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1 – NOTA INTRODUTÓRIA 
 

De acordo com as disposições da Lei n.º 31/2002 e do Despacho normativo nº 20/2012, a 

Equipa de Autoavaliação do Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar, dando 

continuidade ao trabalho de monitorização e de avaliação do Agrupamento que tem vindo a ser 

desenvolvido, apresenta neste relatório os resultados atingidos ao longo do ano letivo 2019/2020. 

Tendo em consideração que o nosso Agrupamento foi submetido a uma Avaliação Externa, 

no mês de fevereiro, e a avaliação foi divulgado no dia 7 de abril, de 2016, a equipa passou, a 

partir desse momento, a ter em consideração as orientações aí apresentadas. 

No seguimento das indicações constantes no supracitado relatório, e tendo em 

consideração as fragilidades diagnosticadas, houve necessidade de implementar várias ações, 

sendo elaborado um Plano de Melhoria, que foi aprovado pelos órgãos do Agrupamento, 

publicado na sua página web e remetido à IGEC. 

Integrado no Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, criado pela Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 23/2016, de 11 de abril, foi, também, elaborado um Plano de Ação 

Estratégica, no sentido da promoção do sucesso educativo do Agrupamento, que integra, além de 

outros domínios, as áreas de melhoria identificadas no referido Relatório da Avaliação Externa da 

IGEC. 

Ao longo deste ano letivo, continuaram a ser implementados os dois Planos, de acordo com 

os recursos disponíveis, bem como outras medidas apresentadas/propostas no final do ano letivo 

anterior e que constam neste Relatório de Autoavaliação. 

Para realizar a autoavaliação serão utilizados como instrumentos de avaliação como a 

análise documental, entrevistas/conversas informais e evidencias, a saber, questionários, PEA, RI, 

PAA, relatórios/atas dos Departamentos e Áreas Disciplinares, dos DT, do PAA, do GAAF, 

página do Agrupamento, materiais/grelhas produzidos, entre outros. 

  A equipa de autoavaliação, tendo como base de trabalho os Planos de Melhoria/Ação 

delineados, procedeu à sua monitorização através da recolha de dados diferenciados, acreditando 

que o seu trabalho contribuirá para ajudar a superar os problemas detetados e atingir as melhorias 

desejadas. 
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2 – ÁREAS DE MELHORIA 
 

No âmbito da avaliação externa do Agrupamento, que decorreu em 2016, foram 

identificadas várias ações que é necessário implementar para superar as fragilidades existentes, 

nomeadamente: 

 A análise criteriosa do (in)sucesso escolar e identificação dos seus fatores explicativos, de 

modo a fundamentar as opções metodológicas e estratégicas, em particular na disciplina 

de Português.   

 A generalização da supervisão pedagógica e acompanhamento da prática letiva em sala 

de aula, como processo de melhoria da qualidade do ensino e de desenvolvimento 

profissional docente. 

 A implementação de mecanismos de monitorização das medidas de promoção do sucesso 

escolar com impacto na avaliação da sua eficácia. 

 A consolidação do processo de autoavaliação sustentado em objetivos claros e no 

estabelecimento de metas avaliáveis, com reflexos na qualidade do serviço educativo. 

 

 

2.1- PLANO DE MELHORIA 
 

Com base nas supracitadas indicações, foi elaborado um Plano de Melhoria, que começou 

a ser implementado, ainda, em 2016/17 e teve continuidade nos anos escolares seguintes. 

O Plano de Melhoria, que a seguir se apresenta, foi aprovado em reuniões do Conselho 

Pedagógico e do Conselho Geral do Agrupamento em 13/07/2016 e 25/07/2016, respetivamente. 
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Orientações para a ação Responsáveis Calendarização 

Aumentar os níveis de sucesso na disciplina de Português. 

Coordenador do Departamento de Línguas 

Coordenador da Área Disciplinar de Português 

Professores da Disciplina 

Outros a definir 

Anos letivos 

2016/2017 

2017/2018 

e 

seguintes 

Sistematizar e generalizar a supervisão pedagógica e o 

acompanhamento da prática letiva. 

Coordenadores dos Departamentos 

Coordenadores das Áreas Disciplinares 

Professores das Disciplinas 

Equipa de Autoavaliação 

Monitorizar as medidas de promoção do sucesso escolar. 

Conselho Pedagógico 

Coordenadores dos Departamentos 

Equipa de Autoavaliação 

Consolidar, de forma sustentada, o processo de autoavaliação. 
Equipa de Autoavaliação 

Outros a definir 
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Plano de Ação 1 
 

Aumentar os níveis de sucesso na disciplina de Português 

Problema Objetivos Metas Atividades / Estratégias de ação 
Calendariza

ção 
Recursos Monitorização 

- Insucesso 

na disciplina 

de 

Português. 

- Melhorar as 

competências na 

disciplina de 

Português nos vários 

domínios (leitura, 

escrita, oralidade, 

educação literária e 

gramática). 

- Aumentar o sucesso 

na disciplina de 

Português nos 

diferentes níveis de 

ensino. 

- Elevar os níveis de 

sucesso escolar face 

ao ano letivo anterior 

em 5%. 

- Diminuir a 

disparidade entre as 

classificações interna 

e externa. 

- Práticas de aprendizagem em 

grupo, estimulando a cooperação e a 

pesquisa. 

- Aprendizagem cooperativa/tutoria 

entre pares (alunos). 

- Reforço curricular de 45 minutos 

semanais no 9.º e no 12.º ano. 

- Coadjuvação nos 7.º e 8.º anos em 

45 minutos semanais. 

- Realização de atividades de 

estímulo de escrita e de leitura: 

oficinas de escrita; projetos de 

leitura; concursos literários; idas ao 

teatro; visitas de estudo. 

- Elaboração e aplicação conjunta de 

instrumentos de avaliação comuns 

por ano de escolaridade. 

- Realização de um teste intermédio 

conjunto por ano de escolaridade. 

- Ao longo 

dos anos 

letivos 

2016/2017 e 

2017/2018 

e 

seguintes 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Segundo 

período 

letivo. 

- Todos os 

docentes da 

disciplina de 

Português.  

- Aferição mensal 

pelos docentes da 

Área Disciplinar 

(por ano de 

escolaridade) das 

ações/atividades 

propostas e 

concretizadas, 

através de 

grelhas de 

registo/avaliação. 

- Registos 

trimestrais, por 

cada docente, em 

grelhas de 

registo/avaliação. 
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Plano de Ação 2 
 

Sistematizar e generalizar a supervisão pedagógica e o acompanhamento da prática letiva. 

Problema Objetivos Metas 
Atividades/Estratégias de 

Ação 
Calendarização Recursos Monitorização 

- Insuficiência de 

práticas 

generalizadas e 

sustentadas de 

supervisão 

pedagógica e de 

acompanhamento 

da prática letiva 

em sala de aula. 

- Melhorar os 

mecanismos de 

supervisão 

pedagógica. 

- Monitorizar o 

cumprimento dos 

programas e a prática 

letiva docente em 

contexto de sala de 

aula. 

- Reforçar as práticas 

colaborativas. 

- Uniformizar os 

critérios e os 

instrumentos de 

avaliação. 

 

 

Assistir/partil

har uma aula 

por ano 

letivo, entre 

40% dos 

docentes. 

 

Estender as 

práticas 

colaborativas 

e de 

articulação a 

todos os 

docentes do 

Agrupamento 

 

- Observação de aulas pelos 

Coordenadores do 

Departamento e/ou 

Coordenadores de Área 

Disciplinar. 

- Comparar, trimestralmente, os 

resultados obtidos, por 

disciplina, com as metas do 

PEA, através do preenchimento 

de uma grelha de monitorização 

das metas definidas e atingidas. 

- Assistência a aulas entre 

pares ao longo do ano letivo. 

- Elaboração e aplicação 

conjunta de instrumentos de 

avaliação por ano de 

escolaridade no 1.º ciclo e por 

ano/disciplina nos 2.º e 3.º 

ciclos e secundário.  

- Ao longo do ano 

letivo. 

 

- Coordenadores 

dos 

Departamentos 

Curriculares. 

- Coordenadores 

das Áreas 

Disciplinares. 

- Todos os 

docentes. 

- Registo das 

observações de 

aulas efetuadas. 

- Registo, em 

grelha, do 

trabalho 

colaborativo entre 

pares. 

- Registo, em 

grelha, pelos 

Coordenadores 

dos 

Departamentos, 

de todo o trabalho 

colaborativo dos 

professores. 
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Plano de Ação 3 
 

Monitorizar as medidas de promoção do sucesso escolar. 

Problema Objetivos Metas 
Atividades/Estratégias de 

Ação 
Calendarização Recursos Monitorização 

- Pouca eficácia na 

monitorização das 

medidas de 

promoção do 

sucesso escolar. 

- Melhorar os 

mecanismos de 

monitorização das 

medidas de 

promoção do 

sucesso escolar nas 

Áreas Disciplinares. 

- Articular os 

mecanismos de 

monitorização 

existentes no 

Agrupamento. 

 

- Melhorar 

significativamente 

a eficácia dos 

mecanismos de 

monitorização 

das medidas de 

promoção do 

sucesso escolar. 

- Registo, em grelha, da 

avaliação inicial dos 

alunos que vão usufruir 

das medidas. 

- Tratamento dos dados 

recolhidos (resultados 

dos alunos em cada 

período letivo), aferindo 

a evolução dos 

resultados. 

- Análise crítica sobre a 

eficácia das medidas. 

- Proposta de 

ajustamento/alteração 

das medidas de 

promoção do sucesso. 

