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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 à formação integral de cidadãos responsáveis e 

empreendedores, potenciando o ensino inclusivo e plural, dotando os alunos de literacias que alicercem uma 

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, 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 2021-2024) 

 

Chegados ao final deste ano letivo 2021/2022, 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; 

 Relatório do Plano de Formação; 

 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 2021-2022 

Amílcar Sarmento 

Armindo Antunes 

Carla Paiva 

Fátima Gomes 

Joana Fernandes 

José garrido 

Lurdes ferreira 

Mário Nogueira 

Paula Jorge 
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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. 

 
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% 
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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% 

 

 

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 63,4%, diminuindo ligeiramente face aos 65,9% obtidos no ano passado, colocando este parâmetro 

novamente abaixo da meta pretendida de 64,76%.  Meta não atingida 

 

 

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

 

 
 

 

 

 



Avaliação Intercalar Projeto Educativo 2021/2022 

7 

2.1. Projeto Reflexevolução- balanço 

Durante o ano letivo 2021/2022, 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 32 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 no 3.º período. Para uma adequada 

implementação das diversas etapas inerentes à observação, foram efetuadas reuniões iniciais com os 

docentes que integraram o projeto, as quais decorreram nos dias 18 e 19 de janeiro de 2022. 

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). No 

sentido de auscultar os docentes envolvidos sobre os constrangimentos e pontos positivos vivenciados, 

foram inseridas questões no inquérito de satisfação distribuído aos docentes e não docentes, no final do ano 

letivo e inserido na avaliação do Projeto Educativo e no Relatório de Autoavaliação. Da análise dos resultados 

constata-se que, no que se refere ao grau de satisfação com o projeto, a satisfação é de 100% dos docentes, 

em que 55,6% (15 docentes) se afirmaram satisfeitos e 44,4% (12 professores) muito satisfeitos, não 

havendo docentes insatisfeitos ou pouco satisfeitos com a sua participação nesta dinâmica pedagógica. 

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 

Boas 

Práticas 
Capacidade de comunicação 21 

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

motivação 
11 

Promoção de aprendizagens 10 

Utilização de recursos inovadores, incluindo as tecnologias de informação e comunicação 9 

Cumprimento dos objetivos 9 

Qualidade do ambiente de sala de aula (regras e condutas) 5 

Feedback das aprendizagens 4 

Qualidade do relacionamento interpessoal 3 

Avaliação Formativa 2 

Áreas de 

Melhoria 
Feedback das aprendizagens 3 

Promoção de aprendizagens 3 

Cumprimento dos objetivos 2 

Qualidade do ambiente de sala de aula (regras e condutas) 2 

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

motivação      
2 

 

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

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

aprendizagens. Em contraponto, embora muito menos frequentes, a ausência de feedback das 

aprendizagens, a qualidade do ambiente de sala de aula, a (não) promoção das aprendizagens e o (in) 
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cumprimento dos objetivos delineados previamente surgem como as áreas de melhoria 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 

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: 

 

 Português Matemática Inglês 

2.º ciclo MS – 72,9% 

S – 23,7% 

MS – 72,9% 

S – 23,7% 

MS – 65,2% 

S – 34,8% 

3.º ciclo MS – 49,4% 

S -41,6% 

MS – 34,7% 

S – 53,3% 

MS – 60% 

S – 30% 

Articulação 
horizontal 

Articulação  
vertical 

• Grupos disciplinares; 
• Grupos de subcoordenação de ano (1.º 

ciclo); 
• Articulação semanal no âmbito do AFC; 
• Articulação assessorias; 
• Articulação no âmbito do Plano 21/23 

Escola + 

• Articulação entre o 4.º ano e o 5.º ano; 
• Professores titulares e docentes de AEC; 
• Articulação entre o 1.º ano e Educação 

Pré-escolar; 
• Articulação entre educadoras e 

responsáveis das AAAF; 
• Articulação entre NAAI/GAAF e 

comunidade /parcerias;  
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 Pessoal Docente/Técnicos Alunos do 1.º Ciclo Alunos dos 2.º e 3.º ciclos 

 

SATISFAÇÃO GLOBAL 
ASSESSORIAS 

 100 %  
Satisfeitos ou  Muito 

satisfeitos 

96,5 % Satisfeitos 
ou  Muito satisfeitos 

92,9%  
Satisfeitos ou  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 (ex: reuniões por estruturas no início do ano letivo, reuniões da equipa, 

do Conselho Pedagógico, do Conselho Geral, divulgação na página Web do Agrupamento…); 

- 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 um elemento da equipa regional norte reponsável 

pelo acompanhamento, monitorização e avaliação da autonomia e flexibilidade curricular e com a 

Consultora/Perita Externa no sentido de refletir e melhorar os processos de avaliação pedagógica/práticas 

de avaliação das aprendizagens, 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. 

- Este ano, através dos inquéritos de satisfação, procurou-se saber as perceções do pessoal docente/Técnicos 

e do pessoal não docente acerca da qualidade do trabalho da equipa de autoavaliação e do seu impacto na 

organização da escola e no processo de ensino, aprendizagem e avaliação dos alunos. Verificou-se que nestas 

questões, apenas 50,9% do pessoal não docente e 95% dos docentes e Técnicos se mostraram satisfeitos e 

muito satisfeitos. 

 

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;  

● Acompanhamento (individual e em grupo) em Terapia da Fala;  

● Acompanhamento socioeducativo no âmbito da educação social a crianças e a famílias; 

● Ações de “Educação Parental”;  

● Dinamização de ações de sensibilização para docentes e não docentes.  

● Atendimento aos alunos “Porta Aberta”;  

● Orientação Escolar e Profissional;  

● Ações de formação/ sensibilização para alunos; 

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

atividades no período pré-letivo e animação em tempo de férias.  

  

BALANÇO – GAAF 

 

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

Letiva de Natal, face à baixa médica da animadora.  

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

diferentes ações/atividades, a avaliação por parte dos participantes foi bastante positiva. Destaca-se que os 

diferentes públicos-alvo das atividades dinamizadas pelo GAAF (alunos, pais/encarregados de educação e 

docentes/não docentes) foram dando algumas sugestões de novas temáticas a abordar, com base nas quais 

a equipa vai orientando a sua ação futura. Por exemplo, os pais/encarregados de educação sugeriram a 

temática da “parentalidade positiva”; por outro lado, os alunos indicaram temas relacionados com emoções 

e tecnologias; e os docentes sugeriram na área da comunicação aumentativa e alternativa.  

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

e crescente, à semelhança dos anos letivos anteriores.  Na terapia da fala, a procura foi especialmente forte 

no âmbito da Educação Pré-Escolar, pelo que a técnica sentiu necessidade de direcionar mais o seu trabalho, 

quer de apoio individualizado de alunos e famílias, quer de ações, para estas faixas etárias, atuando de forma 

mais preventiva.  

Relativamente à Orientação Escolar e Profissional, todos os alunos do 9.º ano se inscreveram no programa, 

através do qual puderam esclarecer as suas dúvidas ao nível dos percursos profissionais e ofertas formativas 

disponíveis. 

Em relação à técnica de animação sociocultural, refere-se como positivo o trabalho desenvolvido na 

atividade Animar Acompanhando, designadamente atividades lúdicas e pedagógicas para o desenvolvimento 

das competências dos alunos, seja no acolhimento, nos intervalos, nas horas de almoço e no prolongamento. 

Destaca-se que, após a mudança das Regras de Contingência do AESCT, no 3.º período, foram sentidas 

maiores dificuldades em conseguir uma boa adesão a esta atividade, visto que aumentou a dispersão dos 

alunos pelo recinto escolar. Contudo, foi possível iniciar os clubes de teatro e dança, onde os alunos puderam 

desenvolver as suas competências pessoais e sociais bem como a sua criatividade.  

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

do GAAF 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.  

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

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

externas, contribuindo para 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 de Páscoa e do Verão; 

● A atividade Animar Acompanhando, junto dos alunos/coortes permitiu identificar com maior 

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

● A não existência de uma reunião de equipa com todos os elementos do GAAF, que dificultou o 

desenvolvimento do PAA; por outro lado, o horário da reunião GAAF ocorreu em sobreposição 

horária com a reunião do NAAI, onde os técnicos também participaram.  

