satisfação distribuído aos Alunos, aos Pais/Encarregados de Educação (EE), aos 

Docentes e ao Pessoal Não Docente, procurou-se conhecer a opinião dos mesmos face ao clima de escola: 

 
 

Grau de Satisfação de agentes da comunidade educativa relativamente ao clima de escola (alunos, pais, 
docentes, pessoal não docente satisfeitos e muito satisfeitos) 

Grau de satisfação dos alunos face ao Clima de Escola 95,7% 

Grau de satisfação dos pais/EE face ao Clima de Escola 96,1% 

Grau de satisfação dos docentes face ao Clima de Escola 100% 

Grau de satisfação do pessoal não docente face ao Clima 
de Escola 

73% 

Grau de Satisfação Geral 91,2% 

Meta 20/21 ≥80% 

 

Observações: Da análise dos resultados, constata-se que 91,2% dos agentes da comunidade educativa 

(alunos, pais, docentes, pessoal não docente) estão satisfeitos e muito satisfeitos face ao clima de escola. (≥80%) 

Meta atingida 

 

 

 

2. TAXA DE PARTICIPAÇÃO DOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO EM AÇÕES PROMOVIDAS PELO 

AGRUPAMENTO 

 

Ação Número de 

participantes 

Avaliação Taxa de Participação 

Ação “Escola em 

tempos de Covid-

19...E agora?” 

 
 

 

18 pais/encarregados 

de Educação 

Dos 18 pais/encarregados de 

educação, apenas 17 avaliaram 

globalmente a ação:  

9 - “Muito Boa” e 8 - “Boa”. 

 

Como sugestões, para futuras 

ações, foram mencionadas 

temáticas como: Bullying na 

escola; Cyberbullying; Violência 

Doméstica; Cuidados a ter com 

População-alvo: 337 

Encarregados de 

Educação 

 

Total de participantes: 

18 

 

Taxa de Participação: 

5,3% 
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as novas tecnologias; Trabalhar 

o luto/perda com as crianças; 

Alimentação na infância; 

Gestão emocional 

Ação “A família em 
tempos de pandemia: 
estratégias para gerir 
a ansiedade”  
 

 

13 pais/encarregados 

de Educação 

Dos 13 pais/encarregados de 

educação, apenas 6 avaliaram 

globalmente a ação:  

1 - “Satisfatória”; 2 - “Boa” e 3 - 

“Muito boa”. 

 

Como sugestões, para futuras 

ações, foram mencionadas 

temáticas como: Bullying; Bem 

estar emocional dos alunos; 

Parentalidade positiva; 

Parentalidade consciente; 

Desenvolvimento da 

inteligência emocional nas 

crianças; Técnicas de 

relaxamento nas crianças.   

 

População-alvo: 337 

Encarregados de 

Educação 

 

 

 

Total de participantes: 

13 

 

Taxa de Participação: 

3,9% 

 

Ação “Os Perigos da 
Internet”  

14 pais/encarregados 

de Educação 

 

Dos 14 pais/encarregados de 

educação, apenas 11 avaliaram 

globalmente a ação: 5 - “Boa” e 

6 - “Muito boa”. 

 

Como sugestões, para futuras 

ações, foram mencionadas 

temáticas como: Bullying entre 

pares; Violência doméstica; Os 

perigos da droga; Segurança da 

escola; Gestão das emoções; 

Acompanhamento dos T.P.C 

dos filhos.  

População-alvo: 337 

Encarregados de 

Educação 

 

Total de participantes: 

14 

 

Taxa de Participação: 

4,2% 

 

Ação “Estratégias 
para uma Educação 
Positiva”  

15 pais/encarregados 

de Educação 

 

Dos  15 pais/encarregados de 

educação, apenas 11 avaliaram 

globalmente a ação: 3 - “Boa” e 

8 - “Muito boa”. 

 

Como sugestões, para futuras 

ações, foram mencionadas 

temáticas como: A educação 

em tempos de pandemia; 

Exploração de técnicas 

específicas de disciplina 

positiva; Técnicas para o 

desenvolvimento social e 

População-alvo: 337 

Encarregados de 

Educação 

Total de participantes: 

15 

Taxa de Participação: 

4,5% 
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emocional das crianças; Os 

diferentes comportamentos 

das crianças em contexto 

familiar e escolar; Primeiros 

socorros.  

 

Tertúlia Dialógica no 
âmbito da gestão do 
tempo em família  

6 pais/encarregados 

de Educação 

6 pais/encarregados de 

educação avaliaram 

globalmente a ação: 6 - “Muito 

boa”. 

 

 

Como sugestões, para futuras 

ações, foram mencionadas 

temáticas como: Dar 

continuidade  a este tipo de 

ações. 

 

População-alvo: 337 

Encarregados de 

Educação 

Total de participantes: 

6 

Taxa de Participação: 

1,8% 

 

Tertúlia Dialógica no 
âmbito da temática 
do uso de tecnologias 

10 pais/encarregados 

de Educação 

10 pais/encarregados de 

educação avaliaram 

globalmente a ação: 10 - 

“Muito boa”. 