- Início do ano 

letivo. 

 

- Reuniões de 

preparação de 

cada ano letivo 

 

- Final dos 1.º, 

2.º e 3.º 

períodos. 

 

- Equipa de 

Autoavaliação. 

- Conselhos de 

Turma. 

- Conselhos de 

Docentes. 

- Conselhos de 

Áreas 

Disciplinares. 

- Conselho 

Pedagógico. 

- Resultados das 

avaliações 

intercalares. 

- Resultados da 

avaliação de 

cada período 

letivo. 

- Resultados das 

provas de 

aferição e dos 

exames 

nacionais. 
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Plano de Ação 4 
 

Consolidar, de forma sustentada, o processo de autoavaliação 

Problema Objetivos Metas 
Atividades/Estratégias 

de Ação 
Calendarização Recursos Monitorização 

- Fragilidades no 

processo de 

autoavaliação. 

- Identificar, de forma 

estratégica, as áreas 

prioritárias de 

intervenção. 

- Refletir sobre os 

fatores endógenos e 

exógenos geradores 

dos problemas 

identificados. 

- Promover um maior 

envolvimento por parte 

dos atores educativos. 

- Tornar o processo de 

autoavaliação mais 

sistemático e 

impactante nas 

dinâmicas da 

organização escolar. 

- Aumentar o 

envolvimento em 

mais 20% dos 

docentes do 

Agrupamento no 

processo de 

autoavaliação. 

- Concretizar todos 

os planos de 

melhoria decorrentes 

do processo da 

autoavaliação. 

- Reflexão e definição de 

medidas de melhoria nos: 

- Conselhos de 

Departamento; 

- Conselhos de Área 

Disciplinar; 

- Conselhos de Turma 

- Auscultação dos 

Delegados de Turma 

-Auscultação da AE 

- Auscultação das APEE 

- Identificação, pelo 

Conselho Pedagógico, de 

pontos fortes e de 

aspetos a melhorar, na 

última reunião de cada 

ano letivo 

 

 

 

Ao longo do ano 

letivo 

 

- Equipa de 

Autoavaliação. 

 

 

-Comunidade 

Escolar  

 

- Comunidade 

Educativa. 

- Registo 

sistematizado das 

ações realizadas 

e dos resultados 

obtidos. 

- Aferição 

/comparação 

trimestral dos 

resultados 

escolares obtidos 

pelos alunos. 

- Verificação da 

implementação 

das medidas de 

melhoria nos 

vários domínios 

de funcionamento 

do AE. 
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2.2- PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICA 
 

Face às fragilidades referidas e a outras, entretanto, detetadas, e tendo em conta as 

orientações do Ministério da Educação e o Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar 

2016, foi, também, elaborado um Plano de Ação Estratégica do Agrupamento, aprovado nas 

reuniões do Conselho Pedagógico e do Conselho Geral do Agrupamento em 13/07/2016 e 

25/07/2016, respetivamente. 

O Plano de Ação abrange seis medidas. As Medidas 1, 2 e 3 relacionam-se com o 

insucesso escolar, a Medida 5 vai ao encontro do já definido no Plano de Ação 1 e as Medidas 4 e 

6 pretendem ultrapassar outras fragilidades: Indisciplina, absentismo e abandono escolar, bem 

como a consolidação da identidade do Agrupamento, da interação entre o Agrupamento e a 

comunidade/parcerias externas, respetivamente. 

 

Melhoria do Ensino e da Aprendizagem 

Medida 1 

1. Fragilidade/problema a 
resolver e respetiva(s) fonte(s) 
de identificação 

Retenções no 1.º ciclo (2.º ano de escolaridade).  
Fontes: pautas, atas, relatório de autoavaliação. 

2. Anos de escolaridade a 
abranger 

1.º e 2.º anos. 

3. Designação da medida. Reforço das aprendizagens na sala de aula. 

4. Objetivos a atingir com a 
medida 

Aumentar o sucesso no 2.º ano de escolaridade.  

5. Metas a alcançar com a 
medida 

Aumentar a taxa anual de sucesso no 2.º ano de escolaridade em 5%, face 
aos resultados obtidos em 2015/2016. Aumentar gradualmente os resultados 
nos anos seguintes até ao cumprimento das metas definidas no PEA, 

6. Atividade(s) a desenvolver 
no âmbito da medida. 

Articulação pedagógica entre a educação pré-escolar e o 1.º ciclo /1.º ano no 
início do ano letivo. 
Organização dos alunos em pequenos grupos, durante um período de 7 horas 
semanais, para trabalharem as dificuldades de leitura e escrita, mais 7 horas 
semanais para trabalharem o cálculo mental e o raciocínio lógico. 

7. Calendarização das 
atividades 

Os próximos dois anos letivos 2016/2017 e 2017/2018, consolidando os 
resultados nos anos letivos seguintes. 

8. Responsáveis pela execução 
da medida 

Professores titulares de turma, professores coadjuvantes e Coordenação de 
Departamento e Coordenação de Ano. 

9. Recursos (crédito horário 
utilizado ou outros recursos 
necessários à consecução da 

Reforço da coadjuvação no 2.º ano com recurso ao crédito horário e aos 
docentes de apoio. 
Utilização de horas de crédito horário do Agrupamento e de docentes 
colocados por MPD para apoio educativo nos restantes anos do 1.º ciclo. 
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medida)  
 

10. Indicadores de 
monitorização e meios de 
verificação da execução e 
eficácia da medida 

Relatórios de avaliação intercalar, avaliação de final de período e relatório da 
autoavaliação do Agrupamento. 

11. Necessidades de formação 
Formação ao nível dos métodos e técnicas de leitura e implementação de 
estratégias do cálculo matemático. 

 
 

Medida 2 

1. Fragilidade/problema a 
resolver e respetiva(s) fonte(s) 
de identificação 

Insucesso nos 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário à disciplina de Matemática 
e, no ensino secundário, às disciplinas de Biologia e Geologia e Física e 
Química A. 
Fontes: pautas, atas e relatório de autoavaliação. 

2. Anos de escolaridade a 
abranger 

5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º e 12.º anos. 

3. Designação da medida. Operação Ciências. 

4. Objetivos a atingir com a 
medida 

Melhorar os resultados escolares nas disciplinas de Matemática, Biologia e 
Geologia e Física e Química A. 

5. Metas a alcançar com a 
medida 

Aumentar a taxa anual de sucesso no 2.º ciclo e no 3.º ciclo e no ensino 
secundário na disciplina de Matemática, tendo em consideração as metas do 
PEA. 
Aumentar a taxa anual de sucesso nas disciplinas de Biologia e Geologia e 
Física e Química A, tendo em consideração as metas do PEA. 
Diminuir gradualmente a diferença, nas disciplinas de Matemática, Biologia e 
Geologia e Física e Química A, entre as classificações interna e externa. 

6. Atividade(s) a desenvolver 
no âmbito da medida. 

 
Disciplina de Matemática: 

 
Coadjuvações na sala de aula nos 6.º, 8.º e 10.º anos. 
Reforço curricular semanal de 50 minutos no 9.º ano. 
Apoio pedagógico semanal de 45 minutos para pequenos grupos diferenciados 
nos 7.º, 8.º e 9.º anos. 
Sala de estudo, durante 100 minutos semanais, nos 10.º, 11.º e 12.º anos. 
 
 
Disciplinas de Biologia e Geologia e Física e Química A: 
 

Sala de estudo, durante 100 minutos semanais, nos 10.º e 11.º anos. 
 

7. Calendarização das 
atividades 

Os próximos dois anos letivos 2016/2017 e 2017/2018 e, ao longo dos anos 
seguintes. 

8. Responsáveis pela execução 
da medida 

Professores das disciplinas, professores coadjuvantes, professores de 
apoio/sala de estudo e Coordenadores de Área Disciplinar e de Departamento. 
 

9. Recursos (crédito horário 
utilizado ou outros recursos 
necessários à consecução da 

Utilização de professores disponíveis para a coadjuvação e reforço curricular 
para Matemática. 
Utilização de horas de crédito horário do Agrupamento e de horas da 
componente não letiva dos docentes para as disciplinas de Matemática, 
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medida) Biologia e Geologia e Física e Química A. 

10. Indicadores de 
monitorização e meios de 
verificação da execução e 
eficácia da medida 

Relatórios de avaliação intercalar, avaliação de final de período, relatórios de 
apoio/sala de estudo e de coadjuvação e relatório da autoavaliação do 
Agrupamento. 

11. Necessidades de formação 
Formação na supervisão e no trabalho colaborativo. 
Formação nas áreas de Matemática e das Ciências Experimentais. 

 

Medida 3 

1. Fragilidade/problema a 
resolver e respetiva(s) 
fonte(s) de identificação 

Insucesso nos 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário às disciplinas de Português e 
Inglês. 
Fontes: pautas, atas, relatório de autoavaliação e relatório da Avaliação Externa 
do Agrupamento. 

2. Anos de escolaridade a 
abranger 

5.º, 6.º, 9.º e 12.º anos. 

3. Designação da medida. Operação Línguas (Português e Inglês). 

4. Objetivos a atingir com a 
medida 

Melhorar os resultados escolares nas disciplinas de Português e Inglês. 

5. Metas a alcançar com a 
medida 

Aumentar a taxa anual de sucesso nas disciplinas de Português de Inglês, de 
acordo com as metas do PEA. 
Diminuir a diferença, na disciplina de Português, entre as classificações interna 
e externa, evitando discrepâncias superiores a 1 nível no caso do 3.º ciclo e 3 
valores no ensino secundário. 