 

 

 

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», destaca-se um conjunto muito variado de 

projetos e atividades.  

Assim, no ano letivo 2021/2022, a Biblioteca Escolar desenvolveu, em articulação com os docentes 

disciplinares e demais parceiros internos e externos, 40 atividades, nos seus quatro domínios de atuação: A 

- currículo, literacias e aprendizagem; B – leitura e literacias; C – projetos e parcerias e D – gestão da biblioteca 

escolar, num total de 617 sessões. Envolveu 9 593 alunos, 243 professores, 15 pais e/ou encarregados de 

educação e 51 elementos da comunidade educativa. 

Destacam-se, abaixo, algumas atividades e projetos de maior relevo na prossecução e desenvolvimento dos 

objetivos estratégicos específicos, mencionados a partir da sua alínea no Projeto Educativo, nos três eixos 

fundamentais: Cultura de Escola e Lideranças Pedagógicas, Gestão Curricular e Comunidade e Parcerias: 

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
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- Projeto financiado pela Rede de Bibliotecas Escolares (re)ler com a Biblioteca - "Semear Aprendizagens, 

Recolher Conhecimento” em articulação com os docentes do primeiro ciclo e da equipa “Semear a Ciência”, 

com vista à recuperação das aprendizagens e integrado no Plano 21|23 Escola+; 

- Semana da Internet Mais Segura, em articulação com as disciplinas de cidadania e Tecnologias da 

Informação e comunicação; 

- Clube dos Amigos da Biblioteca, com vista a favorecer as aprendizagens ativas e contribuir para a capacidade 

interventiva dos alunos; 

- Concurso Mensal “Passar em Revista”, com vista a promover a leitura de periódicos e a literacia da 

informação e dos media; 

- Celebração da Semana da Leitura, uma proposta do Plano Nacional de Leitura para toda a comunidade 

educativa; 

- Homenagem póstuma à professora bibliotecária Dolores Poças, aberta à comunidade, promovendo nos 

atores educativos sentimentos de motivação e pertença pela escola; 

- Candidatura e implementação do projeto, financiado, do Plano Nacional de leitura “10 minutos a LER”, 

envolvendo diferentes disciplinas de forma a implementar os 10 minutos a ler, pelo menos uma vez por 

semana em cada turma; 

- Hora do Conto, para crianças da EPE e 1.ºCiclo, promovendo o gosto pelos livros e pela leitura, dando 

sentidos aos textos e mostrando diferentes leituras; 

- Encontro com escritores, em articulação com os docentes; 

- Miúdos a votos: Qual o livro mais fixe?, promovendo a leitura  e a cidadania participativa, reflexiva e 

democrática, dinamizando o processo eleitoral; 

- Projeto de escrita e ilustração em articulação com as famílias “Vamos fazer um livro?”; 

- Visita de final de ano: roteiro literário de Ferreira de Castro para professores, técnicos e assistentes 

operacionais do AESCT; 

- Inscrição (com início da implementação) no projeto Escola a Ler, da responsabilidade da Rede de Bibliotecas 

Escolares, do Plano Nacional de Leitura e da Direção Geral da Educação, integrada no Plano 21|23 Escola+, 

com a seleção das atividades (Leitura orientada; Vou levar-te comigo! e Livr’ à mão; 

- Dinamização do Concurso Nacional de Leitura escolar e participação nas fases municipal e intermunicipal, 

em articulação com o PNL e a Biblioteca Municipal; 

- Formação online Pordata Kids, dinamizada pela PORDATA; 

- Dinamização do projeto Saúde Oral Bibliotecas Escolares (SOBE), em articulação com as enfermeiras da 

UCC. 

A disseminação destas e de outras atividades concretizou-se com 82 publicações no blogue e o envio de 

notícias para o Núcleo de Informação e Comunicação do AESCT.  

Relativamente à utilização da coleção, registaram-se 1456 empréstimos domiciliários, 761 empréstimos 

para sala de aula (em que se incluem as caixas de livros das salas de 2.º e 3.º Ciclos) e 823 empréstimos 

presenciais. 

No âmbito do Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola (PADDE), a biblioteca teve à sua guarda 

10 computadores, a que se juntaram mais 2 computadores e 5 tablets do extinto projeto Erasmus, e 

dinamizou a sua utilização na biblioteca escolar e, através de empréstimos, nas salas de aula. 

Através da aplicação de questionários de satisfação aos vários intervenientes da vida escolar, verificou-se 

que 98,1 % dos docentes. 92,9% dos alunos do 1.º ciclo e 91,1 % dos alunos do 2.º e 3.º ciclos consideram 

que a BE/CRE é um espaço acolhedor e apropriado às necessidades dos alunos e promove as aprendizagens. 

Como sugestões, os alunos referem a necessidade de haver mais livros, de publicação recente e de acordo 

com os seus gostos, e em termos organizacionais, haver mais um funcionário, haver silêncio para poder 

estudar e fazer lá os trabalhos, canalizando os jogos nos tablets para outra sala. 
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Em suma, a biblioteca integra o projeto educativo, como estrutura pedagógica integrada no processo 

educativo ao serviço de toda a comunidade educativa, e assume um total comprometimento com os 

objetivos e metas nele fixados. É inclusiva e aberta à comunidade e pretende ser um espaço agregador de 

conhecimento, recursos diversificados e implicados na mudança de práticas educativas, no suporte das 

aprendizagens, no apoio ao currículo, no desenvolvimento da literacia da informação, tecnológica e digital, 

na formação de leitores críticos e na construção da cidadania.  

 

2.8. Autonomia e Flexibilidade Curricular 

Através da aplicação de inquéritos de satisfação aos docentes, verificou-se que que 100% dos 

docentes estão Satisfeitos (69,8%) e Muito Satisfeitos (30,2%) com o trabalho no âmbito da Autonomia e 

Flexibilidade Curricular. Como sugestão de melhoria, surge a necessidade de menos burocracia no final do 

período para evitar registar novamente o que foi feito. 

Neste ano letivo, foram concretizadas: 

- no segundo ciclo - 12 DAC – 6 no 5.º ano e 6 no 6.º ano; 

 - no terceiro ciclo – 32 DAC - 7 no 7.º ano; 13 no 8.º ano e 12 no 9.º ano. 

 Estes Domínios de Articulação Curricular (DAC) foram distribuídos ao longo dos 3 períodos, incluindo 

as ações do Projeto Includ-ed (tertúlias e grupos interativos) quando as mesmas ocorriam em articulação de 

disciplinas. Também se incluiu a semana da Empatia e a Semana Ubuntu onde todas as disciplinas 

articularam, focando os valores e as atitudes. 

 Na hora destinada à articulação, foram colocados em comum os conteúdos das várias disciplinas, 

apresentadas propostas de atividades, criadas atividades a partir de troca e partilha de ideias, preenchidas 

as grelhas de confluências e foi feita a organização/delineação das atividades. Por norma, essa articulação 

estendia-se para além desse tempo. Trata-se de um tempo de excelência onde todas as disciplinas se reúnem 

num mesmo propósito e que serve de berço a muitas atividades e à criação dos diferentes DAC. Ouvindo a 

proposta de alguém de uma disciplina ou área, outros docentes apossavam-se da ideia, expandiam-na, e de 

repente havia outras disciplinas que viam nessa atividade caminho para os seus conteúdos; por vezes, na 

semana seguinte, depois de alguma ponderação e consulta aos alunos, outras disciplinas integravam uma 

atividade por manifesto interesse dos alunos, ou por fazer sentido trabalhar os conteúdos dessas disciplinas 

no decorrer da atividade. 

 Todas as disciplinas do 2.º ciclo e do 3.º ciclo participaram em DAC. Assim, segue-se o grau de 

participação de cada uma delas. 

 

Segundo Ciclo 
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Terceiro Ciclo 

 

 
 

 Verifica-se então que todas as disciplinas participam nos DAC, com maior ou menor preponderância, 

nos dois ciclos de ensino. 