 

Como sugestões, para futuras 

ações, foram mencionadas 

temáticas como: parentalidade 

positiva, mindfulness na 

educação, gestão de emoções 

nas crianças, competências 

socioemocionais, comunicação 

assertiva, resolução de 

problemas. 

População-alvo: 337 

Encarregados de 

Educação 

Total de participantes: 

10 

Taxa de Participação: 

3% 

 

Academia Digital para 
Pais 

34 pais/encarregados 

de Educação 

Dos 34 pais/encarregados de 

educação, 32 avaliaram 

globalmente a ação: 2 - 

“Satisfatória”, 2 - “Boa” e 28 - 

“Muito Boa”.  

 

Os participantes teceram 

comentários muito positivos 

sobre a ação, sugerindo a 

realização de ações análogas.  

População-alvo:  173 

Encarregados de 

Educação 

Total de participantes: 

34 

Taxa de Participação: 

19,7% 

Ação de sensibilização 
“A Transição do Pré - 
escolar para o 1.º 
ciclo e “A Transição 

Participação de 17 

pais/encarregados de 

educação 

9 pais/encarregados de 

educação avaliaram 

globalmente a ação com 

“Muito bom”, 7 

População-alvo: 49 

Encarregados de 

Educação 
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do 1.º ciclo para o 2.º 
ciclo” 

pais/encarregados de educação 

avaliaram com “Bom” e 1 

pai/encarregado de educação 

não respondeu. 

 

Total de participantes: 

17 

Taxa de Participação: 

34,7% 

 

Taxa Global de Participação dos Encarregados de Educação em ações: 37,68% 

Meta:  superior a 12%  / Meta alcançada 

 

 

Observações: Da análise dos resultados, constata-se que a taxa de participação dos Encarregados de 

Educação em ações promovidas pela escola é de 37,68%. (12%) Meta atingida 

 

 

 

3. GRAU DE SATISFAÇÃO DO IMPACTO DAS PARCERIAS NA PROMOÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS 

ALUNOS 

Entidade Parceira Ação Grau de satisfação 

UCC - Unidade de 
Cuidados na 
Comunidade de São 
Pedro do Sul  

Ação “Escola em 
tempos de Covid-
19...E agora?” 

Após análise dos 17 questionários de avaliação 
preenchidos pelos pais/encarregados de educação 
verificou-se que, relativamente à questão “Considera 
adequada a escolha da entidade parceira (UCC) para a 
dinamização desta ação?”, a resposta foi: 11 - “Bom” e 
6 - “Muito Bom”. 
Grau de satisfação: 100% 
 

CLDS 4G de São Pedro 
do Sul  

Ação “A família em 
tempos de pandemia: 
estratégias para gerir 
a ansiedade”  

Após análise dos 6 questionários de avaliação 
preenchidos pelos pais/encarregados de educação 
verificou-se que, relativamente à questão “Considera 
adequada a escolha da entidade parceira CLDS 4G para 
a dinamização desta ação?”, a resposta foi: 1 - 
“Satisfatória” 2 - “Boa” e 3 - “Muito Boa”. 
Grau de satisfação: 100% 
 

GNR - Guarda 
Nacional Republicana  

Ação “Os Perigos da 
Internet” 

Após a análise dos 11 questionários de avaliação 
preenchidos pelos pais/ encarregados de educação 
verificou-se que, relativamente à questão “Considera 
adequada a escolha da entidade parceira GNR para a 
dinamização desta ação?”, a resposta foi: 2 - “Boa” e 9 
- “Muito Boa”. 
Grau de satisfação: 100%  
 

Academia Educar pela 
Positiva  

Ação “Estratégias para 
uma Educação 
Positiva”  

Após análise dos 11 questionários de avaliação 
preenchidos pelos pais/encarregados de educação 
verificou-se que, relativamente à questão “Considera 
adequada a escolha da entidade parceira Academia 
Educar pela Positiva para a dinamização desta ação?”, 
a resposta foi: 3 - “Boa” e 8- “Muito Boa”. 
Grau de satisfação: 100% 
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Associação de Pais e 
Encarregados de 
Educação do AESCT - 
APAST 

Ação “Tertúlia 
Dialógica no âmbito 
da temática do uso de 
tecnologias” 

Após análise dos 10 questionários de avaliação 
preenchidos pelos pais/encarregados de educação 
verificou-se que, relativamente à questão “Considera 
adequada a escolha da entidade parceira Associação 
de Pais para a dinamização desta ação?”, a resposta 
foi: 10 - “Muito Boa”. 
Grau de satisfação: 100% 

Agrupamento de 
Escolas de São Pedro 
do Sul; Agrupamento 
de Escolas de Oliveira 
de Frades; Escola 
Profissional de 
Vouzela; Escola 
Profissional de 
Carvalhais  

Workshops sobre 
diferentes profissões 

Após análise dos 30 questionários de avaliação 
preenchidos pelos alunos do 9.º ano verificou-se que, 
relativamente à questão “As escolas 
secundária/profissionais que realizaram os 
workshops/ações de sensibilização foram as mais 
adequadas?”, a resposta foi: 29  “Sim” e 1 “Não”. 
 
