
Autoavaliação e Melhoria 

de Escola

Resumo dos resultados

Ano letivo 2021/2022 



População Escolar

Nível 2018/2019 2019/2020 2020/2021
2021/2022 Previsão

2022/2023

Pré-

Escolar
65 74 81

98 89

1.º Ciclo 128 124 119

106

(102 avaliados + 

4*)

101

2.º Ciclo 52 50 54 62 69

3.º Ciclo 103 92 83 80 78

TOTAL 348 340 337 346 337

*4 alunos refugiados que obtiveram avaliação pela Embaixada da Ucrânia.



CARATERIZAÇÃO SOCIOECONÓMICA (ASE, NACIONALIDADE E HABILITAÇÕES LITERÁRIAS DOS PAIS)

Nível de ensino 

 

Alunos Subsidiados  

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

Nº % Nº % Nº % 

20/21 21/22 20/21 21/22 20/21 21/22 20/21 21/22 20/21 21/22 20/21 21/22 

Educação pré-

escolar 
10 16 12,3 16,2 16 18 19,8 18,2 26 34 32,1 34,3 

Ensino básico 92 66 35,9 26,5 38 52 14,8 20,9 130 118 50,8 47,4 

1.º Ciclo 48 26 40,3 24,2 8 23 6,7 21,5 56 49 47,1 45,8 

2.º Ciclo 18 18 33,3 29,0 14 11 25,9 17,7 32 29 59,3 46,8 

3.º Ciclo 26 22 31,3 27,5 16 18 19,3 22,5 42 40 50,6 50,0 

Total 102 82 30,3 28,1 54 70 16,0 20,1 156 152 46,3 43,7 

 



Outros dados socioeconómicos:

- Serviço de almoço e prolongamento de horário: No que respeita à Educação Pré-Escolar, 85
crianças (85,9%) usufruíram do serviço de almoço e 69 (69,7%) crianças de prolongamento de
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, 5 alunos
do 2.º ciclo e 8 do 3.º. Regista-se uma descida de 4 alunos no 2.º ciclo e uma subida de 4 alunos no
3.º ciclo.

- Alunos de outras nacionalidades: O número de alunos oriundos de outras nacionalidades é de 13
verificando-se um aumento de 2 relativamente ao ano transato.

- Encarregados de Educação com formação a nível do ensino superior: O número de Encarregados
de Educação, com formação académica de nível superior é, neste ano letivo, é de 73, mais 11 do que
no ano letivo transato.



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

Meta não atingida

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. 

 
94,8% 

Sinto-me motivado para participar nas atividades escolares. 

 
42,1% 

As minhas opiniões são tidas em consideração nas várias situações da 

vida escolar para sugerir melhoria dos processos da escola. 

 

58% 

O Pessoal não docente participa na construção do Projeto Educativo, 

Regulamento Interno, Plano Anual de Atividades e no Plano de 

Formação. 

 

15,8% 

Satisfação quanto ao envolvimento e participação do pessoal não 

docente na vida da escola. 

 
79% 

Grau de Participação do Pessoal Não docente 57,9% 

Meta 64,76% 

 

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. 

 
53,5% 

Sinto-me motivado para participar nas atividades escolares. 

 
75,3% 

As minhas opiniões são tidas em consideração nas várias situações da 

vida escolar para sugerir melhoria dos processos da escola. 

 

87,9% 

A minha participação nas atividades da escola é importante para o 

sucesso e bem-estar do meu educando. 
69,7% 

Os Pais/EE participam na construção do Projeto Educativo, Regulamento 

Interno, Plano Anual de Atividades e no Plano de Formação. 
37,4% 

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

escola. 

 
89,4% 

Grau de Participação dos Pais/EE 68,9% 

Meta 64,76% 

 

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 57,9% 

Grau de Participação dos Pais/EE 68,9% 

Grau de Participação geral 63,4% 

Meta 64,76% 

 



Eixo I - Cultura de Escola e Lideranças 

Pedagógicas
2- NÚMERO DE MEDIDAS ORGANIZACIONAIS QUE VISAM A PROMOÇÃO DO TRABALHO COLABORATIVO

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

organizacionais promotoras do trabalho colaborativo, obtêm-se 9 medidas implementadas,

correspondendo à meta pretendida. Meta atingida



Eixo I - Cultura de Escola e Lideranças Pedagógicas
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 86,6% 
(Em 20/21 – 98,2%) 

Satisfação dos alunos face ao Apoio ao Estudo/ Apoio Pedagógico Acrescido 96,8% 
 (Em 20/21 -99,3%) 

Satisfação dos alunos face ao Apoio Tutorial 100% 
 (Em 20/21 – 100%) 

Satisfação dos alunos face ao Projeto de Mentoria 93,4% 
 (Em 20/21 – 90%) 

Satisfação dos alunos face às aulas de Coadjuvação 100% 
 (Em 20/21 – 100%) 

Satisfação dos alunos face ao Ensino à Distância 91,4% 
 (Em 20/21 – 89,6%) 

Satisfação dos alunos face às AEC 100% 
 (Em 20/21 – 90,5%) 

Satisfação dos alunos face aos Clubes/Projetos 
100% 

 (Em 20/21 – 100%) 

Satisfação dos alunos face à Turma do Ano 
80,9% 

 (Em 20/21 – 96,8%) 

Satisfação dos docentes face ao Ensino a Distância 
94,3% 

 (Em 20/21 – 95,5%) 

Satisfação dos docentes face às assessorias 
100% 

 (Em 20/21 – 100%) 