6. Atividade(s) a desenvolver 
no âmbito da medida. 

Disciplina de Português: 

Utilização de recursos disponíveis para coadjuvação, em sala de aula, nos 5.º e 
6.º anos.  
Reforço curricular nos 9.º e 12.º anos (50 minutos), permitindo o funcionamento 
da oficina das línguas no 9.º ano. 
Apoio pedagógico a pequenos grupos de alunos, durante 50/100 minutos 
semanais, nos 5.º, 6.º e 9.º anos. 
Realização de outras atividades específicas para o 2.º ciclo: 

 experiências de aprendizagem em grupo; 

 passaporte de leitura; 

 aprendizagem cooperativa entre pares; 

 aulas interativas. 

 Realização de outras atividades específicas para os diferentes ciclos: 

 oficinas de escrita; 

 projetos de leitura; 

 idas ao teatro para consolidação das obras integrais; 

 promoção de um concurso literário anual, seguido da publicação dos 
trabalhos premiados; 

 participação em concursos (PNL, Concurso Literário da Autarquia…); 

 visitas de estudo e encontros literários. 
Disciplina de Inglês: 

Reforço curricular de 50 minutos no 9.º ano de escolaridade para permitir o 
funcionamento da oficina das línguas. 

7. Calendarização das 
atividades 

Os próximos dois anos letivos 2016/2017 e 2017/2018, com consolidação e 
melhoria nos próximos anos letivos. 
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8. Responsáveis pela 
execução da medida 

Professores da disciplina, professores coadjuvantes, professores de apoio/sala 
de estudo e Coordenadores da Área Disciplinar e de Departamento. 

9. Recursos (crédito horário 
utilizado ou outros recursos 
necessários à consecução da 
medida) 

Utilização de recursos humanos disponíveis para coadjuvação em sala de aula 
e apoios em pequenos grupos específicos, de acordo com as necessidades dos 
alunos. 
Utilização e horas de crédito horário do Agrupamento e de horas da 
componente não letiva dos docentes, para as disciplinas de Português e Inglês. 

10. Indicadores de 
monitorização e meios de 
verificação da execução e 
eficácia da medida 

Relatórios de avaliação intercalar, avaliação de final de período, relatórios de 
apoio/sala de estudo e relatório da autoavaliação do Agrupamento. 

11. Necessidades de 
formação 

Formação na supervisão e no trabalho colaborativo. 
Formação na área de Português: Oficinas de Escrita e de Leitura. 

 

Prevenção da Indisciplina, do Absentismo e do Abandono 

Medida 4 

1. Fragilidade/problema a 
resolver e respetiva(s) fonte(s) 
de identificação 

Indisciplina na sala de aula e no recinto escolar, absentismo e abandono. 
Fontes: atas, participações disciplinares, comunicações e relatórios do 
Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF). 

2. Anos de escolaridade a 
abranger 

Todos os anos de escolaridade dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário. 

3. Designação da medida. Operação Cidadania: cumprir, não desistir e vencer. 

4. Objetivos a atingir com a 
medida 

Conhecer direitos e deveres. 
Reduzir a indisciplina dentro e fora da sala de aula.  
Reduzir o absentismo e o abandono escolar.  
Melhorar os resultados escolares. 

5. Metas a alcançar com a 
medida 

Diminuir em 5% as participações e a aplicação de medidas disciplinares. 
Diminuir a percentagem de abandono e de absentismo para 0%. 

6. Atividade(s) a desenvolver 
no âmbito da medida. 

Dar a conhecer e explicar o Regulamento Interno no que à disciplina dos 
alunos diz respeito, utilizando preferencialmente, nos 2.º e 3.º ciclos, as aulas 
de oferta complementar e, nos restantes anos, o professor titular de turma/ 
Diretor de Turma. 
Elaboração e afixação de uma Carta de Direitos e Deveres dos Alunos na sala 
de aula e noutros espaços escolares. 
Encaminhar o aluno causador da indisciplina para o GAAF, onde preencherá 
uma ficha de ocorrência e aguardará pelo professor que o encaminhou, o qual, 
uma vez presente, estabelecerá com o aluno um diálogo sobre a ocorrência, 
assinando ambos a ficha de ocorrência. 
Atribuição de tutorias para apoio e orientação pessoal e escolar de alunos 
sinalizados pelo Conselho de Turma ou pelo GAAF. 
Premiar, com uma atividade lúdica/passeio, a turma mais bem-comportada de 
cada ciclo de ensino, aplicando uma tabela com descritores que definam com 
clareza e objetividade a avaliação desse comportamento. 
Reuniões da Direção com os delegados de turma. 
Realização de atividades extracurriculares: grupo musical Classe Band, Escola 
de Teatro e Projeto Autarquia Jovem. 
Criação de cozinha (laboratorial) e montagem de equipamento para 
funcionamento da área técnica do Curso Profissional de Cozinha/Pastelaria, 
permitindo a diversificação da oferta formativa. 
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7. Calendarização das 
atividades 

Os próximos dois anos letivos 2016/2017 e 2017/2018, com consolidação nos 
anos letivos seguintes, 

8. Responsáveis pela execução 
da medida 

Todos os professores do Agrupamento, GAAF e técnicos, com o contributo 
dos assistentes operacionais e dos Encarregados de Educação. 

9. Recursos (crédito horário 
utilizado ou outros recursos 
necessários à consecução da 
medida) 

Contratação de dois professores a tempo inteiro e de um psicólogo, para o 
GAAF. 
Um monitor para acompanhar a turma do curso vocacional (turma altamente 
problemática) para o ano letivo 2016/2017. 
Apoio financeiro para a atividade lúdica/passeio. 
Apoio financeiro para a execução da Carta dos Direitos e Deveres dos Alunos. 

10. Indicadores de 
monitorização e meios de 
verificação da execução e 
eficácia da medida 

Fichas de avaliação de final de período, atas e relatórios dos técnicos 
envolvidos e do GAAF. 

11. Necessidades de formação 
Formação ao nível do desenvolvimento pessoal e social e das relações 
interpessoais para o pessoal não docente. 

 

 

Monitorização e Autoavaliação dos resultados alcançados 

 

Medida 5 

 

1. Fragilidade/problema a 
resolver e respetiva(s) fonte(s) 
de identificação 

Insuficiente consolidação dos processos de autoavaliação e de supervisão 
pedagógica. 
Fontes: Relatórios da Autoavaliação e da Avaliação Externa realizada pela 
IGEC, durante o mês de fevereiro de 2016. 

2. Anos de escolaridade a 
abranger 

Todos os alunos do Agrupamento. 

3. Designação da medida. 
Consolidação e sistematização dos processos de autoavaliação e de 
supervisão pedagógica. 

4. Objetivos a atingir com a 
medida 

Identificar, de forma estratégica, as áreas prioritárias de intervenção. 
Refletir sobre os fatores endógenos e exógenos geradores dos problemas 
identificados. 
Promover um maior envolvimento por parte dos atores educativos. 
Tornar o processo de autoavaliação mais sistemático e impactante nas 
dinâmicas da organização escolar. 
Melhorar os mecanismos de supervisão pedagógica. 
Monitorizar o cumprimento dos programas e a prática letiva docente em 
contexto de sala de aula. 
Reforçar as práticas colaborativas. 
Uniformizar os critérios e os instrumentos de avaliação. 
Contribuir para o desenvolvimento profissional dos docentes do Agrupamento. 

5. Metas a alcançar com a 
medida 

Aumentar o envolvimento em mais 20% dos docentes do Agrupamento no 
processo de autoavaliação. 
Concretizar todos os planos de melhoria decorrentes do processo de 
autoavaliação. 
Observar/partilhar uma aula por ano em 40% dos docentes. 
Envolvimento de todos os docentes em atividades colaborativas e de 
articulação. 
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6. Atividade(s) a desenvolver 
no âmbito da medida. 

Estabelecimento de parceria externa para assessoria na autoavaliação do 
Agrupamento. 
Frequência de ações de formação pelos membros da Equipa de 
Autoavaliação.  
Elaboração e aplicação de questionários à comunidade educativa. 
Tratamento dos dados recolhidos e reflexão sobre os mesmos. 
Divulgação dos resultados à comunidade. 
Elaboração e aplicação de planos de melhoria. 
Reuniões mensais de docentes da mesma disciplina/ano para implementação 
de projetos e atividades colaborativos.  
Observação de aulas pelos Coordenadores do Departamento e/ou 
Coordenadores de Área Disciplinar. 
Assistência a aulas entre pares ao longo do ano letivo. 
Elaboração e aplicação conjunta de instrumentos de avaliação por ano de 
escolaridade no 1.º ciclo e por ano/disciplina nos 2.º e 3.º ciclos e ensino 
secundário. 

7. Calendarização das 
atividades 

Os próximos dois anos letivos 2016/2017 e 2017/2018, com consolidação e 
aperfeiçoamento nos anos letivos seguintes. 

8. Responsáveis pela execução 
da medida 

Coordenador da Equipa de Autoavaliação. 
Coordenadores de Área Disciplinar e de Departamento. 

9. Recursos (crédito horário 
utilizado ou outros recursos 
necessários à consecução da 
medida) 

3 horas semanais para o Coordenador da Equipa de Autoavaliação e 1 hora 
semanal para os restantes membros. 
Apoio financeiro para a implementação das ações de formação. 
Apoio financeiro para custear a assessoria no âmbito da autoavaliação.   
Utilização de horas de crédito horário do Agrupamento. 
 