 
Grau de satisfação: 96,7% 

Grau da Satisfação global do impacto de parcerias : 99,45% 

Meta: 99% 

 

Através dos inquéritos de satisfação efetuados aos Parceiros, verificou-se que 100% dos parceiros estão 

18,2% Satisfeitos e 81,8% muitos satisfeitos.   

São apontadas por estes como aspetos positivos: 

- O Agrupamento de Escolas de Santa Cruz da Trapa é considerado um exemplo de ensino, cidadania, 

educação, equidade e solidariedade para toda a comunidade educativa; 

- A organização e disponibilidade demonstrada; 

- A preocupação com os alunos: 

- A interligação com os movimentos associativos da região. 

 

Como aspetos a melhorar: 

- maior flexibilidade; 

- melhor sinal de Internet; 

- ausência de pedido para dar conhecimento de plano de emergência atualizado, medidas de auto 

proteção e realização de simulacro anual. 

 

Observações: Da análise dos resultados, constata-se que o grau de Satisfação Global do impacto das 

parcerias em 20/21 foi de 99,45%. ( 99%) Meta atingida 
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CAPÍTULO IV - Outras Análises 

 

1. TAXA DE EXECUÇÃO DO PAA E TAXA DE PUBLICITAÇÃO DAS MESMAS 

Globalmente, o balanço do Plano Anual de Atividades pode considerar-se muito satisfatório, a maioria das 

atividades foram realizadas e cumpriram os seus objetivos, mesmo com todos os constrangimentos vividos 

devido à situação pandémica.  

Ao longo do ano letivo, o Plano Anual de Atividades foi enriquecido com ainda mais propostas, que depois 

de devidamente aprovadas, se concretizaram, constituindo importantes momentos de aprendizagem para 

os discentes.  

Assim, neste ano letivo 2020/21, foram planificadas 78 atividades, das quais somente 6 atividades (7,7%) 

foram canceladas, devido à suspensão das atividades, tendo sido assim concretizadas 72 atividades, onde os 

objetivos delineados nas planificações foram atingidos na sua globalidade, o que corresponde a 92,3% das 

atividades planeadas.  

Como outro aspeto bastante positivo, salienta-se o facto de que praticamente todas as atividades realizadas 

foram noticiadas no no site/Facebook da escola, no “Blog da BE” e no boletim da Trapa (84,7%). 

De salientar que as atividades implementadas aumentaram a motivação das crianças, contribuindo 

relevantemente para a aquisição de conhecimentos e capacidades, quer na vertente do desenvolvimento 

pessoal, quer no que concerne ao aprofundamento de capacidades sociais. Para além disso, realça-se o 

envolvimento da comunidade escolar em grande parte das referenciadas atividades, num quadro de 

interação e a colaboração dos pais/encarregados de educação na vida escolar dos seus educandos. 

 

 

 

2.  TAXA DE PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

 

As Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) no 1º Ciclo do Ensino Básico, resultam da celebração de 

um acordo de parceria entre o Agrupamento e a Associação Tempos Brilhantes (ATB), em torno dos temas 

seguintes: 

 

Participaram os seguintes alunos ao longo do ano: 

 

Taxa de Participação  

Atividades de 

Enriquecimento 

Curricular 

Nível de Ensino Alunos inscritos Taxa de participação 

 

   Manhouce 8 
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Meta  

 

Suspensa 

1. Ciclo CARA (1.º e 2.º anos) 
CARB (3.º ano) 
CARC (4.º ano) 

17 

13 

15 

1EBIA (1.º ano) 
1EBIB (2.º ano) 
1EBIC (3.º ano) 
1EBID (4.º ano) 

 

9 

20 

15 

14 

Total - 119 alunos Total de inscritos - 111 93,3% 

 

Observações: Da análise dos resultados, constata-se que a taxa de participação nas Atividades de 

Enriquecimento Curricular do 1.º Ciclo (rácio de alunos inscritos/total) seria de 93,3%.  

 

ASPETOS POSITIVOS apontados pela Parceria:  

 Boa articulação entre a equipa AEC e o Agrupamento;  

 Estabilidade da equipa AEC;  

 Cumprimento das atividades previstas;  

 Interesse e participação das crianças nas AEC;  

 Cumprimento do plano de contingência do Agrupamento de Escolas.  