Satisfação dos docentes face à Autonomia e Flexibilidade Curricular 
100% 

 (Em 20/21 – 88,9%) 

Satisfação dos docentes face ao Projeto da Reflexevolução 
100% 

 (Em 20/21 – 91,3%) 

Satisfação dos pais/EE face ao Ensino a Distância 
94,6% 

 (Em 20/21 – 89,8%) 

Satisfação dos pais/EE face às dinâmicas pedagógicas 
98% 

 (Em 20/21 – 97%) 

Grau de Satisfação 95,7% 
 (Em 20/21 – 95,1%) 

Meta 94,73% 

 

Meta atingida



Eixo II - Gestão Curricular
1. SUCESSO ESCOLAR NA AVALIAÇÃO INTERNA NA 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 87,82%, considera-se que a mesma foi 
superada.
As crianças que terminaram a Educação Pré-Escolar 
obtiveram uma percentagem de competências adquiridas 
de 93,13% na Formação Pessoal e Social, de 92,16% na 
Expressão e Comunicação e no Conhecimento do Mundo 
94,79%. Os resultados melhoraram face ao ano passado.  

 
Formação Pessoal e Social Expressão e Comunicação Conhecimento do Mundo 

2019/20 2020/21 2021/22 2019/20 2020/21 2021/22 2019/20 2020/21 2021/22 

3 Anos 92,54% 88,75% 87,34% 91,43% 88,80% 88,29% 83,75% 89,66% 80,32% 

4 Anos 86,93% 93,69% 98,83% 82,94% 91,11% 91,39% 81,72% 85,19% 90,03% 

5 Anos 87,62% 85,41% 93,13% 88,00% 87,24% 92,16% 86,51% 83,46% 94,79% 

Total 89,03% 89,28% 93,10% 87,45% 89,05% 90,61% 83,99% 86,10% 88,38% 

 



Eixo II - Gestão Curricular
1. SUCESSO ESCOLAR NA AVALIAÇÃO INTERNA 1.º CICLO

1.º ano

(14 alunos avaliados +1 não 

avaliado)

2.º ano

(26 alunos avaliados + 2 não 

avaliados)

3.º ano

(27 alunos)

4.º ano

(35 alunos avaliados + 1 não 

avaliado)

S/ QS METAS S/QS METAS S/QS METAS S/QS METAS

PORTUGUÊS 92,9%/78,6% 97,5%/79,9% 85%/57,7% 97,3%/68,7% 100%/85,2% 97,1%/50,4% 100%/62,9% 98%/55%

MATEMÁTICA 100%/85,7% 98,5%/87,1% 96%/73,1% 97,3%/72,9% 100%/88,9% 91,1%/53,2% 100%/60% 92,8%/54,1%

ESTUDO MEIO 100%/100% 100%/98% 100%/92,3% 100%/89% 100%/92,6% 97,1%/65% 100%/77,1% 99%/70%

INGLÊS 100%/100% 98%/62,3% 100%/88,6% 98,03%/71%

EDUCAÇÃO FÍSICA 100%/92,9% 100%/93,7% 100%/96,2% 100%/94,8% 100%/100% 100%/84,9% 100%/97,1% 100%/92,4%

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 100%/100% 100%/88,3% 100%/84,6% 100%/89,6% 100%/88,9% 100%/70,9% 100%/89% 100%/85,4%

APOIO  ESTUDO 100%/85,7% 100%/84,6% 96%/65,4% 100%/84,4% 100%/88,9% 100%/59,9% 100%/77,1% 100%/68%

EDUCAÇÃO CULTURAL 100%/100% 100%/92% 100%/88,5% 100%/94% 100%/100% 100%/79% 100%/100% 100%/100%

CIDADANIA E 

DESENVOLVIMENTO
100%/100% 100%/96,7% 100%/84,6% 100%/82,6% 100%/100% 97,3%/68,6% 100%/97% 100%/83,6%

EMRC 100%/100% 100%/100% 100%/100% 100%/100% 100%/100% 100%/100% 100%/100% 100%/100%

Os valores de sucesso atingiram as metas em todas as disciplinas exceto a Português no 1.º e 2.º anos, e a Matemática e apoio ao Estudo no 2.º ano.

A qualidade de sucesso carece de melhoria em algumas disciplinas do 1.º ano e do 2.º ano.

O 3.º ano e o 4.º ano obtiveram sucesso pleno e atingiram todas as metas.



Eixo II - Gestão Curricular
1. SUCESSO ESCOLAR NA AVALIAÇÃO INTERNA 1.º CICLO Sucesso 

p/ 

disciplina

19/20

Sucesso 

p/ 

disciplina

20/21

Sucesso 

p/ 

disciplina

21/22

Português 99,2% 99,2% 95,1%

Matemática 93,5% 97,5% 99%

Estudo do Meio 99,2% 100% 100%

Inglês 100,0% 98,5% 100%

Ed. Física 100,0% 100% 100%

Ed. Artística 100,0% 100% 100%

Apoio ao estudo 100,0% 100% 99%

Educação Cultural 100,0% 100% 100%

Cidadania e 

Desenvolvimento
100,0% 100% 100%

EMRC 100,0% 100% 100%

Numa análise por disciplinas, o Português regista o valor mais baixo (95,1%), aquém da taxa

global de sucesso do Agrupamento de 97,9%.

Matemática e Apoio ao Estudo registaram o valor de sucesso de 99%. As restantes

disciplinas obtiveram sucesso pleno.