Os alunos no inquérito de satisfação que lhes foi dirigido, 61,8% consideraram que aprendem 

melhor quando trabalham em domínios de articulação curricular (DAC´s) e 81,1% dos docentes também o 

consideraram. 

 

 

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. 

No ano letivo 2021/2022, foram dinamizadas vinte e nove (29) tertúlias dialógicas, sendo que vinte e sete 

(27) foram dirigidas a alunos e duas (2) a docentes. Relativamente às tertúlias dialógicas dirigidas a alunos 

foram dinamizadas em diversas disciplinas, tais como: português, francês, inglês, educação visual, físico-

química, ciências naturais. No que concerne às tertúlias dialógicas direcionadas para docentes, ambas foram 

realizadas na BE/CRE com os seguintes temas: o papel da mulher na educação no século XXI e o burnout na 

classe docente.   

Foram ainda dinamizadas tertúlias literárias dialógicas com os alunos do 8.º ano, em torno da obra Odisseia, 

lida e analisada ao longo de vários momentos no ano letivo, envolvendo várias disciplinas. Com os alunos do 
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3º ano da EBI também se formalizou uma tertúlia literária dialógica com o conto O gigante Egoísta, com o 

apoio da BECRE.  

Em contexto de sala de aula foram dinamizados vinte e quatro (24) grupos interativos, nas disciplinas de 

português, francês, físico-química, matemática, geografia e cidadania e desenvolvimento.  

As assembleias de turma iniciaram no presente ano letivo e foram implementadas na escola básica de 

Manhouce e nas duas turmas do 5.º, na turma do 6.º A, no 7.º A e nas duas turmas de 8.º e do 9.º ano da EBI 

de Santa Cruz da Trapa, traduzindo-se aproximadamente em dezassete (17) sessões de assembleias de 

turma. 81,1% dos docentes revelaram-se satisfeitos e muito satisfeitos com as assembleias de turma, 

considerando que contribuem para a resolução de problemas da turma.  

Em termos de avaliação do projeto, no final do ano letivo realizou-se uma auscultação junto dos alunos, 

através de um questionário realizado, para o efeito, no google forms. Foram obtidas setenta e nove (79) 

respostas, nas quais se evidenciou o gosto por trabalhar em grupo, discutir modos de trabalho e o clima em 

sala de aula e analisar situações de interesse em tertúlias. 

Também se auscultaram os professores que participaram nas tertúlias, tendo-se concluído que esta é uma 

ação de sucesso, a manter no futuro, pois 96,2% dos docentes manifestaram-se satisfeitos e muito 

satisfeitos com o Projeto Includ-Ed. 

Em termos de sugestões para futuras tertúlias, os docentes referiram: Indisciplina; A importância da leitura 

para a formação integral do aluno; Relacionamento interpessoal no trabalho; Avaliação do desempenho 

docente e os docentes e a burocracia.  

Importa referir que a participação do Diretor e de outros elementos da direção, em algumas assembleias de 

turma, nas tertúlias e nos grupos interativos se revelou bastante importante na aplicação e implementação 

destas AES, assim como na perceção da dimensão do projeto, do grau de pertença à escola pelos elementos 

da comunidade. 

De acordo com os objetivos traçados pela equipa no presente ano letivo consideram-se que os mesmos 

foram atingidos e cumpriram a planificação proposta.  As atividades desenvolvidas foram divulgadas na 

página de internet da escola, no placard eletrónico, no facebook do agrupamento, assim como, no boletim 

enviado a toda a comunidade educativa. O projeto foi ao encontro dos objetivos e metas fixados no Projeto 

Educativo, fomentando o envolvimento da comunidade na escola. 

Dado que a implementação deste projeto pressupõe a sua realização em três anos letivos, propõe-se a sua 

continuidade, em moldes semelhantes aos do presente ano letivo. Parece-nos ser enriquecedor para a 

implementação do projeto a inclusão de um docente do 2.º ciclo na equipa, agilizando a aproximação 

destas metodologias a esse nível de ensino. Assim, será possível prosseguir para a implementação dos 

sonhos, e alargar o espetro de ação a todos os níveis de ensino do AESCT. 

 

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

organizacionais, obtêm-se 9 medidas implementadas, correspondendo à meta pretendida. 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 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% 

 

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 95,7% ligeiramente superior ao ano passado que 

registou 95,1%, superando a meta para este ano dos 94,73%. Meta atingida 
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CAPÍTULO  II - Eixo II - Gestão Curricular 

1. SUCESSO ESCOLAR NA AVALIAÇÃO INTERNA  

1.1. Resultados da Educação Pré-Escolar 

 
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% 

 

 

 
 

- Ao longo dos três últimos anos, as variações das competências consideradas adquiridas, em termos globais, 

apresentam uma gradativa tendência para um decréscimo entre os valores registados das áreas de conteúdo em 

2019/20 e 2020/21 à exceção do grupo de quatro (4) anos. No presente ano letivo, verifica-se um aumento na 

percentagem de competências adquiridas, nos quatro (4) e cinco (5) anos. No mesmo período, foram feitos, pelo 

departamento, sucessivos esforços com vista à uniformização e sintonia da aplicação dos critérios de avaliação, bem 

como a implementação regular de momentos de partilha e discussão das dificuldades apresentadas pelas crianças para 

encontrar formas alternativas de ajuda no trabalho do dia a dia; 

- Em termos globais, nestes três anos letivos, foi possível encontrar respostas (ainda que em alguns casos ficassem 

aquém do desejável) nos apoios às crianças sinalizadas com dificuldades no seu desenvolvimento global, 

nomeadamente em terapia da fala. Esta constatação fez-nos reforçar a necessidade de se continuar numa grande aposta 

nos serviços especializados e na complementaridade dos apoios o mais precoce possível.  
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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.  Meta atingida 

 

1.2. Resultados do 1.º.Ciclo  

 

1.2.1. Taxa de Insucesso Escolar (Retenção) 

 

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 

3,3% 
(4alunos/total 

121) 

3,4% 
(4alunos/118) 

3,13% 
(4alunos/128) 

0% 
(0alunos/total124) 

0% 
(0alunos/119) 

0,98 % 
(1aluno/102) 

0,94% 
(1aluno/106) 

 

1,04% 

 

Observações: Da análise dos resultados, constata-se que a taxa de Insucesso Escolar no 1.º ciclo é de 0,98% 

(meta= 1,04%). 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 

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% 

 

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 95,1% (meta= 93,58%). Meta atingida 

 

 

1.3. Resultados do 2.º.Ciclo e 3.º Ciclo 

1.3.1. Taxa de Insucesso Escolar (Retenção) 

 

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 

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% 
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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= 1,67%; meta do 3.º ciclo= 1,29%). Metas atingidas 

 

1.3.2. Taxa alunos com classificação positiva a todas as disciplinas 

 

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 

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% 

 

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 87,1% e no 3.º ciclo é de 77,5% (meta do 2.º ciclo= 80,15%; meta do 3.º ciclo= 

73,84%). Metas atingidas 

 

 

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

1.4.1. Resultados 

 

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  3 2 7 7 0 0 

Total 346 
104 

(30,06%) 
965 30 9 70 28 1 5 

% 100% 100% 62,50% 28,85% 8,65% 67,30% 26,93% 0,96% 4,81% 
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Sobre a avaliação destes alunos, o Diretor do AESCT recebeu da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares 

(DGEstE) a informação que a avaliação dos alunos provenientes será assegurada pelas entidades educativas 

ucranianas e o conselho de turma não deverá deliberar sobre a avaliação destes alunos.  

Na educação pré-escolar, doze (12) crianças abrangidas por medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão 

apresentaram sucesso na avaliação do terceiro período. Uma (1) criança não obteve qualquer nível de sucesso 

pelo motivo acima referido.  

Doze (12) crianças beneficiaram de medidas universais e 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) (educadora, psicóloga e assistente 

social) e do GAAF (terapeuta da fala).  