 Continuidade de trabalho a toda a equipa de mentores das AEC;  

 Rápida resposta e adequação ao modelo de ensino a distância; 

  Elaboração do plano AEC@D;  

 Aprovação do plano AEC@D pela direção do agrupamento;  

 Articulação com a direção do agrupamento de escolas, coordenação do centro escolar, professores titulares 

e pais e encarregados de educação;  

 Variedade e qualidade de conteúdos disponibilizados, mantendo a premissa de aprender-brincando;  

 Reinvenção da dinâmica das atividades, por forma a torná-las mais interessantes para as crianças, criando 

diferentes estímulos que tiveram em conta diferentes ambientes familiares;  

 Proximidade e continuidade no contacto com as crianças, assim como da promoção da aprendizagem e de 

um estilo de vida saudável durante o confinamento; 

  Possibilidade de realizar atividades motoras, lúdicas e cognitivas em conjunto com os pais e/ou irmãos, 

tornando as atividades mais ricas, dinâmicas e divertidas;  

 Entusiasmo, interesse e participação ativa dos participantes;  

 Adesão crescente das crianças ao longo das semanas.  

 

Através dos inquéritos de Satisfação aplicados na escola, verifica-se: 

- 90,5% alunos Satisfeitos (27%) e Muito Satisfeitos (63,5%) com as AEC, tendo sugerido mais horas de AEC; 

- 90% dos pais do 1.º Ciclo consideraram que as AEC contribuíram para a melhoria da participação e das 
aprendizagens. 
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3.  TAXA DE PARTICIPAÇÃO NOS CLUBES/PROJETOS NOS 2.º E 3.º CICLOS 

 

 

Taxa de Participação 
Clubes e Projetos 

Nível de Ensino Alunos inscritos em pelo 
menos 1 clube/N.º de 

inscrições 

Taxa de participação 
Clubes e Projetos 
(alunos inscritos) 

  
Meta Suspensa 

2.ºciclo – 54 alunos 26 48,1% 

3.º ciclo – 83 alunos 34 40,9% 

Total - 137 alunos 60 43,8% 

 

 

Observações: Da análise dos resultados, constata-se que a taxa de participação nos clubes/Projetos (rácio 

de alunos inscritos/total) seria de 43,8%.   

 

   

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

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

1.º Ciclo 98,4 % 98,34% 98% 98,31% 96,8% 93,3% 

2.ºCiclo 57,78% 92,65% 84,75% 90,4% 81,6% 48,1% 

3.ºCiclo 74,23% 54,8% 56,88% 62,1% 61,9% 40,9% 

 

 

 

4.  FORMAÇÃO PROMOVIDA PELA ESCOLA E PELO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA PESSOAL DOCENTE E 

NÃO DOCENTE  

 

4.1. Taxa de Participação dos docentes e não docentes em formações 

 

As ações planificadas e as realizadas pelo pessoal docente e não docente partiram do diagnóstico inicial das 

suas necessidades e expetativas contempladas no Plano de Formação, enquadradas nas metas e objetivos 

do Projeto Educativo (PE) e do Plano de Melhoria TEIP (PPM TEIP), assim como dos interesses manifestados. 

Salienta-se também que a implementação deste Plano contou com dois pilares fundamentais: por um lado, 

um vetor formativo intrínseco, materializado na ação do Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF) e, 

por outro, a articulação permanente com o Centro de Formação de Associação de Escolas de Castro Daire 

Lafões (CFAECDL). 

A formação foi organizada em função das áreas e das necessidades diagnosticadas, tendo assumido 

diferentes modalidades, nomeadamente de oficina, curso ou círculos de estudos (para formações mais 

longas, com duração mínima de doze horas) ou ações de curta duração. Sempre que possível, foram feitos 

os esforços necessários para que a formação do pessoal docente fosse acreditada pelo Conselho Científico-

Pedagógico da Formação Contínua (CCPFC), em parceria com o Centro de Formação ou com outras 

instituições. Os docentes, bem como o pessoal não docente, frequentaram ações noutras escolas, 

nomeadamente nas associadas do CFAECDL ou noutros centros de formação, de acordo com as suas 

necessidades e a oferta formativa disponível. 
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No caso do pessoal docente, tendo por base os objetivos consignados no Projeto Educativo, o referencial de 

capacitação enquadrador do Plano de Melhoria Plurianual TEIP, as áreas priorizadas na execução deste Plano 

de Formação foram a Gestão Curricular e a Diferenciação Pedagógica, abarcando temáticas confluentes com 

a Avaliação Formativa e a Educação Inclusiva, e com especial foco nas questões da articulação e flexibilidade 

curricular e componentes científico-pedagógicas da mesma. De relevar também a preponderância da 

formação on line e da omnipresença dos webinares, consequência das limitações dos percursos formativos 

presenciais em tempos de pandemia. Em consequência, não é de estranhar uma grande adesão a formações 

ligadas às tecnologias de informação e comunicação e às potencialidades das diversas plataformas/formatos 

de ensino à distância. 

 No caso do pessoal não docente, privilegiaram-se temáticas relacionadas com situações específicas dos 

alunos em contexto escolar ou das questões relacionais em ambiente laboral.  

Em termos de formação disponibilizada pelo AESCT, regista-se a ação “Gestão de Conflitos”, destinada a não 

docentes, e uma sessão de sensibilização sobre o Projeto Includ-ed para docentes do pré-escolar e 1.º ciclo. 