A Taxa Global de Sucesso do 1.º ciclo 21/22 é de 99,06% (Em 20/21 foi de 99,54% e em

19/20 foi de: 99,11 %).
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

Ano letivo 

21/22

97,66% 97,46% 97,64% 98,27% 99,11% 99,54% 99,06%



Eixo II - Gestão Curricular
1. SUCESSO ESCOLAR NA AVALIAÇÃO INTERNA



Eixo II - Gestão Curricular
1. SUCESSO ESCOLAR NA AVALIAÇÃO INTERNA

Meta atingida

TAXA GLOBAL DO SUCESSO DO AGRUPAMENTO ANO LETIVO 2021/2022 

Meta estabelecida no PE 21/22– 97,9% 
 

98,33% 
 

 



Eixo II - Gestão Curricular
Resultados dos alunos abrangidos pelo DL n.º 54/2018, de 6 de julho. 

Dos cento e quatro (104) alunos que beneficiam de medidas, setenta (70) tiveram sucesso pleno, vinte e oito (28)

sucesso deficitário e um (1) insucesso. Cinco (5) crianças/alunos não obtiveram qualquer nível de sucesso por

serem migrantes recém-chegados (refugiados da guerra da Ucrânia).

Total 

Alunos 

AESCT

Total 

Alunos
Alunos 

Medidas 

Universais

Alunos 

Medidas 

Seletivas

Alunos 

Medidas 

Adicionais 

(RTP+PEI)

Sucesso 

pleno

Sucesso 

deficitário
Insucesso

Sem nível 

de sucesso

MSAI (RTP)

Pré – Esc. 98 13 12 1 0 12 0 0 1

1.º ano 15 3 3 0 0 1 1 0 1

2.º ano 28 11 9 2 0 4 4 1 2

3.º ano 27 1 1 0 0 1 0 0 0

4.º ano 36 8 3 4 1 7 0 0 1

5.º ano 34 16 4 10 2 13 3 0 0

6.º ano 28 14 9 5 0 9 5 0 0

7.º ano 27 12 8 2 2 6 6 0 0

8.º ano 25 12 7 3 2 10 2 0 0

9.º ano 28 14 9 3 2 7 7 0 0

Total 346
104

(30,06%)
65 30 9 70 28 1 5

% 100% 100% 62,50% 28,85% 8,65% 67,30% 26.93% 0,96% 4,81%



Eixo II - Gestão Curricular
1. SUCESSO ESCOLAR NA AVALIAÇÃO INTERNA

Metas atingidas

Taxa de 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

Ano letivo

2021/2022
Metas 

21/22

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)

0,98 %

(1 aluno/102)

0,94%

(1 aluno/ 106)
1,04%

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%

(0 aluno/ 62)

1,67%

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)

0%

(0 aluno/80)
1,29%



Eixo II - Gestão Curricular
1. SUCESSO ESCOLAR NA AVALIAÇÃO INTERNA

Metas atingidas

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

Ano letivo

2021/2022

Metas 

21/22

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)

95,1%

(97alunos/102)

95,3 %(101 alunos/106)

93,58%

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)

87,1%

(54 alunos/62) 80,15%

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)

77,5%

(62 alunos/80)
73,84%



Eixo II - Gestão Curricular
Taxa de percursos diretos de sucesso entre todos os alunos da escola, em todas as 

ofertas educativas - taxa coortal de conclusão de ciclos

Observações: Da análise dos resultados, constata-se que a taxa de percursos diretos de sucesso no 1.º ciclo em 21/22

foi de 100% (com 0 alunos retidos), 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 = 90,62%; meta do 2.º ciclo = 100% e meta do 3.º ciclo= 95,2%). Metas atingidas



Eixo II - Gestão Curricular
Taxa de alunos que melhoraram ou mantiveram a média final das suas classificações, 

relativamente ao ano anterior

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

81,25%, acima da meta de 75,2%, do 5.º para o 6.º ano foi de 85,71% acima da meta de 67,84% e do 7.º para o 8.º ano foi de 60% abaixo da meta de

60,71%. (meta do 3.º para o 4.º ano = 75,2%; meta do 5.º para o 6.º ano = 67,84% e meta do 7.º para o 8.º ano = 60,71%). Metas atingidas 1.º e 2.º Ciclos |

Meta não atingida 3.º Ciclo

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%

2021/22
40,91% 74,07% 81,25% 57,58% 85,71% 12% 60% 85,71%

67,9% 70,49% 53,85%

Meta 75,2%

(do 3.º para o 4.º ano)

67,84%

(5.º para o 6.º ano)

60,71%

(do 7.º para o 8.º ano)



Eixo II - Gestão Curricular
Diplomas de Mérito e Excelência

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

37,85%, mantendo-se acima da meta prevista (meta= 32,39%). Meta atingida

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
5 14 0 0

2.º ciclo

Total alunos 62
5 20 1 5

3.º ciclo

Total alunos 80
5 18 3 24

Total alunos: 177 15 52 4 29

EVOLUÇÃO TAXA ALUNOS DIPLOMA MÉRITO/EXCELÊNCIA
2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022

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

37,85%
52 Diplomas 

de mérito e 15 
de Excelência



Eixo II - Gestão Curricular

Conclusão alunos do 9.º ano em 2017/2018 (alunos que frequentaram a ESSPS):
 Aproximadamente, metade dos alunos prosseguiu estudos em cursos científicos/humanísticos na ESSPS;

 Quase todos os alunos mantiveram ou melhoraram as suas classificações a Português, Inglês, Educação Física, História e

Geografia;

 Quase todos os alunos pioraram ou mantiveram as suas classificações a Matemática, Biologia e Físico-química. No entanto, as

médias alcançadas pelos alunos de SCT nestas disciplinas foram, na maioria das vezes, superiores às alcançadas pelos alunos do

mesmo ano;

 73% dos alunos dos cursos científicos/humanísticos concluiu o 12.º ano em 3 anos com sucesso pleno, 18% com sucesso

deficitário e 9% não concluiu; 86% dos alunos dos cursos profissionais concluiu o curso em 3 anos e 14% não concluiu;

 44 % dos alunos que concluiu os cursos científicos/humanísticos ou profissionais em 3 anos, na ESSPS, entraram no ensino

superior.