10. Indicadores de 
monitorização e meios de 
verificação da execução e 
eficácia da medida 

Publicação dos dados estatísticos sobre os resultados escolares em suporte 
papel e/ou digital e apresentação trimestral em Conselho Pedagógico. 
Relatório anual de avaliação interna que identifique as áreas a melhorar e 
apresente propostas de melhoria. 
Registo sistematizado das ações realizadas e dos resultados obtidos. 
Aferição/comparação trimestral dos resultados escolares obtidos pelos alunos. 
Aferição/comparação anual dos resultados nos restantes domínios. 
Registo das observações de aulas. 
Registo, em grelhas, do trabalho colaborativo entre pares. 
Registo, em grelhas, pelos Coordenadores dos Departamentos, de todo o 
trabalho colaborativo dos professores. 

11. Necessidades de formação 
Formação no âmbito da Autoavaliação do Agrupamento. 
Formação ao nível da Supervisão Pedagógica. 

 

 

Promoção da Relação Escola, Família, Comunidade e Parcerias 

 

Medida 6 

 

1. Fragilidade/problema a 
resolver e respetiva(s) fonte(s) 
de identificação 

Continuar a consolidação da identidade do Agrupamento e da interação entre 
o Agrupamento e a comunidade. 
Dar continuidade ao envolvimento das parcerias externas. 
Fontes: Projeto de Intervenção da Candidatura a Diretor, Projeto Educativo do 
Agrupamento, Relatório de Autoavaliação do Agrupamento  
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2. Anos de escolaridade a 
abranger 

Toda a comunidade escolar e educativa. 

3. Designação da medida 
Promoção e realização de atividades que continuem a consolidar a identidade 
e cultura de Agrupamento e o projetem à comunidade. 

4. Objetivos a atingir com a 
medida 

Aproximar as famílias do Agrupamento.  
Promover a capacitação parental. 
Melhorar a comunicação entre o Agrupamento e o meio envolvente. 
Divulgar as atividades, projetos e boas práticas do Agrupamento junto da 
comunidade. 
Envolver toda a comunidade educativa na construção e execução do Plano 
Anual de Atividades do Agrupamento. 
Reforçar o espírito de pertença dos atores educativos ao seu Agrupamento. 
Formalizar protocolos com entidades e instituições locais. 

5. Metas a alcançar com a 
medida 

Aumentar até 90% a percentagem de Pais e Encarregados de Educação na 
vinda periódica ao Agrupamento. 

6. Atividade(s) a desenvolver 
no âmbito da medida. 

Realização de uma reunião, no início do ano letivo, do Conselho de Turma 
com os Pais e Encarregados de educação. 
Realização de ações de formação parental. 
Publicação semanal de uma página do Agrupamento no jornal local.  
Publicação anual da Revista do Agrupamento. 
Participação dos Pais e Encarregados de Educação e das instituições locais 
nas diferentes atividades do PAA, entre outras, no Dia do Diploma e do Mérito 
Escolar e no Dia do Agrupamento. 
Atribuição de um patrono ao Agrupamento. 
Celebração de protocolos de colaboração com as seguintes 
entidades/instituições: Associações de Pais, Câmara Municipal de Vila Pouca 
de Aguiar, Centro de Treinos Municipal de Vila Pouca de Aguiar (CTM). 
Universidade Sénior das Terras de Aguiar (USTAG); Bombeiros Voluntários de 
Vila Pouca de Aguiar; Centro Social Nossa Senhora do Extremo 
(Tourencinho); Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). 
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Vila Pouca de Aguiar 
e Associações Juvenis. 
Desenvolvimento de programas de apoio à Ocupação de Tempos Livres de 
Jovens (OTJ) e Campos de Férias para crianças. 
Realização de atividades no âmbito da terapia assistida por cavalos para 
alunos com Necessidades Educativas Especiais. 

7. Calendarização das 
atividades 

Os próximos dois anos letivos 2016/2017 e 2017/2018, com consolidação e 
melhoria nos anos seguintes. 

8. Responsáveis pela execução 
da medida 

Direção do Agrupamento, Equipa Coordenadora da Revista do Agrupamento, 
Conselhos de Turma, outros docentes e Associações de Pais e Encarregados 
de Educação. 

9. Recursos (crédito horário 
utilizado ou outros recursos 
necessários à consecução da 
medida) 

Apoio financeiro para as ações de formação parental. 
Apoio financeiro para a publicação da Revista do Agrupamento. 
Apoio financeiro para a realização das atividades do PAA. 

10. Indicadores de 
monitorização e meios de 
verificação da execução e 
eficácia da medida 

Relatórios intermédios e final do Plano Anual de Atividades. 
Atas das reuniões do Conselho de Turma com os Pais e Encarregados de 
Educação. 
Inquéritos de satisfação aos Pais e Encarregados de Educação. 

11. Necessidades de formação Formação ao nível da capacitação parental. 
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3 – ANÁLISE DOS RESULTADOS ESCOLARES 
 

 Apresenta-se, de seguida, a análise dos resultados escolares do Agrupamento no ano letivo 

de 2019/2020, dando continuidade ao trabalho desenvolvido e tomando como referência, 

essencialmente, as Áreas de Melhoria apontadas no Relatório da Avaliação Externa, as Medidas 

do Plano de Ação Estratégica e as metas de sucesso do Projeto Educativo do Agrupamento. 

 Nesta área de autoavaliação foram tidos em consideração vários critérios. A avaliação 

interna é monitorizada através da recolha dos resultados de cada período, ao longo do ano letivo, 

nas diversas disciplinas e anos de escolaridade. É, também, estabelecida uma comparação das 

avaliações obtidas no 3.º período, nos quatro últimos anos letivos, e são apresentadas as taxas de 

retenção. Constituem ainda objeto de análise os resultados obtidos na avaliação externa, ou seja, 

nos exames nacionais, sendo feita a comparação com a classificação média a nível nacional e 

verificada a discrepância entre a avaliação interna e externa. 

 No final de cada período, os resultados de cada disciplina, nos diversos ciclos, foram 

objeto de análise e reflexão cuidadas, com especial atenção a todos os casos em que o grau de 

insucesso foi superior às metas estabelecidas no Projeto Educativo do Agrupamento (PE), por 

parte dos diversos órgãos de supervisão pedagógica, desde o Conselho Pedagógico (CP) aos 

Departamentos Curriculares e Áreas Disciplinares. É de referir que as metas estabelecidas no 

Projeto Educativo do Agrupamento, para combater o insucesso escolar, visam atingir: 

  No 1.º ciclo, evitar ultrapassar uma taxa de insucesso superior a 5% nas disciplinas de 

Português e de Matemática e de 2% nas restantes disciplinas;  

 No 2.º ciclo, evitar ultrapassar uma taxa de insucesso superior a 10% nas disciplinas de 

Português, Matemática e Inglês e de 5% nas restantes disciplinas;  

 No 3.º ciclo, evitar ultrapassar uma taxa de insucesso superior a 15% nas disciplinas de 

Português, Matemática e Inglês e de 8% nas restantes disciplinas;  

 No 9.º ano, evitar discrepâncias superiores a um nível, entre a avaliação interna e a 

avaliação externa, nas disciplinas com provas finais nacionais - Não foi verificado devido a 

não terem sido realizados exames;  

 No ensino Secundário, evitar ultrapassar uma taxa de insucesso superior a 20% nas 

disciplinas de Matemática A, Física e Química A e Biologia e Geologia e de 10% nas restantes 

disciplinas;  

 No ensino Secundário, evitar discrepâncias superiores a três valores, entre a avaliação 

interna e a avaliação externa, nas disciplinas com exame nacional. 
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 Da análise estatística da avaliação, nas várias estruturas, resultaram estratégias para 

melhorar os resultados. 

 No sentido de proceder à monitorização do compromisso com as metas do Projeto 

Educativo do Agrupamento, os Conselhos de Turma, nas reuniões de avaliação, preenchem uma 

grelha - Anexo 5 - que reflete os resultados escolares obtidos e contribui para a proposta de 

medidas/estratégias de remediação. Esta é mais uma medida que possibilita a obtenção de 

resultados mensuráveis. 

 Houve sempre a preocupação de identificar as causas de insucesso e de promover 

estratégias de remediação nas situações-problema, tendo como base os respetivos Planos de Ação 

do Plano de Melhoria e as Medidas do Plano de Ação Estratégica. 

É de referir que os resultados das Provas de Aferição, relativos ao ano letivo anterior, -

resultados REPA e RIPA - disponibilizados no início do presente ano letivo foram analisados pela 

Equipa da Autoavaliação e apresentados em reunião do Conselho Pedagógico pela sua 

Coordenadora. Posteriormente, estes resultados foram alvo de análise e reflexão nos 

Departamentos Curriculares, Áreas Disciplinares e Conselhos de Turma/Conselho de ano. Os 

resultados RIPA foram, igualmente, divulgados aos Encarregados de Educação. 

A análise dos resultados foi alvo de uma monitorização, no final de cada período (de 

acordo da calendarização), pela equipa de autoavaliação, e a recolha de dados baseou-se nas 

pautas de avaliação obtidas nos Programas GIAE e na avaliação externa no Programa ENES. 

A evolução dos resultados ao longo do ano letivo, por anos de escolaridade, nas diversas 

disciplinas, bem como os resultados dos exames nacionais do presente ano letivo, a par dos 

resultados finais dos anos letivos anteriores, é apresentada, de seguida.   