A estas ações de curta duração acresce o Curso de Formação “Uma reflexão em torno dos processos da 

decisão e monitorização da ação educativa”, em colaboração com o CFAECDL e ministrada pela perita externa 

do programa TEIP. 

Numa análise quantitativa, e de acordo com os respondentes ao levantamento da formação, verifica-se que 

os docentes frequentaram, este ano letivo, um volume total de formação creditada superior a 1710 horas, 

nas modalidades de oficina, curso ou ação de formação, às quais acrescem cerca de 372 horas de formação 

em ações de curta duração, o que perfaz uma média superior a 52 horas por docente, ressalvando-se que 

muitos realizaram uma carga horária bastante superior. 

Relativamente ao pessoal não docente, constata-se que foi frequentada formação no total de cerca de 500 

horas, o que perfaz uma média de 38 horas por funcionário.  

Numa reflexão final, reafirma-se a convicção que a formação contínua é fundamental para a melhoria do 

serviço prestado pelo Agrupamento, através da permanente atualização e aprofundamento de 

conhecimentos, nas vertentes teórica e prática, e para a promoção de momentos de reflexão. Neste sentido, 

é de salientar que a generalidade das ações se mostraram pertinentes para as necessidades organizacionais 

do AESCT, tendo contribuído para a otimização da ação educativa.  

Reconhecemos grande qualidade no Plano de Formação que agora finda, pois tratou-se de um plano extenso, 

que contemplou as solicitações dos diversos atores educativos e diversificado, por cobrir grande variedade 

de temáticas e por ser dirigido a uma multiplicidade de intervenientes. De forma geral, as Ações foram 

realizadas de acordo com o previsto, sendo percetível o interesse e a motivações da generalidade dos 

intervenientes e o reconhecimento por estes do valor dos espaços formativos disponibilizados. 

 

 

5.  AFERIÇÃO DO TRABALHO NAS AULAS DE SUBSTITUIÇÃO 

Existe um plano de ocupação de alunos, o que lhes possibilita terem quase sempre uma ocupação na ausência 

de um docente, através de um plano de aula ou outra ocupação.  

Em virtude de haver poucos docentes no agrupamento, os alunos eram canalizados para a BE/CRE. 

Embora haja preocupação no sentido de manter os alunos com uma ocupação programada, houve várias 

situações em que os docentes não deixaram plano de aula/ocupação.  

Torna-se importante deixar atividades motivadoras que vão ao encontro do PE. 
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6.  CONTRIBUTO DA AÇÃO DO PESSOAL NÃO DOCENTE 

A ação do pessoal não docente reveste-se de grande importância para a consecução das atividades letivas e 

não letivas. Estes têm um papel preponderante relativamente a todo o funcionamento do agrupamento quer 

direta ou indiretamente. 

É de salientar o contributo prestado no desempenho de múltiplas funções assegurando a manutenção 

organizacional e o normal funcionamento do Agrupamento, no que respeita ao: 

 acompanhamento e dinamização dos tempos de acolhimento aos alunos; 

 orientação no refeitório para o serviço de almoço; 

 vigilância nos intervalos e no período das atividades de enriquecimento curricular;  

 limpeza dos espaços interiores e exteriores;  

 receção aos encarregados de educação, alunos; 

 telefone no PBX;  

 acompanhamento de alunos em idas ao Centro de Saúde;  

 acompanhamento de alunos com necessidades educativas especiais; 

 atendimento na papelaria/reprografia, nos bares dos alunos e professores, na sala de convívio, no 

pavilhão desportivo, na portaria e nos corredores; 

 Participação em atividades do PAA. 

 

Foi feito um inquérito de satisfação dirigido ao pessoal não docente de modo a conhecer as suas perceções 

face ao clima de Escola, face ao ensino e ao serviço educativo e pedagógico que a Escola proporciona, face 

ao seu modo de organização e funcionamento, a fim de identificar em conjunto pontos fortes e pontos fracos 

do Agrupamento e perspetivar a melhoria contínua e prestação de um serviço educativo de qualidade. 

 

Grau de Satisfação face Ano letivo 15/16 Ano letivo 2019/2020 Ano letivo 2020/2021 

Clima de Escola 79,5 % do Pessoal Não 

Docente está Muito 

Satisfeito (69,2%) ou 

Satisfeito (10,3%). 

92 % do Pessoal Não 

Docente está Muito 

Satisfeito (20%) ou 

Satisfeito (72%). 

73% do Pessoal Não 

Docente está Muito 

Satisfeito (28%) ou 

Satisfeito (45%) 

Envolvimento e 

Participação 

61,5 % do Pessoal Não 

Docente está Muito 

Satisfeito (53,8%) ou 

Satisfeito (7,6%). 

92% do Pessoal Não 

Docente está Muito 

Satisfeito (24%) ou 

Satisfeito (68%). 

62% do Pessoal Não 

Docente está Muito 

Satisfeito (24%) ou 

Satisfeito (38%). 

- Próximo questionário feito através de meios tecnológicos. 