Uma (1) criança é refugiada da guerra da Ucrânia e fala outra(s) língua(s) que não o português. Este facto exigiu 

que toda a equipa educativa tivesse em conta as dificuldades de comunicação e de inclusão desta criança, 

devido também às diferenças entre as culturas de origem e a cultura de acolhimento. Por isso, a equipa 

educativa criou um clima de comunicação e de confiança, onde esta criança se tem sentido acolhida, escutada 

e valorizada na sua língua materna, cultura e saberes.  

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), de um Relatório Técnico-Pedagógico (RTP), de 

um Plano de Saúde Individual (PSI) e do acompanhamento por parte de uma assistente operacional 

(parcialmente), técnicos especializados internos e externos à escola (educação especial, terapia da fala, terapia 

ocupacional, fisioterapia e psicomotricidade) e de um produto de apoio (tablet) prescrito pela equipa do Centro 

de Recursos de Tecnologias de Informação e Comunicação (CRTIC) para a Educação Especial de Viseu.  

Continuaram a ser implementadas estratégias diversificadas e adequadas aos diferentes ritmos de 

aprendizagem, o que contribuiu para o desenvolvimento das potencialidades das treze (13) crianças, permitindo 

alcançar uma evolução nas aprendizagens. 

Da avaliação realizada, constata-se que a área com maiores fragilidades continua a ser a Expressão e 

Comunicação, no domínio da Linguagem Oral, com maiores carências nas áreas da fonologia, da semântica e da 

morfossintaxe, o que resultou em produções verbais pouco inteligíveis e com erros de estrutura frásica e dos 

sons da fala.  

Há que salientar que os sucessivos confinamentos durante a pandemia e o uso continuado das máscaras 

deixaram marcas no desenvolvimento das crianças, havendo cada vez mais crianças a necessitar de Terapia da 

Fala (atualmente, vinte e seis (26) crianças beneficiam de acompanhamento nesta área e duas (2) serão 

avaliadas durante o mês de julho. 

 

No primeiro ciclo, dos vinte e três (23) alunos abrangidos por medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, 

dezasseis (16) com medidas universais, seis (6) com medidas seletivas e um (1) com medidas adicionais, tiveram 

sucesso pleno treze (13), sucesso deficitário cinco (5) e insucesso um (1). Quatro (4) alunos não obtiveram 

qualquer nível de sucesso por serem migrantes recém-chegados (refugiados da guerra da Ucrânia).  

A EMAEI analisou a situação escolar do aluno com insucesso e considerou que a retenção (medida aplicada "a 

título excecional" no AESCT) deverá ter alguma influência benéfica sobre o desempenho académico e sobre o 

comportamento do discente. 

O modo como se realizou o acolhimento dos quatro (4) alunos vindos da Ucrânia foi determinante para o sucesso 

da sua integração e inclusão. Foram criados ambientes seguros e de apoio que promoveram quer o bem-estar 

físico e emocional, a segurança, o desenvolvimento pessoal e a aprendizagem, quer o reconhecimento e a 

afirmação, onde cada um se sentiu bem consigo próprio e com os outros.  
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Há que salientar o papel que os voluntários tiveram no processo de acolhimento/integração/inclusão destes 

quatro (4) alunos na escola e das suas famílias em Santa Cruz da Trapa. 

Da avaliação realizada no primeiro ciclo, constata-se que a disciplina com maior fragilidade é o Português, 

apontando-se como principais fatores inibidores da aprendizagem dos alunos com sucesso deficitário e 

insucesso: dificuldades em compreender, em reter e em aplicar os conteúdos em estudo; ritmo lento na 

execução das tarefas; fraca motivação para aprender; não realização dos trabalhos de casa; não cumprimento 

de uma rotina regular de estudo; falta de organização dos materiais de trabalho/ estudo; baixa resistência à 

frustração – tendência para desistir com facilidade; participação desordenada; falta de confiança; falta de 

autoestima; dificuldades em dirigir a atenção/manter a concentração; dificuldade em concluir adequadamente 

as tarefas no tempo previsto; dificuldades em realizar as tarefas de forma autónoma; instabilidade familiar. 

Há que salientar que os sucessivos confinamentos durante a pandemia e o uso continuado das máscaras 

deixaram marcas no desenvolvimento dos alunos.  

 

No segundo ciclo, dos trinta (30) alunos abrangidos por medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, treze 

(13) com medidas universais, quinze (15) com medidas seletivas e dois (2) com medidas adicionais, tiveram 

sucesso pleno vinte e dois (22), sucesso deficitário oito (8) e insucesso zero (0). 

Da avaliação realizada, constata-se que as disciplinas com maiores fragilidades por parte dos oito (8) alunos que 

apresentaram sucesso deficitário continuam a ser a Matemática e o Inglês. As suas dificuldades prendem-se 

com falta de acompanhamento familiar efetivo; dificuldades em compreender, em reter e em aplicar os 

conteúdos em estudo; interesses divergentes dos escolares; ritmo de trabalho muito lento; dificuldades de 

atenção/concentração; falta de pré-requisitos; falta de hábitos e métodos de estudo; falta de empenho e 

motivação para as aprendizagens; falta dos materiais necessários à consecução das atividades letivas; falta dos 

trabalhos solicitados para casa; dificuldades no esclarecimento de dúvidas; não cumprimento de uma rotina 

regular de estudo. 

 

No terceiro ciclo, dos trinta e oito (38) alunos abrangidos por medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, 

vinte e quatro (24) com medidas universais, oito (8) com medidas seletivas e seis (6) com medidas adicionais, 

tiveram sucesso pleno vinte e três (23), sucesso deficitário quinze (15) e insucesso zero (0). 

Da avaliação realizada, constata-se que as disciplinas com maiores fragilidades por parte dos quinze (15) alunos 

que apresentaram níveis inferiores a três são a Matemática e a Geografia. 

Em relação aos quinze (15) alunos que apresentam sucesso deficitário na avaliação do terceiro 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/expetativas; falta de hábitos e métodos de estudo; 

falta de atenção/concentração; pouco acompanhamento por parte da família; interesses divergentes da escola, 

agravadas pelo diagnóstico que apresentam. 

 

 

1.4.2. Balanço sobre o Centro de Apoio à Aprendizagem 

 

O CAA do AESCT é um espaço físico situado na escola sede (Escola Básica Integrada de Santa Cruz da Trapa), 

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, 

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

Objetivos Gerais 

•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 Específicos 

•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. 
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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 o 

centro de recursos de tecnologias de informação e comunicação (CRTIC) para a educação especial de Viseu, 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. 

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 (alunos vindos da Ucrânia, por exemplo). 

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. 

Foi aplicado um inquérito de satisfação aos 22 alunos que usufruem dos serviços especializados no CAA, 

verificando que 100% dos alunos estão satisfeitos e muito satisfeitos com os serviços especializados. 

Apontaram como opiniões o gosto em trabalhar com os seus professores e como sugestões de melhoria, 

fazer jogos de computador de Português, mais desenhos, ver mais filmes e ter mais dias de apoio. 

Os pais/encarregados de educação desses alunos também foram inquiridos e os onze respondentes também 

se manifestaram 100% satisfeitos e muito satisfeitos com os serviços prestados. 

Os docentes e técnicos também foram inquiridos acerca das suas perceções em relação ao funcionamento 

da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) e todas as perguntas mereceram taxas de 

satisfação superiores a 90% na sua generalidade. Sugeriram que a coordenadora dos diretores de turma 

fizesse também parte da equipa e a necessidade de menos burocracia. 
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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. 