 

3.1- EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR  

 

Segundo as Orientações Curriculares (OCEPE, 2016/17) “a avaliação na educação pré-

escolar é reinvestida na ação educativa, sendo uma avaliação para a aprendizagem e não da 

aprendizagem. É, assim, uma avaliação formativa por vezes, também designada como 

“formadora”, pois refere-se a uma construção participada de sentido, que é, simultaneamente, uma 

estratégia de formação das crianças, do/a educador/a e, ainda, de outros intervenientes no processo 

educativo.”   

A educação Pré-Escolar tem especificidades às quais não se adequam todas as práticas e 

formas avaliativas utilizadas nos outros níveis de ensino. 



 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Autoavaliação do Agrupamento - Relatório 2019/2020                                                                                                                                                 Página 20 

  

A avaliação, enquanto processo contínuo de registo dos progressos realizados pela criança 

ao longo do tempo, utiliza procedimentos de natureza descritiva e narrativa, centrados sobre o 

modo como a criança aprende, como processa a informação, como constrói conhecimento ou 

resolve problemas.  

A avaliação é realizada em contexto, pelo que qualquer momento de interação, qualquer 

tarefa realizada pode permitir ao educador a recolha de informação sobre a criança e o grupo.  

Os educadores utilizam técnicas e instrumentos de observação e registo diversificados que 

possibilitam sistematizar e organizar a informação recolhida (registo de observações informais das 

crianças, trabalhos produzidos pelas crianças, auto e heteroavaliação produzida pelas crianças, 

construção de portefólios ou histórias de aprendizagem, registo de avaliação (grelhas de 

avaliação/registo de desenvolvimento), registos fotográficos, contactos e reuniões com Pais e 

Encarregados de Educação, fichas de informação, ficha de registo de avaliação no sentido de 

assegurar a sequencialidade educativa uma vez que esta acompanhará a criança na sua transição 

para o primeiro ciclo…), permitindo “ver” a criança sob vários ângulos de modo a poder 

acompanhar a evolução das suas aprendizagens.  

Este ano letivo, durante os dois primeiros períodos, todos os educadores consideraram 

bastante positiva a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de competências na 

globalidade das crianças dos diferentes Jardins de Infância do Agrupamento.  

A partir do dia 13 de março, devido ao confinamento das crianças em contexto familiar, o 

ensino à distância comprometeu o processo de avaliação das crianças, dadas as condições 

especiais do plano de contingência do COVID-19. Apesar de algumas crianças dos grupos terem 

regressado ao contexto de educação de infância, após o período de desconfinamento, a 

organização do ambiente educativo, os espaços, os materiais e rotinas foram alterados de forma 

significativa. 

Deste modo, o processo de avaliação, por parte do educador, de utilizar diferentes formas e 

meios de observação da criança sob vários ângulos, no desenvolvimento do seu processo de 

aprendizagem, ficou limitado.  

 
 

3.2 – 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
 

As tabelas que se seguem apresentam a evolução dos resultados do 1.º ano de escolaridade 

no ano letivo de 2019/20 e os resultados finais dos três anos letivos anteriores. 
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1.º ano de escolaridade 

Tabela 1 – Evolução dos resultados do 1.º ano de escolaridade no ano letivo de 2019/20 e resultados 
finais dos três anos letivos anteriores 

 
 

 

No 1.º ano de escolaridade, relativamente ao ano letivo anterior, verifica-se um aumento do 

insucesso na disciplina de Português em 5%, tendo ultrapassado as metas propostas no Projeto 

Educativo. 

Na disciplina de Matemática o aumento da taxa de insucesso foi pouco significativo 

(0,38%). 

 

2.º ano de escolaridade 
Tabela 2 – Evolução dos resultados do 2.º ano de escolaridade no ano letivo de 2019/20 e resultados 

finais dos três anos letivos anteriores 

 

1º ano 2016/17

Disciplinas 3ºP

N
ºa

lu
n

o
s

3ºP

N
ºa

lu
n

o
s

3ºP

N
ºa

lu
n

o
s

1º P 2ºP 3ºP

Port. 1,18 82 8,75 54 3,70% 49 14,29% 10,20% 6,12%

Mat. 0,00 82 3,75 54 3,70% 49 4,08% 6,12% 4,08%

Est. Meio 0,00 82 0,00 54 0,00% 49 0,00% 0,00% 0,00%

Exp. Art. 0,00 82 0,00 54 0,00% 49 0,00% 0,00% 0,00%

EF ---- --- ---- --- ---- 49 0,00% 0,00% 0,00%

Apoio Est. 0,00 82 0,00 54 0,00% 49 0,00% 0,00% 0,00%

CDes ---- --- ---- --- ---- 49 0,00% 0,00% 0,00%

TIC 0,00 82 0,00 54 0,00% --- ---- --- ----

OC_IA ---- --- ---- --- ---- 49 0,00% 0,00% 0,00%

E.M.R.C 0,00 82 0,00 54 0,00% 46 0,00% 0,00% 0,00%

% de insucesso (classificação <suficiente)

2017/18 2018/19 2019/20

2º ano 2016/17

Disciplinas 3ºP

N
ºa

lu
n
o
s

3ºP

N
ºa

lu
n
o
s

3ºP

N
ºa

lu
n
o
s

1º P 2ºP 3ºP

Port. 4,55 86 1,16 79 11,40% 62 4,84% 4,84% 0,00%

Mat. 1,14 86 2,33 79 10,10% 62 6,45% 6,45% 6,40%

Est. Meio 1,14 86 0,00 79 8,80% 62 0,00% 0,00% 0,00%

Exp. Art. 0,00 86 0,00 79 0,00% 63 0,00% 0,00% 0,00%

EF ---- --- ---- --- ---- 62 0,00% 0,00% 0,00%

Apoio Est. 0,00 86 2,33 79 0,00% 62 3,23% 1,61% 0,00%

CDes ---- --- ---- --- ---- 62 0,00% 0,00% 0,00%

TIC 0,00 86 0,00 79 0,00% ---- ---- ---- -----

ACE ---- --- ---- --- ---- 1 0,00% 0,00% 0,00%

OC_IA ---- --- ---- --- ---- 62 0,00% 0,00% 0,00%

AEC ---- --- ---- --- ---- ---- ---- ---- -----

E.M.R.C 0,00 86 0,00 79 0,00% 56-57 0,00% 0,00% 0,00%

% de insucesso (classificação < suficiente)

2017/18 2018/19 2019/20
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Quanto ao 2.º ano de escolaridade, com exceção da disciplina de Matemática, onde a taxa 

de insucesso foi de 6,4%, havendo uma melhoria relativamente ao ano anterior, todas as 

disciplinas apresentaram 100% de sucesso.  

 

 
3.º ano de escolaridade 

Tabela 3 – Evolução dos resultados do 3.º ano de escolaridade no ano letivo de 2019/20 e resultados 
finais dos três anos letivos anteriores 

 
 

Ao nível do 3.º ano de escolaridade regista-se um aumento na taxa de insucesso na 

disciplina de Português, sendo a mais alta dos últimos quatro anos, mas não tendo ultrapassado as 

metas propostas no Projeto Educativo. 

 

4.º ano de escolaridade 
Tabela 4 – Evolução dos resultados do 4.º ano de escolaridade no ano letivo de 2019/20 e resultados 

finais dos três anos letivos anteriores 

 

3º ano 2016/17

Disciplinas 3ºP

N
ºa

lu
n
o
s

3ºP
N

ºa
lu

n
o
s

3ºP

N
ºa

lu
n
o
s

1º P 2ºP 3ºP

Port. 0,00 88 2,33 85 0,00% 74-75 4,05% 4,00% 4,00%

Mat. 3,23 88 5,81 85 0,00% 74-75 2,70% 1,33% 1,30%

Est. Meio 0,00 88 0,00 85 0,00% 75-76 1,33% 1,32% 1,30%

OC-ECEF ---- --- ---- --- ---- 4 0,00% 0,00% 0,00%

EAFM ---- --- ---- --- ---- 75-76 0,00% 0,00% 0,00%

Exp. Art. 0,00 88 0,00 85 0,00% ---- ---- ---- -----

Apoio Est. 0,00 88 0,00 85 0,00% 74-75 0,00% 0,00% 0,00%

TIC/OC-TIC 0,00 88 0,00 85 0,00% 70-71 0,00% 0,00% 0,00%

Inglês 3,23 88 1,16 85 0,00% 74-75 1,35% 0,00% 0,00%

E.M.R.C 0,00 88 0,00 85 0,00% 64-65 0,00% 0,00% 0,00%

% de insucesso (classificação < suficiente)

2017/18 2018/19 2019/20

4º ano 2016/17

Disciplinas 3ºP

N
ºa

lu
n

o
s

3ºP

N
ºa

lu
n

o
s

3ºP

N
ºa

lu
n

o
s

1º P 2ºP 3ºP

Port. 0,00 65 4,69 86 0,00% 87-88 0,00% 0,00% 0,00%

Mat. 1,37 65 10,94 86 5,80% 87-88 0,00% 0,00% 0,00%

Est. Meio 1,37 65 0,00 86 0,00% 87-88 0,00% 0,00% 0,00%

OC-ECEF ---- --- ---- --- ---- 6 0,00% 0,00% 0,00%

EAFM ---- --- ---- --- ---- 87-88 0,00% 0,00% 0,00%

Exp. Art. 0,00 65 0,00 86 0,00% ---- ---- ---- -----

Apoio Est. 0,00 65 4,68 86 0,00% 87-88 0,00% 0,00% 0,00%

TIC/OC-TIC 0,00 65 0,00 86 0,00% 81-82 0,00% 0,00% 0,00%

Inglês 2,74 65 6,52 86 0,00% 87-88 0,00% 0,00% 0,00%

E.M.R.C 0,00 65 0,00 86 0,00% 80-82 0,00% 0,00% 0,00%

% de insucesso (classificação < suficiente)

2017/18 2018/19 2019/20
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Em relação ao 4.º ano de escolaridade, pode constatar-se que houve 100% de sucesso, em 

todas as disciplinas,   

 

Taxas de retenção no 1.º ciclo 
Tabela 5 – Comparação das taxas de retenção no 1.º ciclo nos últimos 4 anos letivos 

 
(a) 1 aluno (Campo de Jales)  

Com base na tabela 5, constata-se que este ano não houve retenções, com exceção do 3.º 

ano de escolaridade que apresenta o valor de 1,33%, correspondente a 1 aluno.  