- A proximidade da direção aos elementos da comunidade educativa favorece o ambiente escolar num 

modelo dinâmico e participativo. 

- Mais formação / Mais reconhecimento e valorização do trabalho etc. 

- Melhor coordenação entre Direção e chefia intermédia. Informações mais fluídas e atempadas. 

- Auscultar os técnicos especializados no âmbito do plano de formação do AESCT para ir, ao encontro 

das suas necessidades.  

- Muito positiva a autonomia na elaboração dos horários para os não docentes-técnicos especializados, 

de forma a corresponder às necessidades de trabalho com os alunos, que são variáveis ao longo do ano 

letivo. 
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7. AVALIAÇÃO DOS RECURSOS 

7.1. Espaços Físicos e recursos informáticos 

Espaços Físicos  

Os espaços físicos, ao longo deste ano letivo, foram, sempre que necessário e possível, alvo de beneficiação 

por parte da escola e de arranjos pontuais em parceria com a Câmara Municipal de São Pedro do Sul e Juntas 

de Freguesia do Concelho. 

 

Recursos Informáticos  

Relativamente às tecnologias de informação e comunicação, de momento, as escolas encontram-se 

apetrechadas com alguns recursos informáticos, nem sempre considerados suficientes, e sente-se uma 

necessidade urgente de aquisição de novos equipamentos, em termos de hardware, reforçada neste 

contexto recente de ensino à distância. 

Relativamente às tecnologias de informação e comunicação, apresenta-se o número de alunos (e distribuição 
percentual) com computador e com ligação à internet, em comparação com o ano letivo anterior, na seguinte 
tabela: 
 

Nível de 

ensino 

 

Total 

Com computador Com ligação à internet 

Nº % Nº % 

19/20 20/21 19/20 20/21 19/20 20/21 19/20 20/21 19/20 20/21 

Educação 

pré-escolar 
74 81 74 60 100 74,1 70 72 94,6 88,9 

Ensino 

básico 
265 256 203 202 76,6 78,9 197 206 74,3 80,5 

1.º Ciclo 124 119 96 93 77,4 78,2 92 101 74,2 84,9 

2.º Ciclo 49 54 32 41 65,3 75,9 31 40 63,3 74,1 

3.º Ciclo 92 83 75 68 81,5 81,9 74 65 80,4 78,3 

Total 339 337 277 262 81,7 77,7 267 278 78,8 82,5 

 

No que concerne ao número de alunos com computador, regista-se, comparativamente à última avaliação 

realizada, uma diminuição da percentagem de alunos com computador e ligação à internet na educação pré-

escolar. O mesmo não acontece nos outros ciclos, à exceção da percentagem de alunos do 3.º Ciclo com 

ligação à internet. Convém salientar que alguns discentes têm acesso à internet através do computador ou 

telemóvel. 

 
 
 
 
 
 
 

7.2. Caraterização Socioeconómica (ASE, nacionalidade e habilitações literárias dos pais) 

O número de alunos subsidiados (e distribuição percentual), por escalão e nível de ensino apresenta-se na 

seguinte tabela: 
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Nível de ensino 

 

Alunos Subsidiados  

Total 
Escalão A (100%) Escalão B (50%) 

Nº % Nº % Nº % 

19/20 20/21 19/20 20/21 19/20 20/21 19/20 20/21 19/20 20/21 19/20 20/21 

Educação pré-

escolar 
16 10 21,6 12,3 14 16 18,9 19,8 30 26 40,5 32,1 

Ensino básico 82 92 30,9 35,9 46 38 17,4 14,8 128 130 48,3 50,8 

1.º Ciclo 31 48 25 40,3 22 8 17,7  6,7 53 56 42,7 47,1 

2.º Ciclo 18 18 36,7 33,3 12 14 24,5 25,9 30 32 61,2 59,3 

3.º Ciclo 33 26 35,9 31,3 12 16 13,0 19,3 45 42 48,9 50,6 

Total 98 102 28,9 30,3 60 54 17,7 16,0 158 156 46,6 46,3 

 

Comparativamente aos dados obtidos na avaliação anterior, o número de alunos subsidiados com o escalão 
A aumentou (4 alunos), apesar do número total de alunos do Agrupamento ter diminuído (dois alunos). 
Relativamente ao número de alunos subsidiados com o escalão B diminuiu (6 alunos).   
 
Outros dados socioeconómicos: 

- Serviço de almoço e prolongamento de horário: No que diz respeito à Educação Pré-Escolar, em 81 crianças, 77 

usufruíram do serviço de almoço (95,1%), e um pouco menos frequentou o jardim, no prolongamento do horário. 

Estes serviços têm decorrido conforme planeado e de acordo com as necessidades das famílias. 

- Suplemento alimentar: Foram contemplados com suplemento alimentar, neste ano letivo, 13 discentes 

carenciados, sendo 9 alunos do 2.º Ciclo (mais 2 alunos do que no ano anterior) e 4 alunos do 3.º Ciclo (menos 3 

alunos do que no ano anterior). Relativamente ao ano letivo anterior (16 alunos), regista-se uma ligeira descida do 

número de alunos carenciados que usufruem de suplemento alimentar. 