 

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) 

Ano letivo 2021/2022 100% (0 retido) 100% (0 retido) 100% (0 retido) 

 

Taxa Coortal de Conclusão de Ciclos 2021/2022 
( )

( ) ( )

C

A B



 

 

• Dos alunos que iniciaram o 1.º ciclo em 2018/19 … (29 alunos) 

Alunos matriculados no 4.º 

ano em 2021/2022 (A)* 

Alunos matriculados no 2.º 

e 3.º anos em 2021/2022 (B) 

Alunos que concluíram o 4.º 

ano em 2021/22 (C) 

Taxa Coortal de Conclusão 

1.º Ciclo 2021/2022 

27 0 27 100% 

* Transferidos 2 alunos 
 

 

• Dos alunos que iniciaram o 2.º ciclo em 2020/21 … (28 alunos) 

Alunos matriculados no 6.º 

ano em 2021/2022 (A) 

Alunos matriculados no 5.º 

ano em 2021/2022 (B) 

Alunos que concluíram o 6.º 

ano em 2021/2022 (C) 

Taxa Coortal de Conclusão 

2.º Ciclo 2021/2022 

28 0 28 100% 

 

 

• Dos alunos que iniciaram o 3.º ciclo em 2019/20 … (29 alunos) 

Alunos matriculados no 9.º 

ano em 2021/2022 (A)* 

Alunos matriculados nos 7.º 

e 8.º anos em 2021/2022 (B) 

Alunos que concluíram o 9.º 

ano em 2021/2022 (C) 

Taxa Coortal de Conclusão 

3.º Ciclo 2021/2022 

28 0 28 100% 

* Transferido 1 aluno 

 

 

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  
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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% 

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) 

 

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 

 

 

 

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. 
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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 

 

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 

 

 

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 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; 

 7 alunos inscreveram-se em cursos profissionais 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. 

Mat. Alunos SCT Todos 10.º C.N. / Biol. Alunos SCT Todos 10.º F.Q. Alunos SCT Todos 10.º 

Médias 13,5 12,55 Médias 14,13 12,58 Médias 13 11,77 
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No 11.º ano (2019/2020) 11 alunos frequentaram cursos científicos/humanísticos na ESSPS. 

Em relação às classificações obtidas no 9.º ano: 

 

Português: Oito alunos (73%) subiram; 

Inglês: Nove alunos (82%) mantiveram; 

Educação Física: Quatro alunos (36%) subiram; 

Matemática: Quatro alunos (50%) baixaram (2 alunos com 

9 e 5 valores); 

C.N./Biologia: Três alunos (38%) baixaram; 

Físico-Química: Três alunos (50%) 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, pioria a Biologia e ligeira melhoria a Físico-

Química. 

Mat. Alunos SCT Todos 11.º C.N. / Biol. Alunos SCT Todos 11.º F.Q. Alunos SCT Todos 11.º 

Médias 13,13 13,57 Médias 13,25 12,79 Médias 13,67 12,8 

 

No 12.º ano (2020/2021) 11 alunos frequentaram cursos científicos/humanísticos na ESSPS. 

Em relação às classificações obtidas no 9.º ano: 

 

Português: Sete alunos (64%) subiram; 

Inglês: Dois alunos (100%) mantiveram; 

Educação Física: Quatro alunos (36%) subiram; 

Matemática: Quatro alunos (57%) mantiveram (2 alunos 

com 9 valores); 

C.N./Biologia: Quatro alunos (67%) subiram; 

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

História: Um aluno (33%) subiu. 

Oito alunos concluíram o 12.º ano com sucesso pleno e dois com sucesso deficitário. Um aluno não aprovado. 

Mat. Alunos SCT Todos 12.º C.N. / Biol. Alunos SCT Todos 12.º F.Q. Alunos SCT Todos 12.º 

Médias 14 13,3 Médias 17 16,8 Médias 10,5 15 

 

Em 2020/2021, na ESSPS, seis alunos concluíram o curso profissional em 3 anos e um aluno não concluiu. 

 

No ano letivo de 2021/2022, dos alunos que concluíram os cursos cientifico-humanísticos com sucesso na ESSPS, sete 

(70%) entraram no ensino superior.  

 
Conclusão (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. 
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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; 

 9 alunos inscreveram-se em cursos profissionais na ESSPS; 

 9 alunos inscreveram-se em cursos profissionais na EPC; 

 5 alunos inscreveram-se em cursos profissionais na EPV. 

 

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 (50%) mantiveram; 

Geografia: Um aluno (33%) subiu. 

Mat. Alunos SCT Todos 10.º C.N. / Biol. Alunos SCT Todos 10.º F.Q. Alunos SCT Todos 10.º 

Médias 12,17 12,81 Médias 13 13,8 Médias 12,67 13,68 

 

No 11.º ano (2020/2021) 9 alunos frequentaram cursos científicos/humanísticos na ESSPS. 

Em relação às classificações obtidas no 9.º ano: 

 

Português: Quatro alunos (44%) subiram; 

Inglês: Três alunos (38%) subiram; 

Educação Física: Três alunos (33%) subiram; 

Matemática: Três alunos (60%) baixaram; 

C.N./Biologia: Três alunos (60%) baixaram; 

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

História: Dois alunos (50%) mantiveram; 

Geografia: Um aluno (33%) subiu. 

Melhoria dos resultados do 10.º para o 11.º em todas as disciplinas, exceto Físico-química e História. 

Mat. Alunos SCT Todos 11.º C.N. / Biol. Alunos SCT Todos 11.º F.Q. Alunos SCT Todos 11.º 

Médias 15 16,28 Médias 14,6 15,24 Médias 13,2 14,95 

 
Conclusão (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; 

 

No ano letivo 2019/2020 

32 alunos terminam o 9.º ano na EB de Santa Cruz da Trapa. 

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

 6 alunos inscreveram-se em cursos profissionais na ESSPS; 

 7 alunos inscreveram-se em cursos profissionais na EPC; 

 2 alunos inscreveram-se em cursos profissionais na EPV; 
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No 10.º ano (2020/2021) 16 alunos frequentaram cursos científicos/humanísticos na ESSPS. 

Em relação às classificações obtidas no 9.º ano: 

 

Português: Treze alunos (81%) mantiveram; 

Inglês: Onze alunos (79%) mantiveram; 

Educação Física: Treze alunos (81%) mantiveram;  

Matemática: Onze alunos (73%) baixaram (3 alunos com 6, 

9 e 9 valores); 

C.N./Biologia: Nove alunos (69%) baixaram (1 aluno com 8 

valores); 

Físico-Química: Onze alunos (79%) baixaram (3 alunos com 

5, 8 e 9 valores); 

História: Um aluno (100%) baixou; 

Geografia: Um aluno (100%) manteve. 

Mat. Alunos SCT Todos 10.º C.N. / Biol. Alunos SCT Todos 10.º F.Q. Alunos SCT Todos 10.º 

Médias 12,67 12,9 Médias 14,15 13,72 Médias 12,57 13,35 

 
Conclusão (alunos que frequentaram a ESSPS): 

 Metade dos alunos prosseguiu estudos em cursos científicos/humanísticos na ESSPS; 

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

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

História. A média alcançada pelos alunos de SCT na disciplina de Biologia é superior à alcançada pelos alunos 

desse ano de escolaridade; 

 

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 e EP Mariana seixas. 

 

1.9. Taxa Global de Sucesso no Agrupamento 

TAXA GLOBAL DO SUCESSO DO AGRUPAMENTO ANO LETIVO 2021/2022 

Meta estabelecida no PE 21/22– 97,9% 

 

98,33% 

Meta atingida 

 

 

 

Ano letivo
16/17

Ano letivo
17/18

Ano letivo
18/19

Ano letivo
19/20

Ano letivo
20/21

Ano letivo
21/22

94.60%
95.31%

96.85%

98.38% 98.43% 98.33%

TAXA GLOBAL DE SUCESSO 
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Taxa Global Sucesso 
(Totais níveis positivos)  

1.º Ciclo 

Ano 
letivo 
16/17 

Ano 
letivo 
17/18 

Ano 
letivo 
18/19 

Ano 
letivo 
19/20 

Ano 
letivo 
20/21 

Ano 
letivo 
20/21 

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

 

 

 

 

 

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 

Ano 
letivo  
21/22 

86,59% 88,41% 92,44% 95,90% 95,23% 96,79% 

 

 

 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 

Ano 
letivo 
21/22 

 
92,07% 

 
94,83% 

 
95,94% 

 
97,97% 

 
98,27% 

 
98,18% 

 

 

 

 

 

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 

Ano 
letivo 
21/22 

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

 
99,34% 
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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. 