FOLLOW-UP – PROSSEGUIMENTO DE ESTUDOS NO ENSINO SECUNDÁRIO

Conclusão alunos do 9.º ano de 2018/2019 (alunos que frequentaram a ESSPS):
 Aproximadamente 1/3 dos alunos prosseguiu estudos em cursos científicos/humanísticos na ESSPS;

 Quase todos os alunos mantiveram ou melhoraram as suas classificações a Português, Inglês, Educação Física, História e Geografia;

 Quase todos os alunos pioraram ou mantiveram as suas classificações a Matemática, Biologia e Físico-química. A média alcançada

pelos alunos de SCT nestas disciplinas é inferior à alcançada pelos alunos desse ano de escolaridade;



Eixo II - Gestão Curricular
2. SUCESSO ESCOLAR NA AVALIAÇÃO EXTERNA

PORTUGUÊS MATEMÁTICA

Taxa de 

Sucesso (%)

Classif. Média 

(%)
Nível Médio

Taxa de 

Sucesso (%)

Classif. Média 

(%)
Nível Médio

Nacional 62,5 55 2,88 Nacional 42,3 45 2,54

Escola 60 56,92 3 Escola 46,15 52,65 2,88

Observações: Da análise dos resultados, constata-se que, comparativamente aos valores nacionais, a taxa de 
alunos que tiveram positiva nas provas finais apresenta um diferencial de -2,5 pp a Português e de  +3,9 pp a 
Matemática. Quanto à classificação média em %, o diferencial é de +1,9 pp a Português e de +7,7 pp a 
Matemática em relação com os valores nacionais.



Eixo II - Gestão Curricular –Provas de Aferição



Eixo II - Gestão Curricular –Provas de Aferição



Eixo II - Gestão Curricular –Provas de Aferição



Eixo II - Gestão Curricular
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.

3.2. Indisciplina

Avaliação Comportamento Turmas

1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo Total

Insatisfatório 0 0 0 0

Pouco Satisfatório. 0 0 0 0

Satisfatório 2 0 0 2

Bom 2 1 3 6

Muito Bom 2 3 3 8

Totais (Bom + Muito

Bom)
4 4 6

14 turmas com Bom e Muito 

Bom/total de 16 turmas

EVOLUÇÃO TAXA DE COMPORTAMENTO “BOM/MUITO BOM”

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022

42,85% 65% 85% 65% 88,9% 100% 94,4% 87,5%

Observações: Da análise dos resultados, constata-se que 14 turmas (num total de 16) foram avaliadas com, pelo menos, bom

comportamento, pelo que a taxa foi de 87,5%, estando-se abaixo da meta prevista (meta= 94,4%). Meta não atingida



Eixo II - Gestão Curricular

3. INTERRUPÇÃO PRECOCE DO PERCURSO ESCOLAR

Número de medidas disciplinares por aluno

Observações: Da análise dos resultados, constata-se que a taxa de medidas disciplinares foi de 0,07,

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

Nota: Ao longo do ano, registaram-se 17 medidas disciplinares:

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

- No 2.º ciclo: 5 ocorrências que envolveram 8 alunos;

- No 3.º ciclo: 7 ocorrências que envolveram 8 alunos.

Nota: 1 aluno foi reincidente.

Alunos do 1.º ciclo+ 2º ciclo+ 3.º 
Ciclo (106+62+80)

Número de medidas disciplinares Meta  21/22
≤ 0,02

248 17 0,07



Eixo II - Gestão Curricular

3. INTERRUPÇÃO PRECOCE DO PERCURSO ESCOLAR

Taxa de alunos envolvidos em ocorrências disciplinares em sala de aula

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 0% no 2.º ciclo e de 10% no 3.º ciclo (meta 0,27% no 1.º ciclo, 1,85% no 2.º ciclo e 3,31% no 3.º ciclo).

Metas atingidas no 1.º e 2.º Ciclos Metas não atingidas no 3.º Ciclo

.

Meta 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
menor ou igual a
0,27%, no 1.º Ciclo

0
0/106

0%

2.º ciclo

A taxa de alunos
envolvidos em
ocorrências
disciplinares em sala de
aula deve manter-se
menor ou igual a
1,85%, no 2.º Ciclo

0
0/62
0%

3.º ciclo

A taxa de alunos
envolvidos em
ocorrências
disciplinares em sala de
aula deve manter-se
menor ou igual a
3,31%, no 3.º Ciclo

8
8/80
10%



Eixo II - Gestão Curricular
3. INTERRUPÇÃO PRECOCE DO PERCURSO ESCOLAR

Absentismo

Observações: Da análise dos resultados, constata-se que a média de faltas injustificadas foi de 0

no 1.º ciclo, de 0,10 no 2.º ciclo e de 0,34 no 3.º ciclo (meta ≤0,001 no 1.º ciclo e ≤0,27 no 2.º

ciclo e ≤1,83 no 3.º ciclo). Metas atingidas

ABSENTISMO

1.º ciclo

106 alunos

A média de faltas 

injustificadas por aluno 

deve ser igual ou inferior 

a 0,001

2.º ciclo

62 alunos

A média de faltas 

injustificadas por aluno 

deve ser igual ou inferior 

a 0,27

3.º ciclo

80 alunos

A média de faltas 

injustificadas por aluno 

deve ser igual ou inferior 

a 1,83

n.º total de faltas 
injustificadas

0 6 27

Média de faltas 
injustificadas por aluno

0 0,10 0,34



Eixo III - Parcerias e Comunidade
1. GRAU DE SATISFAÇÃO DOS AGENTES DA COMUNIDADE EDUCATIVA FACE AO CLIMA DE ESCOLA