- Alunos de outras nacionalidades: O número de alunos oriundos de outras nacionalidades é 11, havendo um 

aumento de 8 alunos que não têm nacionalidade portuguesa em relação ao ano letivo anterior. 

- Encarregados de Educação com formação a nível do ensino superior: O número de Encarregados de Educação, 

com formação académica de nível superior, é de 62, correspondendo, aproximadamente, a 18,4%, revelando-se, 

comparativamente à avaliação anterior, um aumento face aos 12,3% registados no ano passado. 

 

7.3. Segurança na escola 

Ao longo deste ano letivo registaram-se alguns acidentes, nomeadamente quedas, choques, entre outros, 

verificando-se uma diminuição do número total de acidentes em relação ao ano letivo anterior. A saber: um na 

Educação Pré-escolar (igual ao ano anterior), seis no 1.º Ciclo, mais três do que no ano passado, dois no 2.º Ciclo, 

menos oito em relação à avaliação anterior, e zero no 3.º Ciclo, que se apresentam na seguinte tabela: 

 

 Acidentes 

Nível 

 
Queda 

 
Choque 

 
Outros 

 
Total 

19/20 
20/2

1 
19/2

0 
20/2

1 
19/2

0 

 
20/2

1 

19/2
0 

20/2
1 

Pré-escolar 1 1 0 0 0 0 1 1 

1.º Ciclo 2 3 0 1 1 2 3 6 

2.º Ciclo 2 1 1 0 7 1 10 2 

3.º Ciclo 3 0 0 0 3 0 6 0 

Total 8 5 1 1 11 3 20 9 
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Considerações Finais 

1. BALANÇO GLOBAL  

 

CULTURA DE ESCOLA E LIDERANÇAS PEDAGÓGICAS 

 

Meta  2020/2021 Valor obtido Resultado 

Grau de participação dos vários agentes da 

comunidade educativa na definição das ações a 

desenvolver pela Escola 

Aumentar o Grau de participação dos 

vários agentes da comunidade 

educativa na definição das ações a 

desenvolver pela Escola para 68% 

65,9% Meta não atingida 

Grau de diversidade das medidas 

organizacionais que visam a promoção do 

trabalho colaborativo 

Implementar no mínimo oito medidas 

organizacionais que visam a promoção 

do trabalho colaborativo (PE) 

9 Meta atingida 

Grau de satisfação dos vários agentes da 

comunidade educativa face às dinâmicas 

pedagógicas implementadas 

Aumentar a taxa de satisfação dos 

vários agentes da comunidade 

educativa face às dinâmicas 

pedagógicas implementadas para 

95,6% 

95,1% Meta não atingida 

GESTÃO CURRICULAR 

Taxa de insucesso escolar (1) 1.º Ciclo O valor da taxa de insucesso escolar 

deve baixar  para 3,05% 

0 alunos/119 

0% Meta atingida 

2.º Ciclo O valor da taxa de insucesso escolar 

deve baixar  para 0% 

0 alunos/54 

0% Meta atingida 

3.º Ciclo O valor da taxa de insucesso escolar 

deve baixar para 3,85% 

0 alunos/83 

0% Meta atingida 

Taxa de alunos com 

classificação positiva a todas 

as disciplinas 

1.º Ciclo Aumentar a percentagem de alunos 

com classificação positiva a todas as 

disciplinas para 93% 

114 alunos/119 

95,8% Meta atingida 

2.º Ciclo Aumentar a percentagem de alunos 

com classificação positiva a todas as 

disciplinas para 79% 

 43 alunos/49 

79,63% Meta atingida 

3.º Ciclo 

 

Aumentar a percentagem de alunos 

com classificação positiva a todas as 

disciplinas para 70% 

 60 alunos/92 

72,29% Meta atingida 

Taxa de alunos que tiveram 

positiva nas provas finais 

9.º  - P A taxa de sucesso nas provas finais de 

Português deve aumentar de 82,68% 

para 82,90% 

----- ----- 

9.º - MAT A taxa de sucesso nas provas finais de 

Matemática deve aumentar de 49,20% 

para 49,75% 

----- ----- 
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Classificação média nas 

provas finais 

9.º  - P A classificação média nas provas finais 

de Português deve ser igual ou 

superior a 3,25 

----- ----- 

9.º - MAT 

 

A classificação média nas provas finais 

de Matemática deve ser igual ou 

superior a 2,89 

----- ----- 

Taxa de percursos diretos de 

sucesso entre os alunos da 

escola, em todas as ofertas 

educativas 

1.º Ciclo Aumentar a percentagem de alunos 

com percursos diretos de sucesso para 

89,7% 

96% Meta atingida 

2.º Ciclo A taxa de percursos diretos de sucesso 

deve manter-se maior ou igual a 100% 
100% Meta atingida 

3.º Ciclo Aumentar a percentagem de alunos 

com percursos diretos de sucesso de 

para 91,75% 
100% Meta atingida 

Taxa de alunos que 

melhoraram ou mantiveram a 

média final das suas 

classificações, relativamente 

ao ano anterior 

1.º Ciclo 

(3º/4º ano) 