Em relação às metas definidas no Projeto Educativo, no que toca à taxa de alunos que tiveram positiva nas 

provas finais, constata-se que, a Português, a percentagem de sucesso foi de 60% e a Matemática foi de 

46,2%, ambas abaixo das metas de 80,6% e 49,35% respetivamente . Metas não atingidas 

Em relação às metas relacionadas com a classificação média (por nível), constata-se que: 

- a Português, obtive-se nível 3 situando-se abaixo da meta de 3,16 (Diferencial -0,16). Meta não atingidas 

- a Matemática o nível 2,88 situando-se acima da meta de 2,85 (diferencial +0,03). Meta atingida 

 

   

 

 

 

 

 

 

62.50%

55%

60%
56.92%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

Taxa de sucesso Classif. Média

Português

Nacional Escola

42.30%
45%46.15%

52.65%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

Taxa de sucesso Classif. Média

Matemática

Nacional Escola
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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 

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 

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 

 

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   

 

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% 

 

 

3.2.2. Número de medidas disciplinares por aluno 

 

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 
 

 

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. 
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3.2.3. Taxa de alunos envolvidos em ocorrências disicplinares em sala de aula 

 

 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% 

 

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  

 

 

 

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

ocorrências 

 

 
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 0 0 0% 

2.º ciclo 5 0 0% 

3.º ciclo 7 5 71,4% 

 

 

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 0% no 2.º ciclo e de 71,4% no 3.º ciclo.  
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3.3. Absentismo 

3.3.1. Média de faltas injustificadas por aluno 

 

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 

 

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  

 

 

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 91,4% 
 (Ano letivo 21/22- 95,7%) 

Grau de satisfação dos pais/EE face ao Clima de Escola 98% 
 (Ano letivo 21/22- 96,1%) 

Grau de satisfação dos docentes face ao Clima de Escola 98,1% 
 (Ano letivo 21/22- 100%) 

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

79% 
(Ano letivo 21/22- 73%) 

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

 

Grau de Satisfação Geral 
91,62% 

(Ano letivo 21/22- 91,2%) 

Meta  ≥88,45% 
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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. (≥80%) 

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

AGRUPAMENTO 

 
Ação Número de 

participantes 
Avaliação Taxa de Participação 

Ação “Educar com 
Amor: Regras e 
Limites” 

 
 
 

 
10 pais/encarregados 
de Educação 

Dos 10 pais/encarregados de 
educação participantes, apenas 
9 avaliaram globalmente a ação: 

7 - “Muito Bom” e 2 - “Bom”. 

Como sugestões, para futuras 
ações, foram mencionadas 
temáticas como: inteligência 
emocional, parentalidade 
positiva, bullying e o papel dos 
pais. 

População-alvo: 346 
pais/Encarregados de 

Educação 

Total de participantes:10 
correspondentes a 14 

pais/EE  

Taxa de Participação: 4%  

Ação “Literacia 
Financeira” 

 
6 pais/encarregados 
de Educação 

Dos  6  pais/encarregados de 
educação participantes, apenas 
2 avaliaram globalmente a ação: 

1 - “Bom” e 1 - “Muito bom”. 

Como sugestão, para futuras 
ações, foi mencionada a 
temática “conflitos escolares”. 

População-alvo: 346 
pais/Encarregados de 

Educação 

Total de participantes: 6 
correspondentes a 11 

pais/EE  

Taxa de Participação: 3,2% 

Ação “Falar sobre 
Ciberbullying" 

 4 pais/encarregados 
de Educação 

 

Dos 4 pais/encarregados de 
educação participantes, 1 
avaliou  globalmente a ação com 
“Muito bom”. 

 

Não foram referidas sugestões 
para futuras ações 

População-alvo: 346 
pais/Encarregados de 

Educação 

Total de participantes: 4 
correspondentes a 10 

pais/EE 

Taxa de Participação: 2,9%  

Ação “Conhecer, 
Acolher e Incluir” 

9 pais/encarregados 
de Educação 

  

Dos  9 pais/encarregados de 
educação, 8 avaliaram 
globalmente a ação com “Muito 
Bom”. 

Não foram referidas sugestões 
para futuras ações. 

 

População-alvo: 346 
pais/Encarregados de 

Educação 

Total de participantes: 9 
correspondentes a 16 

pais/EE 

Taxa de Participação: 4,6%  
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Ação “Proteger, 
Valorizar e 
Transformar” 

2 pais/encarregados 
de educação 

2 pais/encarregados de 
educação avaliaram 
globalmente a ação com “Muito 
Bom”. 

Não foram referidas sugestões 
para futuras ações. 

População-alvo: 80 
pais/Encarregados de 
Educação do 3.º Ciclo  

Total de participantes: 2 
correspondentes a 2 pais/EE 

Taxa de Participação: 2,5%  

Ação de sensibilização 
para pais/EE “O meu 
filho está a terminar o 
9.º ANO. E agora?” 

1 pai/encarregado de 
educação 

1 pai/encarregado de educação 
avaliou globalmente a ação com 
“Muito Bom”. 

Não foram referidas sugestões 
para futuras ações. 

 

População-alvo: 28 
pais/Encarregados de 
Educação do 9.º ano  

Total de participantes: 1 
correspondente a 2 pais/EE 

Taxa de Participação: 7,1% 

Academia Digital para 
Pais - Segurança e 
Cidadania Digital e  

Competências Digitais 
Básicas  

20 pais/encarregados 
de educação  

20 pais/encarregados de 
educação avaliaram 
globalmente a ação com  “Muito 
Bom”. 

População-alvo:168  pais/EE 
do 1.º e 2.º ciclos  

Total de participantes: 20 
correspondentes a 26 

pais/EE 

Taxa de Participação:  15,5% 

Ação “Modos e 
Formas de Pensar a 
Violência Doméstica” 

1 pai/encarregado de 
Educação 

1 avaliou  globalmente a ação 
com “Muito Bom”. 

 

Não foram referidas sugestões.  

População-alvo: 346 
pais/Encarregados de 

Educação 

Total de participantes: 1 
correspondente a 1 pai/EE 

Taxa de Participação:0,3% 

Gala de Finalistas do 
9.º ano 

15 pais/encarregados 
de educação  

Sem avaliação. População-alvo:  28 
pais/Encarregados de 
Educação do 9.º ano  

Total de participantes: 15 
correspondentes a 16 

pais/EE 

Taxa de Participação: 57,1% 
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Festa de Finalistas dos 
alunos do 4.º  da EBI 
de Santa Cruz da 
Trapa  

16 pais/encarregados 
de educação  

Sem avaliação. População-alvo:  20 
pais/Encarregados de 

Educação 

Total de participantes:16 
correspondentes a 16 

pais/EE   

Taxa de Participação: 80% 

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

Meta:   35,02%   
 

 

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  

 

 

 

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

ALUNOS 

Entidade Parceira Ação Grau de satisfação 

EAPN - Núcleo 
Distrital de Viseu  

Ação “Literacia 
Financeira” 

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

NIAVE - GNR de Viseu  Ação “Modos e 
Formas de pensar a 
Violência Doméstica”  

Após a análise do questionário de avaliação 
preenchido pelos pais/encarregados de educação 
verificou-se que, relativamente à questão “Considera 
adequada a escolha da entidade parceira NIAVE - GNR 
de Viseu para a dinamização desta ação?”, a resposta 
foi: 1 - “Muito Bom”. 
Grau de satisfação: 100% 
 

Deco Jovem Ação “Desplastifica-
te” 

Após a análise dos 29 questionários de avaliação 
preenchidos pelos alunos verificou-se que, 
relativamente à questão “Consideras adequada a 
escolha da entidade parceira Deco Jovem para a 
dinamização desta ação?”, a resposta foi: 2 - “Satisfaz”, 
4 -  “Bom” e 23 - “Muito Bom”. 
Grau de satisfação: 100%  
 

Deco Jovem  Ação “Poupa Energia”  Sem avaliação por questionário de satisfação. A 
avaliação foi qualitativa, por observação direta e 
registo de opiniões, oralmente. 
Grau de satisfação: 100% 
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Secção de Prevenção 
Criminal e 
Policiamento 
Comunitário (SPC) do 
Destacamento 
Territorial de Viseu 

Ação "Bullying e 
Ciberbullying” 

Após análise dos 23 questionários de avaliação 
preenchidos pelos alunos verificou-se que, 
relativamente à questão “Consideras adequada a 
escolha da entidade parceira Secção de Prevenção 
Criminal e Policiamento Comunitário (SPC) do 
Destacamento Territorial de Viseu para a dinamização 
desta ação?”, a resposta foi: 23 - “Muito Bom”. 
Grau de satisfação: 100% 

Deco Jovem  Ação “Compras Bem, 
Mas não Sabes a 
Quem” 

Após análise dos 23 questionários de avaliação 
preenchidos pelos alunos verificou-se que, 
relativamente à questão “Consideras adequada a 
escolha da entidade parceira Deco Jovem para a 
dinamização desta ação?”, a resposta foi: 23 - “Muito 
Bom”. 
Grau de satisfação: 100% 

Deco Jovem  Ação 
“Sustentabilidade” 

Após a análise dos 12 questionários de avaliação 
preenchidos pelos alunos verificou-se que, 
relativamente à questão “Considera adequada a 
escolha da entidade parceira Deco Jovem para a 
dinamização desta ação?”, a resposta foi: 1 - “Satisfaz”, 
5 -  “Bom” e 6 - “Muito Bom”. 
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 28 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: 28  “Sim”. 
 