Observações: Da análise dos resultados, constata-se que 91,62% dos agentes da comunidade educativa

(alunos, pais, docentes, pessoal não docente) estão satisfeitos e muito satisfeitos face ao clima de escola. (≥88,45%)

Meta atingida

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
91,4%

(Ano letivo 20/21- 95,7%)

Grau de satisfação dos pais/EE face ao Clima de Escola
98%

(Ano letivo 20/21- 96,1%)

Grau de satisfação dos docentes face ao Clima de Escola
98,1%

(Ano letivo 20/21- 100%)
Grau de satisfação do pessoal não docente face ao Clima de 

Escola
79%

(Ano letivo 20/21- 73%)

Grau de satisfação doo parceiros face ao Clima de Escola
91,6%

Grau de Satisfação Geral
91,62%

(Ano letivo 20/21- 91,2%)

Meta ≥88,45%



Eixo III - Parcerias e Comunidade
2. TAXA DE PARTICIPAÇÃO DOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO EM AÇÕES PROMOVIDAS PELO

AGRUPAMENTO

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

de Educação em ações promovidas pela escola é de 32,94% diminuindo face ao ano anterior e

situando-se abaixo da meta de 35,02%. Meta não atingida

Taxa Global de Participação dos Encarregados de Educação em ações: 32,94% (Ano letivo 20/21 - 37,68%)

Meta:   35,02%  



Eixo III - Parcerias e Comunidade
3. GRAU DE SATISFAÇÃO DO IMPACTO DAS PARCERIAS NA PROMOÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS

Através dos inquéritos de satisfação efetuados aos Parceiros, verificou-se que 92,8% dos parceiros estão satisfeitos com a 

colaboração que prestam no AESCT. 

85,8 % dos parceiros consideram que a sua participação tem impacto no sucesso e bem-estar dos alunos.

Por sua vez, 96,3% dos docentes consideram que as atividades em que estão envolvidos parceiros são importantes e 90,6% dos 

docentes consideram que os alunos aprendem melhor quando têm os parceiros envolvidos.

81,3% dos alunos consideram que as atividades desenvolvidas por parceiros contribuem para a sua aprendizagem.

São apontadas por estes como aspetos positivos ou sugestões de melhoria:

- O Agrupamento de Escolas de Santa Cruz da Trapa é uma instituição que se preocupa com a saúde, cidadania e a natureza;

- É um agrupamento pequeno que consegue ser bastante dinâmico e mais próximo da comunidade em que está inserido;

- Apesar de trabalhar com alunos com condições sociais e económicas difíceis, o AESCT conseguiu criar uma imagem de qualidade 

e dinamismo;

- Apostar mais nas instituições de cariz solidário e no associativismo da comunidade;

- Reforçar a oferta de ensino articulado (criação de protocolo com entidades de ensino artístico, por ex com academia de andebol 

de São Pedro do Sul). Meta atingida

Grau da Satisfação global do impacto de parcerias : 100% (Ano letivo 20/21 - 99,45%)

Meta: 96,75%



Outras Análises
INQUÉRITOS DE SATISFAÇÃO DAS PARCERIAS

Ano letivo 20/21
12 respostas

Ano letivo 21/22
14 respostas

Comunicação Conhecimento do PE 75 % 64,3 %

Clima de Escola Confiança no trabalho do 
AESCT

91,7 % 85,8 %

Imagem positiva do AESCT 91,7 % 78,6 %

Envolvimento e 
Participação

Reconhecimento da 
Parceria pelo AESCT

91,7 % 85,7 %

Importância das atividades 
do AESCT para a parceria

91,7 % 85,7%

Pertinência da colaboração 
solicitada à Parceria

91,7 % 92,8 %

Observações Finais:
Comparativamente ao ano anterior, verifica-se globalmente um decréscimo do grau de satisfação das
parcerias, tanto na comunicação, clima de escola, como no envolvimento da parceria com o AESCT.



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.

Ao longo do ano letivo 2021/22, foram concluídas 113 atividades entre as 116 atividades (Taxa de

execução 97,4%),

Foram concluídas 113 atividades entre as 116 atividades previstas (Taxa de execução 97,4%),

De entre as 113 desenvolvidas, 111 atividades atingiram a totalidade dos objetivos delineados, 2 atingiram

parcialmente os objetivos delineados.

Foi alterada a data prevista para a realização de 10 atividades.

Verificou-se que 3 atividades (2,6%) foram canceladas, 2 por motivos de atestado médico da responsável

pela organização das mesmas e 1 por ausência da docente por estar de licença por nojo.

Das atividades realizadas, 102 foram noticiadas (Taxa de publicação 90,3%).



Outras Análises
2.  TAXA DE PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR

Resultam da celebração de um acordo de parceria entre o Agrupamento e a Associação Tempos Brilhantes (ATB).