A percentagem de alunos que 

melhoraram ou mantiveram a média 

final das suas classificações, 

relativamente ao ano anterior, deve 

ser maior ou igual a 68% 

85,3% Meta atingida  

2.º Ciclo 

(5º/6º ano) 

A percentagem de alunos que 

melhoraram ou mantiveram a média 

final das suas classificações, 

relativamente ao ano anterior, deve 

ser maior ou igual a 58,7% 

66,7% Meta atingida 

3.º Ciclo 

(7º/8º ano) 
 

A percentagem de alunos que 

melhoraram ou mantiveram a média 

final das suas classificações, 

relativamente ao ano anterior, deve 

ser maior ou igual a 41% 

66,7% Meta atingida 

Taxa de interrupção precoce 

do percurso escolar 

1.º Ciclo Manter a taxa de interrupção precoce 

do percurso escolar em 0 % 
0% Meta atingida 

2.º Ciclo Manter a taxa de interrupção precoce 

do percurso escolar em 0 % 
0% Meta atingida 

3.º Ciclo 

 

Manter a taxa de interrupção precoce 

do percurso escolar em 0 % 
0% Meta atingida 

Número de medidas 

disciplinares por aluno 

 

O número de medidas disciplinares por 

aluno deve manter-se menor ou igual 

a 0,02 

0,01 Meta atingida 

Taxa de alunos envolvidos em 

ocorrências disciplinares em 

sala de aula 

1.º Ciclo A taxa de alunos envolvidos em 
ocorrências disciplinares em sala de 
aula  deve manter-se em 0%, no 1.º 

Ciclo 

0% Meta atingida 

2.º Ciclo A taxa de alunos envolvidos em 

ocorrências disciplinares em sala de 

aula deve manter-se em 0 % no 2.º 

Ciclo 

5,56% Meta não atingida 
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3.º Ciclo 

 

A taxa de alunos envolvidos em 

ocorrências disciplinares em sala de 

aula deve manter-se menor ou igual a 

7,70 % no 3.º Ciclo 

0% Meta atingida 

Taxa de ocorrências 

disciplinares em contextos de 

sala de aula, face ao número 

total de ocorrências 

1.º Ciclo Manter a taxa de ocorrências 

disciplinares em contexto de sala de 

aula, face ao número total de 

ocorrências, em 0 % 

0% Meta atingida 

2.º Ciclo O valor da taxa de ocorrências 

disciplinares em contexto de sala de 

aula, face ao número total de 

ocorrências,  deve ser menor ou igual a 

55% 

100% Meta não atingida 

3.º Ciclo O valor da taxa de ocorrências 

disciplinares em contexto de sala de 

aula, face ao número total de 

ocorrências,  deve ser  menor ou igual 

a 80% 

0% Meta atingida 

Média de faltas injustificadas 

por aluno (3) 

1.º Ciclo A média de faltas injustificadas por 

aluno deve ser igual ou inferior a  0,01 
0 Meta atingida 

2.º Ciclo A média de faltas injustificadas por 

aluno deve ser igual ou inferior a  0,36 
0,44 Meta não atingida 

3.º Ciclo 

 

A média de faltas injustificadas por 

aluno deve ser igual ou inferior a  1 
1,93 Meta não atingida 

PARCERIAS E COMUNIDADE 

Grau de satisfação dos vários agentes da 

comunidade educativa relativamente ao clima 

de escola. 

A taxa de satisfação dos vários agentes 

da comunidade educativa 

relativamente ao clima de escola deve 

ser igual ou superior a 80% 

91,2% Meta atingida 

Taxa de participação dos Encarregados de 

Educação em ações promovidas pela UO 

A  taxa de participação dos EE em 

ações promovidas pelo Agrupamento 

deve ser  superior a 12% 

37,68% Meta atingida 

Grau de satisfação face ao impacto das 

parcerias na promoção das aprendizagens dos 

alunos 

O  grau de satisfação do impacto das 

parcerias na promoção das 

aprendizagens dos alunos deve ser 

superior a 99% 

99,45% Meta atingida 

 

 

 

 

Outras Metas do Projeto Educativo: 

 
 Meta 2020/2021 Valor obtido Resultado 

Taxa Global de Sucesso do Agrupamento 95% 98,43% Meta atingida 

Competências Adquiridas no final da Educação 

Pré-Escolar 
91% 85,4% Meta não atingida 
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Diplomas de Mérito e Excelência 26% 30,81% Meta atingida 

Taxa de Participação AEC 1.º ciclo 98% 93,3% Meta suspensa 

Taxa de Participação Clubes/Projetos 2.º e 3.º 

ciclo 
75% 43,8% Meta suspensa 

Número de turmas com avaliação "Bom" e 

"Muito Bom" 
70% 94,4% Meta atingida 
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