Estes resultados são relevantes, uma vez que a Medida 1, do Plano de Ação Estratégica, 

apresenta como fragilidade a taxa de retenção no 2.º ano de escolaridade. Com exceção do ano de 

2018/19, o objetivo tem vindo a ser alcançado.  

3.3 – 2.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
 

5.º ano de escolaridade 
Tabela 6 – Evolução dos resultados do 5.º ano de escolaridade no ano letivo de 2019/20 e 

resultados finais dos três anos letivos anteriores 

 

 

Ano Nº alunos
Taxa de 

retenção
Nº alunos

Taxa de 

retenção
Nº alunos

Taxa de 

retenção
Nº alunos

Taxa de 

retenção

1.º 86 0,00% 80 0,00% 54 0,00% 49 0,00%

2.º 87 1,15% 86 0,00% 79 7,59%(6) 62 0,00%

3.º 62 0,00% 86 0,00% 85 0,00% 75 1,33% (a)

4.º 73 0,00% 64 3,13% (2) 86 0,00% 88 0,00%

Taxas de retenção no 1.º ciclo

2019/202016/17 2017/18 2018/19

1.º CICLO

5º ano 2016/17

Disciplinas 3ºP N
º 

al
u

n
o

s

3ºP N
º 

al
u

n
o

s

3ºP N
º 

al
u

n
o

s

1º P 2ºP 3ºP

Mat. 27,78 74 17,57 59 8,50% 83 9,64% 6,02% 5,95%

Port. 3,33 74 6,76 59 0,00% 83 12,05% 3,61% 0,00%

Ing. 10,00 74 14,86 58 12,10% 82 13,41% 9,76% 6,02%

C.N. 1,11 74 1,35 59 0,00% 84 3,57% 0,00% 0,00%

Hist. G. P. 4,44 74 4,05 59 1,70% 82 6,10% 2,44% 0,00%

Ed. Física 0,00 74 0,00 59 0,00% 84 0,00% 0,00% 0,00%

Ed. Tec. 0,00 71 0,00 58 0,00% 83 0,00% 0,00% 0,00%

Ed. Musical 0,00 71 0,00 58 0,00% 83 0,00% 0,00% 0,00%

F.Pessoal.S 0,00 74 0,00 --- ---- --- ---- ----

Ed. Visual 1,09 74 1,35 59 0,00% 84 0,00% 0,00% 0,00%

Cidadania Des. --- --- ---- 59 0,00% --- ---- ---- 0,00%

TIC --- --- ---- 59 0,00% --- ---- ---- 0,00%

OC-OLC --- --- ---- --- ---- 83 0,00% 0,00% 0,00%

EMRC 0,00 71 0,00 59 0,00% 81 0,00% 0,00% 0,00%

2019/20

% de insucesso (níveis < 3

2018/192017/18
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Ao nível do 5.º ano de escolaridade, comparando com o ano letivo anterior, verifica-se um 

decréscimo no insucesso às disciplinas de Matemática, Inglês, tendo sido atingido o valor que 

consta nas metas do PE. Nas restantes disciplinas, o sucesso foi de 100%.   

 

6.º ano de escolaridade 
Tabela 7 – Evolução dos resultados do 7.º ano de escolaridade no ano letivo de 2019/20 e resultados 

finais dos três anos letivos anteriores 

 
 

No que diz respeito ao 6.º ano, observa-se apenas um ligeiro acréscimo, nos valores de 

insucesso, à disciplina de Ed. Musical.  

 Nas disciplinas de Matemática, Português e Inglês ocorreu um aumento, notável, ao nível 

do sucesso, passando para valores que se enquadram nas metas propostas no PE. 

 

Taxas de retenção no 2.º ciclo  
Tabela 8 – Comparação das taxas de retenção no 2.º ciclo nos últimos 4 anos letivos 

 
 

Pela análise da tabela, constata-se que, pela terceira vez consecutiva, nos últimos quatro 

anos letivos, a taxa de retenções foi nula no 2.º Ciclo. 

6º ano 2016/17

Disciplinas 3ºP N
º 

a
lu

n
o

s

3ºP N
º 

a
lu

n
o

s

3ºP N
º 

a
lu

n
o

s

1º P 2ºP 3ºP

Mat. 8,14 89 16,85 75 18,70% 60 18,33% 10,00% 8,33%

Port. 1,16 89 0,00 75 2,70% 60 18,33% 1,67% 0,00%

Ing. 20,93 89 11,24 75 18,70% 59 16,95% 8,47% 8,47%

C.N. 0,00 89 0,00 75 0,00% 59 1,69% 0,00% 0,00%

Hist. G. P. 0,00 89 0,00 75 0,00% 60 5,00% 0,00% 0,00%

Ed. Física 0,00 91 0,00 75 0,00% 60 3,33% 0,00% 0,00%

Ed. Tec. 0,00 88 2,27 72 0,00% 59 0,00% 0,00% 0,00%

Ed. Musical 0,00 89 0,00 72 0,00% 59 1,69% 1,69% 1,69%

F.Pessoal.S 0,00 91 0,00 75 0,00% --- ---- ---- ----

Ed. Visual 0,00 91 0,00 75 0,00% 60-59 0,00% 0,00% 0,00%

Cidadania Des. ---- -- ---- --- ----- 60 0,00% 0,00% 0,00%

TIC ---- -- ----- --- ------ 60 0,00% 0,00% 0,00%

OC-OLC ---- --- ---- --- ---- 60 3,33% 1,67% 0,00%

EMRC 0,00 86 0,00 71 0,00% 58 0,00% 0,00% 0,00%

2019/202017/18 2018/19

% de insucesso (níveis < 3

Ano Nº Alunos
Taxa de 

Retenção
Nº Alunos

Taxa de 

Retenção
Nº Alunos

Taxa de 

Retenção
Nº Alunos

Taxa de 

Retenção

5.º 92 1, 09% 74 0,00% 59 0,00% 84 0,00%

6.º 88 0% 89 0,00% 75 0,00% 60 0,00%

2019/20

2.º Ciclo

2018/192016/17 2017/18
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3.4 – 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
 

 

7.º ano de escolaridade 
Tabela 9 – Evolução dos resultados do 7.º ano de escolaridade no ano letivo de 2019/20 e resultados 

finais dos três anos letivos anteriores  

 
 

No que concerne ao 7.º ano de escolaridade, na globalidade, verificou-se um decréscimo 

do insucesso nas disciplinas de Matemática, Físico-Química, Geografia e História. 

Contrariamente, o insucesso aumentou nas disciplinas de Português, Inglês, Francês e Ciências 

Naturais, face ao ano letivo anterior. 

É de referir que, ao longo do ano letivo, se verificou uma melhoria dos resultados em quase 

todas as disciplinas.  

 No referente às metas de sucesso estabelecidas no PE, as mesmas não foram alcançadas 

nas disciplinas de Francês e Ciências Naturais e Físico-Química, como se pode constatar pelas 

taxas de insucesso verificadas.  

 

 

7º ano 2016/17

Disciplinas
3ºP N

º 

a
lu

n
o

s

3ºP N
º 

a
lu

n
o

s

3ºP N
º 

a
lu

n
o

s

1º P 2ºP 3ºP

MAT 30,56 88 22,27 88-85 25,88 76 27,63 14,47 7,89

POR 3,70 88 11,36 89-86 2,33 76 11,84 5,26 5,26

ING I 18,52 88 17,05 89-86 10,47 76 22,37 17,11 13,16

FRA II 4,59 88 9,09 88-85 3,53 76 21,05 17,79 9,21

CNA 15,60 88 12,50 89-86 8,14 76 28,95 18,42 9,21

FQ 10,19 88 13,64 88-85 11,76 76 30,26 15,79 10,53

GEO 1,83 88 4,55 89-86 11,63 76 18,42 11,84 6,58

HST 0,00 88 2,27 88-86 3,49 76 18,42 1,32 1,32

EF 0,00 90 0,00 90-87 1,15 76 1,32 0,00 0,00

EV 0,00 90 0,00 91-88 0,00 74 0,00 0,00 0,00

EM ---- --- ---- --- ---- 24 16,67 12,50 0,00

Oc-F.P.S/C.Des.(a)(b)0,00 90 0,00 0,00 76 ---- ---- 0,00

TIC 0,00 87 0,00 0,00 76 ---- --- 0,00

ET 0,00 87 0,00 87-84 0,00 50 0,00 0,00 0,00

OC-ED 0,00 --- ---- --- ---- 38 0,00 0,00 0,00

OC-AM ---- --- ---- --- ---- 38 0,00 0,00 0,00

EMRC 0,00 89-90 0,00 84-81 0,00 73 0,00 0,00 0,00

2017/18 2018/19

% de insucesso (níveis < 3)

2019/20
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8.º ano de escolaridade 

Tabela 10 – Evolução dos resultados do 8.º ano de escolaridade no ano letivo de 2019/20 e 
resultados finais dos três anos letivos anteriores. 