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

- 100% alunos Satisfeitos (41,7%) e Muito Satisfeitos (58,3%) com as AEC;

- 100% dos pais do 1.º Ciclo (Satisfeitos 81,1% e Muito Satisfeitos 18,9%) com as AEC, surgindo como sugestão de melhoria ter em 

atenção os critérios de seleção do professor responsável por este tipo de atividades com um desempenho que não desmotive os 

alunos.

Taxa de Participação

AEC
Nível de Ensino Escolas Alunos inscritos

Meta
Suspensa
96,36%

1.º Ciclo

Manhouce 6

CARA (1.º e 2.º anos)

CARB (3.º ano)

18

16

1EBIA (1.º/2.º ano)

1EBIB (3.º ano)

1EBIC (4.º ano)

18

19

17

Total - 106 alunos participantes Total de inscritos - 94
Taxa de participação: 88,7%

(Meta não estaria atingida)



Outras Análises
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

61,4%

2.ºciclo – 62 alunos 39 63%

3.º ciclo – 80 alunos 42 52,5%

Total - 142 alunos 81 57%

No que se refere ao grau de satisfação dos alunos que frequentam os clubes, os resultados dos

inquéritos dizem-nos que 100% dos mesmos encontram-se Satisfeitos ou Muito Satisfeitos com a sua

frequência nos clubes, onde 9,7% afirmam estarem Satisfeitos e 90,3% Muito Satisfeitos.



Outras Análises
4.  PADDE CONCLUSÕES

1. O sistema de carregamento de online do cartão do aluno foi utilizado apenas por 2 E.E.

2. Utilizou-se o placar eletrónico para divulgar as atividades, durante todo o ano letivo.

3. Foi criado um novo portal web.

4. Do 1.º para o 2.º período, diminuiu o número de turmas em que foram utilizados meios tecnológicos em todas as disciplinas, mas voltou a
aumentar no 3.º período (valor mais elevado). O número de disciplinas que utilizou tecnologia na sala de aula, aumentou ao longo do ano.

5. A mesma tendência do ponto anterior verificou-se na utilização do Classroom.

6. Iniciou-se a criação do arquivo digital (carece de melhorias) e a maioria dos docentes disponibilizou materiais de estudo em formato digital.
No entanto, não se reduziu o número de impressões/cópias em relação ao ano letivo anterior (em 20/21, os alunos estiveram 7 semanas em
ensino não presencial).

7. Do 1.º para o 2.º período, aumentou o número de disciplinas que incluíram a utilização de ferramentas digitais para a realização de atividades
pelos alunos na sala de aula, mas voltou a diminuir ligeiramente no 3.º Período.

8. Do 1.º para o 2.º período, diminuiu a utilização de instrumentos digitais na avaliação dos alunos, mas voltou a aumentar no 3.º período (valor
mais elevado).

9. Os mentores não desenvolveram ações no âmbito do digital.

10. Os alunos utilizaram ferramentas digitais em 4 clubes/projetos.

11. As medidas previstas no PADDE não foram regulamentadas porque o RI não foi objeto de reformulação.

12. A utilização do digital para a realização de reuniões/trabalho diminuiu ao longo do ano letivo.

13. Ao longo do ano, apenas foi utilizada uma reunião de AFC para a partilha de ideias e práticas sobre a utilização do digital.

14. As informações e convocatórias foram enviadas, exclusivamente, por correio eletrónico.

15. 54% dos docentes realizaram oficinas de capacitação digital.

16. Não foram promovidas ações de capacitação digital para assistentes operacionais.



Outras Análises
5.  CENTRO QUALIFICA

 O Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas de Santa Cruz da Trapa, no presente ano letivo, continuou o seu trabalho no sentido da

melhoria das qualificações da população adulta dos concelhos de São Pedro do Sul, Vouzela e Oliveira de Frades

 As idades dos adultos que concluíram o processo de RVCC a partir dessa data situam-se entre os 27 e os 61 anos, com uma média de 45 anos.

A sua maioria foram mulheres (68%), sendo 32% do sexo masculino.

 Da avaliação global do serviço prestado nos processos de RVCC, a grande maioria dos itens foram avaliados pelos formandos com MB (Muito

Bom), com percentagens acima dos 90%, sendo residuais as avaliações de B (Bom)

Número

2021

Rede nacional 

CQ

CQ - escolas CQ-AESCT

Inscritos 472 372 614

Encaminhados 447 360 590

Certificação 

total

44 34 31

Número

Julho 2022 

Rede nacional 

CQ

CQ - escolas CQ-AESCT

Inscritos 280 224 423

Encaminhados 273 217 442

Certificação 

total

28 21 33



Outras Análises
CONTRIBUTO DA AÇÃO DO PESSOAL NÃO DOCENTE

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

organizacional e o normal funcionamento do Agrupamento.

Ano letivo 19/20 Ano letivo 20/21 Ano letivo 21/22

Autoavaliação - - 50,9 % do Pessoal Não 
Docente está Muito Satisfeito 

ou Satisfeito.

Comunicação - - 57,9 % do Pessoal Não 
Docente está Muito Satisfeito 

ou Satisfeito.

Formação - - 52,6% do Pessoal Não 
Docente está Muito Satisfeito 

ou Satisfeito.

Clima de Escola 92 % do Pessoal Não Docente 
está Muito Satisfeito (20%)
ou Satisfeito (72%).

73% do Pessoal Não Docente 
está Muito Satisfeito (28%)

ou Satisfeito (45%).

79 % do Pessoal Não Docente 
está Muito Satisfeito (21,1%)

ou Satisfeito (57,9%).

Envolvimento e Participação 92 % do Pessoal Não Docente 
está Muito Satisfeito (24%)
ou Satisfeito (68%).