Grau de satisfação: 100% 

JS Clínica de Viseu  Ação de  “Burnout na 
classe Docente” 

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

Agrupamento de 
Escolas de Mundão 
(Terapeuta da Fala do 
GAAF) 
 

Ação de 
sensibilização/formaç
ão para docentes 
“Ensino Estruturado 
(Metodologia 
TEACCH)” 

Após análise dos 6 questionários de avaliação 
preenchidos pelos docentes verificou-se que, 
relativamente à questão “A entidade parceira foi a 
adequada”, a resposta foi: 6 - “Concordo totalmente”. 
Grau de satisfação: 100% 

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

Meta: 96,75% 

 

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-estra dos alunos. 
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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 desenvovlidas 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 dom a saúde, 

cidadania e a natureza; 

- É um agrupamento pequeno que consegue ser bastante dinâmico e mais próximi 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 Sãoo Pedro do Sul). 

 

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

parcerias em 21/22 foi de 100%. ( Meta 96,75%) Meta atingida 

 

 

 

 

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.  

Ao longo do ano letivo 2021/22, foram concluídas 113 atividades entre as 116 atividades (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%). 

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. 
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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). 

Participaram os seguintes alunos ao longo do ano: 

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) 

 

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. 

 

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 88,7%.  

 

 

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

de alunos inscritos/total) seria de 57%.   

 

   

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 2021/2022 

1.º 

Ciclo 

98,4 % 98,34% 98% 98,31% 96,8% 93,3% 88,7% 

2.ºCiclo 57,78% 92,65% 84,75% 90,4% 81,6% 48,1% 63% 

3.ºCiclo 74,23% 54,8% 56,88% 62,1% 61,9% 40,9% 52,5% 

 

 

 

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 

 

No presente ano letivo, as ações planificadas e concretizadas pelo pessoal docente, 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 pelos docentes e não docentes. 

Evidenciamos também que a implementação dos percursos formativos 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). 

Efetuando uma análise retrospetiva dos múltiplos espaços/percursos formativos que tiveram lugar durante 

o presente ano letivo, e tendo também como referencial os objetivos definidos no Plano de Formação 

2021/2023, podemos constatar numa avaliação intercalar do mesmo Plano que os objetivos foram 

globalmente atingidos.  

Numa análise qualitativa, e tendo como fonte de informação os inquéritos ao pessoal docente e não docente, 

no que à formação diz respeito, constata-se que 91,6% dos docentes participaram no levantamento das 

necessidades formativas, o que compara com 57,9% dos não docentes.  

Relativamente à adequação dos espaços formativos com as necessidades individuais, 83,1% dos docentes e 

47,4% dos não docentes consideraram que a formação disponibilizada foi adequada a essas necessidades. 

Em paralelo, verifica-se que a esmagadora maioria (94,6%) dos docentes e 31,6% dos não docentes conhece 

o Plano de Formação do AESCT, o que demonstra que, embora o mesmo tenha resultado de uma auscultação 

abrangente aos diversos membros da comunidade escolar, é necessário reforçar os canais de divulgação 

junto do pessoal não docente.  
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De um modo geral, o grau de satisfação dos docentes comparativamente à oferta formativa disponibilizada 

é muito elevado, pois 94,3% referiram estar satisfeitos ou muito satisfeitos, valor que compara com os 

52,6% do pessoal não docente. Estes valores díspares advêm da reduzida oferta formativa do CFAE, 

relativamente aos não docentes. 

Numa análise mais quantitativa, são de destacar as mais de sessenta horas de formação disponibilizadas 

pelo Agrupamento, que abarcaram as mais diversas temáticas e públicos-alvo, desde alunos, encarregados 

de educação, pessoal docente e não docente. 

Dessa análise, transparece também o esforço de atualização, tanto do pessoal docente como do pessoal não 

docente. Essa demanda constante de aperfeiçoamento das práticas, através da formação contínua e do 

desenvolvimento profissional, está expressa nas 2372 horas frequentadas pelos docentes, o que perfaz uma 

média superior a 59 horas por docente. Por seu lado, o pessoal não docente frequentou mais de 358 horas 

de formação, a esmagadora maioria pelo pessoal técnico especializado. De realçar que esta elevada carga 

horária formativa frequentada corresponde, no pessoal docente, a apenas 80% do universo total de 

professores em exercício no AESCT, pois foi esta a percentagem de respondentes ao levantamento solicitado 

pelo coordenador do Plano de Formação. 

 

 

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. 

 

 

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 
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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 

2015/2016 

Ano letivo2019/2020 Ano letivo2020/2021 Ano letivo 2021/2022 

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%). 

79 % do Pessoal Não 

Docente está Muito 

Satisfeito (21,1%) ou 

Satisfeito (57,9%). 

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%). 

79 % do Pessoal Não 

Docente está Muito 

Satisfeito (5,3%) ou 

Satisfeito (73,7%).  

 Sugestões de melhoria: 

- Desenvolver o espírito de interajuda e colaboração entre todos;  

- Promover uma boa comunicação entre todos, sem diferenciação dos postos de 

trabalho; 

- Dar opinião e receber o feedback; 

- Promover Formação em 1.ºs socorros e Relacionamento Interpessoal;  

- A Direção deve reunir com todos os colaboradores, não apenas com um ou dois, para 

promover a participação no desenvolvimento da escola.  

 

Observações: Em relação ao ano anterior, as taxas de satisfação aumentaram, no entanto, 

verifica-se uma diminuição das percentagens de não docentes muito satisfeitos.  

 

 

 

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: 
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Nível de 

ensino 

 

Total 

Com computador Com ligação à internet 

Nº % Nº % 

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

Educação 

pré-escolar 
81 98 60 70 74,1 71,4 72 88 88,9 89,8 

Ensino 

básico 
256 248 202 176 78,9 71 206 206 80,5 83 

1.º Ciclo 119 106 93 68 78,2 64,2 101 86 84,9 81,1 

2.º Ciclo 54 62 41 43 75,9 69,3 40 54 74,1 87,1 

3.º Ciclo 83 80 68 65 81,9 81,3 65 66 78,3 82,5 

Total 337 346 262 246 77,7 71,1 278 294 82,5 85 

 

Na educação pré-escolar, no que concerne ao número de alunos com computador, regista-se, 

comparativamente à última avaliação realizada, uma diminuição da percentagem de alunos com 

computador, mas a ligação à internet manteve-se praticamente igual.   

No 1.º ciclo, verifica-se uma descida no que respeita a alunos com computador e acesso à internet. 

No 2.º ciclo, observa uma descida na percentagem de alunos com computador e uma subida no acesso à 

internet.  

No 3.º ciclo manteve-se praticamente inalterável a percentagem de alunos com computador, mas aumentou 

a dos alunos com acesso à internet. 