 

 

No 8.º ano de escolaridade, e comparativamente com o ano letivo anterior, as taxas de 

insucesso desceram nas disciplinas de Matemática, Português Inglês, Francês, Ciências Naturais e 

História, tendo-se registado um aumento nas disciplinas de Físico-Química e Geografia. 

Relativamente às metas de sucesso estabelecidas, contatou-se que as disciplinas de 

Matemática, Físico-Química e Geografia não cumpriram as mesmas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8º ano 2016/17

Disciplinas
3ºP N

º 

a
lu

n
o

s

3ºP N
º 

a
lu

n
o

s

3ºP N
º 

a
lu

n
o

s

1º P 2ºP 3ºP

MAT 36,96 106 28,30 88-87 20,69 84 32,14 21,43 17,86

POR 19,57 106 1,87 89-88 6,82 85 9,41 2,35 1,18

ING I 15,22 106 17,92 89-88 11,36 85 15,29 8,24 4,71

FRA II 7,61 107 0,93 88-87 9,20 84 9,52 5,95 2,38

CNA 4,35 106 9,43 88-87 9,20 85 9,41 7,06 2,35

FQ 18,48 106 13,21 88-87 10,34 84 34,52 16,67 13,10

GEO 6,52 106 4,72 89-88 0,00 85 30,59 20,00 9,41

HST 2,17 106 0,94 89-88 4,55 85 7,06 5,88 1,18

EF 1,08 108 0,00 90-89 1,12 86 0,00 0,00 0,00

EV 0,00 108 0,00 90-89 1,12 87 0,00 0,00 0,00

Oc-F.P.S/C.Des.(a)(b)0,00 108 0,00 89-88 0,00 --- ---- ---- 0,00

TIC (a) 0,00 107 0,97 4,65 --- ---- ---- 0,00

EM (a) ---- 20 0,00 --- ---- --- ---- ---- ----

ET (a) ---- 87 0,00 --- ---- 84-83 0,00 0,00 0,00

OC-AMM ---- --- ---- --- ---- 86-85 0,00 0,00 0,00

ACE ---- --- ---- --- ---- 3-2 0,00 0,00 0,00

EMRC 0,00 108 0,00 87 0,00 79 0,00 0,00 0,00

PLNM ---- 1 0,00 --- ---- --- ---- ---- -----

2019/202017/18 2018/19

% de insucesso (níveis < 3)
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9.º ano de escolaridade 
Tabela 11 – Evolução dos resultados do 9.º ano de escolaridade no ano letivo de 2019/20 e resultados 

finais dos três anos letivos anteriores 

 
 

Pela análise dos dados do 9.º ano de escolaridade, constata-se, comparativamente ao ano 

letivo anterior, uma melhoria dos resultados, na generalidade das disciplinas, excetuando as 

disciplinas de Inglês e Francês (com uma ligeira subida) e Físico-Química. 

Relativamente às metas de sucesso, estabelecidas no PE, apenas a disciplina de Físico-

Química ficou ligeiramente aquém, ultrapassando 0,9 pontos percentuais. 

Este ano letivo, dada a situação de pandemia, foi cancelada a realização de provas finais do 

ensino básico, no final do 9.º ano de escolaridade (Decreto-Lei n.º 14-G/2020 de 13 de abril). 
 

 

Taxas de retenção no 3.º ciclo  

Tendo em consideração os últimos quatro anos letivos, pela análise da Tabela 14, 

constata-se que a taxa de retenção no presente ano letivo diminuiu no 9.º ano de 

escolaridade.  

Tabela 14 – Comparação das taxas de retenção no 3.º ciclo nos últimos 4 anos letivos 

 

9º ano 2016/17

Disciplinas
3ºP N

º 

a
lu

n
o

s

3ºP N
º 

a
lu

n
o

s

3ºP N
º 

a
lu

n
o

s

1º P 2ºP 3ºP

MAT 37,14 86-83 26,51 93 16,67 80-79 26,25 15,19 12,66

POR 1,90 86-83 2,41 95 1,11 80-79 5,00 0,00 0,00

ING I 18,10 86-83 8,43 93 1,08 80-79 18,75 3,80 3,80

FRA II 0,00 86 1,20 95 1,05 80-79 11,25 8,86 0,00

CNA 5,71 86 2,41 95 11,58 80-79 6,25 13,92 2,53

FQ 13,33 86 10,84 93 4,45 80-79 33,75 24,05 8,86

GEO 3,81 86 0,00 95 3,16 80-79 8,75 5,06 0,00

HST 4,56 86 0,00 93 0,00 80-79 8,75 0,00 0,00

EF 0,93 86 1,18 95 1,05 81-80 0,00 1,25 0,00

EV 0,00 85 1,18 96 1,04 81-80 0,00 0,00 0,00

Oc-F.P.S. 0,00 86 1,18 96 0,00 81-80 0,00 0,00 0,00

ACE ---- --- ---- --- ---- 1 0,00 0,00 0,00

EMRC 0,00 81 0,00 92 0,00 79-78 0,00 0,00 0,00

% de insucesso (níveis < 3)

2017/18 2018/19 2019/20

ANO N.º AUNOS
TAXA DE 

RETENÇÃO
N.º AUNOS

TAXA DE 

RETENÇÃO
N.º AUNOS

TAXA DE 

RETENÇÃO
N.º AUNOS

TAXA DE 

RETENÇÃO

7.º 110 2,73% 88 3,40         
(3 alunos)

88 1,14          
(1 aluno)

76 1,32%
(1 aluno)

8.º 93 2,15% 106 0,00% 89 0,00% 85 0,00%

9.º 107 8,41% 85
1,18%      

(1 aluno)
96

4,17%      
(4 alunos)

80 0,00%

3.º CICLO

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
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3.5 – ENSINO SECUNDÁRIO 
 

10.º ano de escolaridade 

 

Comparando os resultados do 10.º ano com o ano letivo anterior - Tabela 15 -, constata-se 

que, com exceção da disciplina de Matemática, que ultrapassou 1,95 pontos percentuais as metas 

de sucesso estabelecidas no PE, as restantes disciplinas ou melhoraram os seus resultados ou 

mantiveram 100% de sucesso. 

 

Tabela 15 – Evolução dos resultados do 10.º ano de escolaridade no ano letivo de 2019/20 e resultados 
finais dos três anos letivos anteriores. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

10º ano 2016/17

Disciplinas
3ºP N

º 

a
lu

n
o

s

3ºP N
º 

a
lu

n
o

s

3ºP N
º 

a
lu

n
o

s

1º P 2ºP 3ºP

MAT A 19,05 37 21,62 34-33 15,15 40-41 25,00 27,20 21,95

POR 1,39 52 0,00 59-60 6,67 61-62 0,00 0,00 0,00

ING I 8,33 52 7,69 58-59 6,78 61-62 9,84 4,84 3,72

FIL 0,00 52 0,00 58-59 6,78 61-62 6,56 1,61 0,00

FQ A 9,52 36 19,44 33 18,18 40-41 20,00 13,85 7,32

BIO-GEO 11,9 36 5,56 33 27,27 40-41 22,5 17,15 12,20

GEO A 23,33 16 0,00 25-26 15,38 21 19,05 0,00 0,00

HIST A 0,00 16 0,00 25-26 0,00 21 0,00 0,00 0,00

L. POR 0,00 16 0,00 25-26 11,54 8 0,00 0,00 0,00

EF 0,00 53 0,00 59-53 0,00 61-62 0,00 0,00 0,00

MACS ---- --- ---- --- ---- 12 0,00 0,00 0,00

EMRC 0,00 43 0,00 49-43 0,00 42-43 0,00 0,00 0,00

% de insucesso (classificações < 10 valores)

2019/202017/18 2018/19
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11.º ano de escolaridade 

Atendendo à emergência de saúde pública relativa à situação epidemiológica da doença 

COVID -19, foi cancelada a realização dos exames finais nacionais (11.º e 12.º anos), quando 

realizados por alunos internos, para efeitos de aprovação de disciplinas e conclusão do ensino 

secundário. Consequentemente, as classificações atribuídas em cada disciplina tiveram por 

referência o conjunto das aprendizagens realizadas até ao final do ano letivo. Assim, os alunos 

realizaram exames finais nacionais apenas nas disciplinas que elegeram como provas de ingresso 

para efeitos de acesso ao ensino superior (Decreto-Lei n.º 14-G/2020 de 13 de abril). 

 

No âmbito das disciplinas do 11.º ano, e no que se refere à comparação dos resultados 

internos com os do ano letivo anterior, verificou-se uma descida da taxa de insucesso apenas na 

disciplina de Física e Química A – Tabela 16. 

Ao longo do ano letivo, na generalidade das disciplinas, registou-se um decréscimo 

progressivo nas respetivas taxas de insucesso e os valores finais vão ao encontro das metas 

estabelecidas no Projeto Educativo, com exceção da disciplina de Filosofia. 

Tabela 16– Resultados do 11.º ano de escolaridade no 3º período dos anos letivos de 2016/17, 2017/18, 
2018/19, durante o ano letivo de 2019/20 e resultados nos exames nacionais de 2020 (1ª Fase) 

 

 No que respeita aos resultados da avaliação externa, é de referir que das seis disciplinas, 

três apresentaram uma classificação superior à média nacional. 

11º ano 2016/17 Média Média CFD Desvio Nº Taxa Média Cód.

Disciplinas 3ºP N
º 

a
lu

n
o

s

3ºP N
º 

a
lu

n
o

s

3ºP (a) N
º 

a
lu

n
o

s

1º P 2ºP 3ºP Exame (a) / (b)
Notas 

<9,5

reprov. 