62% do Pessoal Não Docente 
está Muito Satisfeito (24%)

ou Satisfeito (38%).

79 % do Pessoal Não Docente 
está Muito Satisfeito (5,3%)

ou Satisfeito (73,7%).



Outras Análises
INQUÉRITOS DE SATISFAÇÃO DO PESSOAL NÃO DOCENTE

Observações Finais:
Comparativamente ao ano anterior nos parâmetros do Clima de Escola e no Envolvimento e Participação, verifica-se
uma ligeira recuperação da taxa de satisfação, ainda que as taxas de Muito Satisfeitos tenha diminuído.
Em várias questões específicas, encontram-se taxas de satisfação inferiores a 50 %.

•Mecanismos de Autoavaliação: 47,8 % consideram que a AA permite alterações na organização da Escola. Torna-se
importante replicar o que pela 1.ª vez já se tinha feito neste ano, isto é, reuniões de apresentação de resultados e
de diálogo sobre medidas a desenvolver na escola;

•Comunicação: 31,6% do pessoal não docente conhece os documentos orientadores, O Plano de Formação; 15,8 %
participa na construção desses documentos. 31,6 % considera que existem formas adequadas de dar sugestões ou
efetuar reclamações. Torna-se necessário promover a divulgação e participação do PND na construção dos mesmos e
realizar reuniões gerais para ouvir e levar todo o PND a participar.

•Formação: 47,4 % do PND considera que a formação correspondeu aos seus interesses e que permitiu a melhoria do
seu desempenho; 5,3 % participou em tertúlias. Torna-se importante proporcionar formação adequada que esteja ao
interesse do PND. Temas de formação sugeridos: Primeiros Socorros, Relações Interpessoais no âmbito escolar.

•Clima de Escola: Apenas 42,1 % do PND considera que se sente motivado para participar nas atividades da escola e
que as relações entre os diferentes elementos da comunidade são boas. Apenas 26,4 % dos respondentes é que sente
que a sua participação é valorizada pelo órgão de gestão.



Outras Análises
INQUÉRITOS DE SATISFAÇÃO DO PESSOAL DOCENTE

Ano letivo 20/21 Ano letivo 21/22

Autoavaliação - 95 % do Pessoal Docente/Técnicos está 
Muito Satisfeito ou Satisfeito.

Comunicação - 96,2 % do Pessoal Docente/Técnicos está 
Muito Satisfeito ou Satisfeito.

Formação - 94,4 % do Pessoal Docente/Técnicos está 
Muito Satisfeito ou Satisfeito.

Clima de Escola 100% do Pessoal Docente está Muito 
Satisfeito (60%) ou Satisfeito (40%).

98,1 % do Pessoal Docente está Muito 
Satisfeito (60,4%) ou Satisfeito (37,7%).

Envolvimento e 
Participação

89,9% do Pessoal Docente está Muito 
Satisfeito (35,6%) ou Satisfeito (53,3%).

100 % do Pessoal Docente está Muito 
Satisfeito (50,9%) ou Satisfeito (49,1%).



Outras Análises
INQUÉRITOS DE SATISFAÇÃO DO PESSOAL DOCENTE

Algumas observações que se podem salientar relacionam-se com:
•Comunicação: Apenas 60,4% do pessoal docente/técnicos concorda com a existência de formas adequadas de fazer
reclamações ou sugestões. Torna-se necessário promover formas facilitadoras de poder dar sugestões, para ouvir todos
os setores e refletir nas sugestões efetuadas;
•Formação: Apenas 54,7 % do pessoal docente/Técnicos considera motivante a formação em formato de tertúlia e 32,1 %
não participou. Torna-se importante proporcionar formação adequada ao interesse do pessoal: Consciência fonológica,
avaliação em pré-escolar, área das Artes Visuais, Saúde mental, Linguagem, Linguagem/fonologia/expressão musical,
Formação específica orientada para os grupos disciplinares;
•Clima de Escola: Este parâmetro surge como ponto forte, pois é por muitos considerados uma escola familiar, harmoniosa,
acolhedora, dinâmica que promove um verdadeiro espírito de equipa, onde há abertura para novas ideias e projetos, que
se preocupa com o bem-estar dos alunos e com o desenvolvimento de competências sociais, não se limitando somente ao
ensino de conteúdos programáticos. Como aspeto a melhorar, foi recomendado equilibrar a exigência da escola ao fator
humano e foi salientado que a escola é muito organizada, mas com burocracia excessiva.
•Dinâmicas Pedagógicas: Apenas 51 % dos docentes utiliza rubricas e 24,5 % envolve os alunos na construção das mesmas.
Apenas 56,6% estão satisfeitos com o Projeto da Turma do Ano, tornando-se importante revigorar este Projeto. Os
docentes/Técnicos manifestam um elevado grau de satisfação face a várias dinâmicas, tais como, as ligadas a AFC, a
Tecnologia na Escola, as Assembleias de Turma, Includ-Ed, Projeto Reflexevolução, no entanto salientam como
constrangimento a falta de recursos tecnológicos adequados, a limitação do tempo disponível e a burocracia associada.
•Envolvimento e Participação: 79,3% dos respondentes considera que a sua participação é valorizada pelo órgão de gestão
e 73,6 % considera que a participação dos pais/EE na vida da escola é adequada. Torna-se importante encontrar uma
forma de todos se sentirem envolvidos e valorizados e encontrar formas de envolver os pais na escola de forma positiva.