De salientar que alguns discentes eventualmente terão 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: 

 

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 

 

Comparativamente aos dados obtidos na avaliação anterior, em termos gerais percentuais, não nos parecem 
muito relevantes as alterações verificadas. Em termos de mais pormenor, podemos relevar a subida 
percentual de alunos contemplados pelo escalão B, no 1.º ciclo. 
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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. 

 

 

7.3. Segurança na escola 

 

Ao longo deste ano letivo, em termos globais, verificou-se um aumento de 3 acidentes relativamente ao ano 

anterior, que pode ser justificado pelo número de acidentes que envolveram alunos do 3.º ciclo. 

 

 

 Acidentes   

Nível 

 
Queda 

 
Choque 

 
Outros 

 
Total 

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

Pré-escolar 1 2 0 0 0 0 1 2 

1.º Ciclo 3 0 1 1 2 4 6 5 

2.º Ciclo 1 1 0 0 1 1 2 2 

3.º Ciclo 0 0 0 1 0 2 0 3 

Total 5 3 1 2 3 7 9 12 
 

Considerações Finais 

1. BALANÇO GLOBAL  

 

CULTURA DE ESCOLA E LIDERANÇAS PEDAGÓGICAS 

 

Meta  Valor obtido Resultado 

Grau de participação dos vários agentes da 

comunidade educativa na definição das ações a 

desenvolver pela Escola 

Grau de participação dos vários 

agentes da comunidade educativa na 

definição das ações a desenvolver pela 

Escola deve ser igual ou superior a 

64,76% 

63,4% Meta não atingida 

Grau de diversidade das medidas 

organizacionais que visam a promoção do 

trabalho colaborativo 

Implementar no mínimo nove medidas 

organizacionais que visam a promoção 

do trabalho colaborativo (PE) 

9 Meta atingida 
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Grau de satisfação dos vários agentes da 

comunidade educativa face às dinâmicas 

pedagógicas implementadas 

A taxa de satisfação dos vários agentes 

da comunidade educativa face às 

dinâmicas pedagógicas implementadas 

deve ser igual ou superior a 94,73% 

95,7% Meta atingida 

GESTÃO CURRICULAR 

Taxa de insucesso escolar (1) EPE  O valor da taxa de competências 

adquiridas no final da Educação Pré-

Escolar (alunos 5 anos) deve ser igual 

ou supeior a 87,82% 

Formação Pessoal e 

Social: 93,13% 

Expressão e 

Comunicação: 92,16% 

Conhecimento do 

Mundo: 94,79% 

Meta atingida 

1.º Ciclo O valor da taxa de insucesso escolar 

deve manter-se igual ou inferior a 

1,04% 

1 aluno/102 

0,98% 

1 aluno/106 

0,94% 

Meta atingida 

2.º Ciclo O valor da taxa de insucesso escolar 

deve manter-se igual ou inferior a 

1,67% 

0 alunos/62 

0% Meta atingida 

3.º Ciclo O valor da taxa de insucesso escolar 

deve manter-se igual  ou inferior a 

1,29% 

0 alunos/80 

0% Meta atingida 

Taxa de alunos com 

classificação positiva a todas 

as disciplinas 

1.º Ciclo A percentagem de alunos com 

classificação positiva a todas as 

disciplinas deve ser igual ou superior a 

93,58% 

97 alunos/102 

95,1% 

101 alunos/106 

95,3% 

Meta atingida 

2.º Ciclo A percentagem de alunos com 

classificação positiva a todas as 

disciplinas deve ser igual ou superior a  

80,15% 

 54 alunos/62 

87,1% Meta atingida 

3.º Ciclo 

 

A percentagem de alunos com 

classificação positiva a todas as 

disciplinas deve ser igual ou superior a 

73,84% 

 62 alunos/80 

77,5% Meta atingida 

Taxa de alunos que tiveram 

positiva nas provas finais 

9.º ano - 

Português 

A taxa de sucesso nas provas finais de 

Português deve ser igual ou superior a 

80,6% 

60% 

% sucesso nacional= 62,5% 

(diferencial -2,5 pp) 

Meta não atingida 

9.º ano - 

Matemática 

A taxa de sucesso nas provas finais de 

Matemática deve ser igual ou superior 

a 49,35% 

46,2% 

% sucesso nacional= 42,3% 

(diferencial +3,9 pp) 
Meta não atingida 

Classificação média nas 

provas finais 

9.º ano - 

Português 

A classificação média nas provas finais 

de Português deve ser igual ou 

superior a 3,16 

3 

Classificação media em % 

56,9% 

Classificação % nacional= 55% 

(diferencial +1,9 pp) 

Meta não atingida 

9.º ano- 

Matemática 

 

A classificação média nas provas finais 

de Matemática deve ser igual ou 

superior a 2,85 

2,88 

Classificação media em % 

52,7% 

Classificação % nacional= 45% 

Meta atingida 
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(diferencial +7,7 pp) 

Taxa de percursos diretos de 

sucesso entre os alunos da 

escola, em todas as ofertas 

educativas 

1.º Ciclo A percentagem de alunos com 

percursos diretos de sucesso deve ser 

igual ou superior a 90,62% 

100% Meta atingida 

2.º Ciclo A percentagem de alunos com 

percursos diretos de sucesso deve ser 

igual ou superior a 100% 

100% Meta atingida 

3.º Ciclo A percentagem de alunos com 

percursos diretos de sucesso deve ser 

igual ou superior a 95,2% 
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 75,2% 

81,25% 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 67,84% 

85,71% 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 60,71% 

60% Meta não atingida 

Taxa Global de Sucesso do 

Agrupamento 

Ensino Básico 

1.º, 2.º e 3.º 

Ciclos 

A taxa globa de sucesso do 

Agrupamento deve ser igual ou 

superior a 97,9% 

98,33% Meta atingida 

Diplomas de Méritos Alunos do 4.º 

ano 

2.º e 3.º ciclos 

A percentagem de alunos que 

receberam diplomas de mérito ou de 

excelência deve ser igual ou superior a 

32,39% 

37,85% Meta atingida 

Taxa de participação nas 

Atividades de Enriquecimento 

Curricular 

1.º ciclo A percentagem de alunos do 1.º ciclo 

que participaram nas Atividades de 

Enriquecimento Curricular deve ser 

igual ou superior a 96,36% 

88,7% 
Meta suspensa 

não estaria atingida 
 

Taxa de Participação em 

Clubes e Projetos 

2.º e 3.º ciclos A percentagem de alunos dos 2.º e 3.º 

ciclos  que participaram nos Clubes e 

Projetos deve ser igual ou superior a 

61,4% 

57% 
Meta suspensa 

não estaria 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 
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3.º Ciclo 

 

Manter a taxa de interrupção precoce 

do percurso escolar em 0 % 
0% Meta atingida 

Número de medidas 

disciplinares por aluno 

Ensino Básico O número de medidas disciplinares por 

aluno deve manter-se menor ou igual 

a 0,02 

0,07 Meta não 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 ser menor ou igual a 0,27%, 
no 1.º Ciclo 

0% Meta atingida 

2.º Ciclo A taxa de alunos envolvidos em 

ocorrências disciplinares em sala de 

aula deve ser menor ou igual  1,85% % 

no 2.º Ciclo 

0% Meta atingida 

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 

10% Meta não atingida 

Taxa de ocorrências 

disciplinares em contextos de 

sala de aula, face ao número 

total de ocorrências 

1.º Ciclo 0%  --- 

2.º Ciclo 0 ocorrências em sala de aula/5 no total 

0% 
--- 

3.º Ciclo 5 ocorrências ems ala de aula/7 no total 

71,4% 
--- 

Comportamento das Turmas Ensino Básico A percentagem de turmas com “Bom” 

e “ Muito Bom” comportamento deve 

ser igual ou superior a 94,4% 

87,5% Meta não 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  0,27 
0,10 Meta atingida 

3.º Ciclo 

 

A média de faltas injustificadas por 

aluno deve ser igual ou inferior a  1,83 
0,34 Meta 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 88,45% 

91,62% 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 35,02% 

32,94% Meta não 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 96,75% 

100% Meta atingida 

 

Santa Cruz da Trapa, 18 de julho de 2022 

A Comissão de Avaliação do Projeto Educativo 2021-2022 

 