Outras Análises
INQUÉRITOS DE SATISFAÇÃO DOS PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO

Ano letivo 20/21 Ano letivo 21/22

Comunicação - 97,5 %

Formação - 94,4 %

Clima de Escola 96,1% 98%

Dinâmicas 
Pedagógicas

97,4 % 98,5%

Envolvimento e 
Participação

66,5 % 89,4 %



Outras Análises
INQUÉRITOS DE SATISFAÇÃO DOS PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO

Algumas observações que se podem salientar relacionam-se com:
•Comunicação: 97,5% dos Pais/EE estão satisfeitos com os circuitos de comunicação e têm conhecimento dos documentos
orientadores. No entanto, apenas 54,5% consideram que as suas opiniões são tidas em conta na vida da escola.
Apresentam formas concretas de melhorar a comunicação: pôr caixas de sugestões no exterior mais acessíveis, rentabilizar
meios digitais para encontros mais regulares com diretores de turma, entre outras;
•Formação: Os pais/ee recomendam outras áreas e parcerias para fazer formação que a Escola deverá ter em conta (Escola
Inclusiva, jogos de cooperação e bem estar emocional, língua gestual, Violência na escola, Montessori, parentalidade
positiva, perigos da Internet…). Foi referido que nem sempre o horário laboral é compatível com o horário das formações.
•Clima de Escola:O Clima de Escola mereceu uma taxa de satisfação global na ordem dos 98%, subindo em relação ao ano
anterior. A taxa de satisfação mais baixa relaciona-se com a manutenção da disciplina nos recreios e com o
acompanhamento dos seus educandos nos intervalos.
•Dinâmicas Pedagógicas: As taxas de satisfação dos pais/EE face às diferentes dinâmicas pedagógicas são bastante positivas,
notando-se que algumas taxas mais baixas se devem ao facto de os pais nem sempre terem conhecimento profundo das
atividades em causa.
•Envolvimento e Participação: As percentagens de satisfação dos pais/EE na participação e envolvimento da vida escolar
são globalmente baixas. Pois 62,6% dos pais/EE afirmam participar nas atividades da escola, mas foram várias as pessoas
a referirem dificuldades em conciliar e compatibilizar o horário de trabalho com as solicitações da escola. Apenas 37,4% dos
mesmos participam na construção dos documentos orientadores e 46% sente que a sua participação é valorizada pelo
órgão de gestão. Seria recomendável procurar ajustar as atividades aos horários disponíveis dos pais.



Outras Análises
INQUÉRITOS DE SATISFAÇÃO DOS ALUNOS

Ano letivo 20/21 Ano letivo 21/22

Comunicação - 91 %

Formação - 92 %

Clima de Escola 96,2% 91,4%

Dinâmicas 
Pedagógicas

95,1% 91,4%

Envolvimento e 
Participação

92,4% 93,6 %

Comparativamente ao ano anterior nos parâmetros do Clima de Escola e Dinâmicas Pedagógicas, verifica-se
uma ligeira diminuição na taxa de satisfação pouco significativa e um aumento no Envolvimento e Participação,
ainda que as taxas de satisfação sejam muito satisfatórias na generalidade dos parâmetros observados
(Comunicação, Formação…).



Outras Análises
OBSERVAÇÕES FINAIS INQUÉRITOS DE SATISFAÇÃO DOS ALUNOS

•Comunicação: Encontram-se taxas negativas no conhecimento por parte dos alunos dos documentos orientadores da Escola (PE, PAA e
RI). Apenas 56% dos alunos dos 2.º e 3.º Ciclos concorda com a existência de formas adequadas de fazer reclamações ou sugestões e 52%
dos mesmos considera que as suas opiniões são tidas em consideração na tomada de decisões da Escola. Torna-se necessário dar a
conhecer o que são e para que servem os documentos orientadores da Escola e promover formas facilitadoras de poder dar sugestões
e reclamações, fazendo-os sentir que são ouvidos;
•Clima de Escola: Este parâmetro surge com satisfações negativas junto dos alunos dos 2.º e 3.º Ciclos no que toca às relações entre as
pessoas, a disciplina nos recreios, o acompanhamento nos intervalos tanto por parte dos assistentes operacionais como por parte da
animadora. A limpeza surge também como um aspeto a melhorar. A tolerância e o respeito uns pelos outros aparece com uma taxa de
satisfação já positiva mas com um índice baixo. Estes aspetos deverão ser tidos em conta através da promoção de ações por parte dos
assistentes operacionais e da equipa do GAAF sobretudo junto dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos.
•Dinâmicas Pedagógicas: As taxas de satisfação negativas estão ligadas às dinâmicas da avaliação, pois os alunos do 1.º ciclo apenas 43%
conhece os critérios de avaliação e 29% utilizou rubricas. Os alunos dos outros ciclos (68%) utilizou rubricas mas apenas 37% participou
na sua construção. A avaliação de alunos poderá ser um aspeto a merecer um olhar atento no sentido do reforço de ações nesta
temática. De entre os alunos dos 2.º e 3.º ciclos, 45% consideram os trabalhos de casa adequados. As restantes dinâmicas pedagógicas
surgem com índices de satisfação bastante positivos acima dos 90%, ressalvando o decréscimo do Projeto da Turma do Ano com agora
80,9% de satisfação, que mereceu propostas de melhoria. As dinâmicas ligadas ao Includ-Ed, Assembleias de Escola, em fase de
iniciação, também apresentam taxas de satisfação um pouco mais baixas havendo a sugestão por parte dos alunos da intensificação de
ações nestes projetos.
•Envolvimento e Participação: As taxas de satisfação aparecem negativas na participação dos alunos na construção dos documentos
orientadores. Se os alunos participarem efetivamente na construção destes documentos, já os conhecerão.