1ºF 

(a)+(b)

Exame Desvio

MAT A 6,06 41 9,76 32 15,63 30 30,00 16,95 16,67

POR 0,00 69 0,00 48 0,00 53 1,89 1,89 0,00

ING I 3,39 69 0,00 49 0,00 52 5,77 1,92 0,00

FIL 0,00 67 0,00 48 2,08 52 21,15 17,31 11,69 4 14,1 14,3 26,6 0 0% 13,0 44,0 714

FQ A 4,47 42 4,76 33 18,18 31-34 35,48 26,45 12,50 43 12,0 8,8/12,4 48,0 12 28% 13,2 49,0 715

BIO-GEO 3,03 43 11,63 38 5,26 33 30,30 15,55 9,09 46 13,4 9/13,7 37,9 9 20% 14,0 36,0 702

GEO A 19,23 34 6,06 16 0,00 24 25,00 0,00 0,00 19 14,0 14,1 38,1 2 11% 13,6 36,0 719

HIST A 0,00 28-29 0,00 16 0,00 23 13,04 0,00 0,00

L. POR 7,14 28 7,41 16 0,00 23 17,39 4,30 4,35 4 9,3 9,5 52,7 1 25% 11,2 40,0 734

EF 0,00 70 0,00 49 0,00 53 0,00 0,00 0,00

EMRC 0,00 24 0,00 44 0,00 32 0,00 0,00 0,00

valores aquém da média nacional

(a)-Valores p/Aprov CFD-classificação final da disciplina 

(b)- Valores p/Acesso

Resultados do Agrupamento - 2019/20 -1ªF 

2017/18 2018/19

N
º 

p
r
o

v
a

s2019/20

% de insucesso (classificações < 10 valores)
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As disciplinas de Biologia e Geologia e Física e Química A obtiveram uma média aquém 

da média nacional com uma diferença de 0,6 e 1,2 valores. A disciplina de Literatura Portuguesa 

apresentou uma média negativa, sendo 1,9 valores inferior à média nacional. 

 
12.º ano de escolaridade 

 
Tabela 17 – Resultados do 12.º ano de escolaridade no 3º período dos anos letivos de 2016/17, 2017/18, 

2018/19, durante o ano letivo de 2019/20 e resultados nos exames nacionais de 2020 (1ª Fase) 

 
 

Relativamente ao 12.º ano, no que se refere à comparação dos resultados internos com os 

do ano letivo anterior - Tabela 17 -, verificou-se que todas as disciplinas apresentaram uma taxa 

de 100% de sucesso, com exceção da disciplina de Matemática A que reduziu a taxa de insucesso 

(de 31,43% para 15,15%).  

 No respeitante à avaliação externa, as disciplinas de Matemática A, Português e História A 

apresentaram uma média superior à média nacional com diferenças de 0,5, 1,8 e 2,2 valores, 

respetivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12º ano 2016/17 Média Média CFD Desvio Nº Taxa Média Cód.

Disciplinas
3ºP N

º 

a
lu

n
o

s

3ºP N
º 

a
lu

n
o

s

3ºP N
º 

a
lu

n
o

s

1º P 2ºP 3ºP Exame (a) / (b)
Notas 

<9,5

reprov. 

1ºF 

(a)+(b)

Exame Desvio

MAT A 11,30 34 8,82 40 17,50 35-33 31,43 21,30 15,15 29 13,8 5,3/15,2 54,0 7 24,0% 13,3 51,0 635

POR 0,00 57 0,00 71(3) 0,00 47-46 0,00 0,00 0,00 37 13,8 11,0/13,9 30,2 3 8,0% 12,0 33,0 639

Química ---- --- ---- 9 0,00 --- ---- ---- ---- ----- -----

BIO 0,00 17 0,00 16 0,00 16 0,00 0,00 0,00

PSIC B 0,00 23 0,00 29 0,00 16 0,00 0,00 0,00

Hist. A 0,00 23 0,00 31(2) 0,00 16 0,00 0,00 0,00 3 15,6 11,0/18,0 40,7 0 0,0% 13,4 43,0 623

Geog C ---- --- ---- 21 0,00 --- ---- ---- ---- ----- -----

FÍSICA ---- 18 0,00 14 0,00 14 21,43 7,10 0,00

ING 12 0,00 20 0,00 19-24 0,00 21 0,00 0,00 0,00

APL INF B ---- 29 0,00 23-22 0,00 25 0,00 0,00 0,00

EF 0,00 56 0,00 71(3) 0,00 47 0,00 0,00 0,00

EMRC 0,00 6 0,00 16(3) 0,00 34 0,00 0,00 0,00

valores aquém da média nacional

(a)-Valores p/Aprov CFD-classificação final da disciplina 

(b)- Valores p/Acesso

N
º 

p
r
o

v
a

s2019/20

% de insucesso (classificações < 10 valores) Resultados do Agrupamento - 2019/20 -1ªF 

2017/18 2018/19
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Tabela 18 – Média das Classificações dos alunos internos nos Exames do Ensino Secundário de 2016/17 a 

2019/20, na 1.ª Fase 

 
 

Pode verificar-se que, o nosso Agrupamento obteve, este ano letivo, as médias mais altas 

dos últimos quatro anos, em todas as disciplinas que realizaram avaliação externa. Dos alunos 

que realizaram os exames, alguns realizaram a prova para aprovação e outros para acesso ao 

Ensino do Ensino Superior. 

 

Taxas de retenção no ensino secundário 

A tabela 19 apresenta a taxa de retenção nos últimos de nos quatro anos letivos. Os 

resultados correspondem aos anos de escolaridade que integram o ensino secundário.  

 
Tabela 19 – Comparação das taxas de retenção no ensino secundário entre os anos letivos de 2016/17 a 

2019/2020 
. 

 
 

No 10.º ano a taxa de retenção foi, pela primeira vez nos últimos quatro anos, de 0%. 

No que respeita ao 11.º ano de escolaridade, pela segunda vez nos últimos quatro anos 

letivos, não houve retenções.   

No 12.º ano constata-se que houve uma diminuição notória na taxa de retenções, tendo 

em consideração, particularmente, o último ano letivo. 

Código Disciplina Escola Nacional Escola Nacional Escola Nacional Escola Nacional

702 Bio-Geo 11,5 10,3 9,9 10,9 10,5 10,7 13,4 14,0

715 Fís.-Qui.A 9,6 9,9 8,6 10,6 10,2 10,0 12 13,2

635 Mat. A 12,9 11,5 12,5 10,9 10,2 11,5 13,8 13,3

714 Filosofia 5,6 10,7 6,7 11,1 8,8 9,8 14,1 13,0

719 Geog. A 9,7 11 10,1 11,6 9,5 10,3 14 13,6

623 Hist. A 11,6 10,3 7 9,5 9,5 10,4 15,6 13,4

734 Lit. Port 9,7 11 9,6 10,3 10,6 10,8 9,3 11,2

639 Port. 11 11,1 11,8 11 11,6 11,8 13,8 12,0

2019/20 (1ª Fase)2018/19 (1ª Fase)2016/17 (1ª Fase) 2017/18 (1ª Fase)

Ensino Secundário

ANO N.º AUNOS
TAXA DE 

RETENÇÃO
N.º AUNOS

TAXA DE 

RETENÇÃO
N.º AUNOS

TAXA DE 

RETENÇÃO
N.º AUNOS

TAXA DE 

RETENÇÃO

10.º 76 1,32% 43 4,65% 59 11,86% 61 0,00%

11.º 59 1,69% 72 1,38% 49 0,00% 53 0,00%

12.º 65 12,30% 60 13,37% 73 20,54% 47 8,50%

2017/18 2018/19 2019/20

SECUNDÁRIO

2016/17
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3.6 – OFERTA FORMATIVA (CURSOS CEF E PROFISSIONAIS) 

Neste ano letivo de 2019/2020, conforme grelha de monitorização a seguir apresentada, 

dos 15 alunos iniciais do Curso de Educação e Formação, Tipo 3, Área de Operador(a) de 

Jardinagem, 1 aluno anulou a matrícula e outro foi para o ensino regular. Os restantes alunos 

concluíram com aproveitamento este curso que confere equivalência ao 9.º ano de escolaridade. 

Apesar de ser uma turma com alguns alunos problemáticos, que exigiu um acompanhamento 

atento dos seus comportamentos e assiduidade, todos concluíram o curso. Os alunos obtiveram 

dupla certificação, profissional e escolar, do 9.º ano de escolaridade, continuando a via 

profissional no ensino secundário em 2020/2021. A nível de aproveitamento, a taxa de sucesso é 

de 100%. Parte desses alunos matricularam-se no Curso Profissional de Técnico(a) de 

Manutenção Industrial, variante de Eletromecânica e a outra parte, no Curso Profissional de 

Técnico(a) de Cozinha / Pastelaria. 

Relativamente à oferta formativa profissional (1.º, 2.º e 3.º anos), também de acordo com 

a mesma grelha de monitorização destes cursos em 2019/2020, é de sublinhar o seguinte: 

No 1.º ano, foram formadas duas turmas: uma (1.º D) de Técnico(a) de Manutenção 

Industrial, variante de Eletromecânica, com 18 alunos, e outra (1.ºE) de Técnico(a) de 

Cozinha/Pastelaria, com 23 alunos. Dos 18 alunos do Curso de Manutenção Industrial, 4 pediram 

a transferência para outras escolas. O aproveitamento foi satisfatório, pois a maioria dos alunos 

concluiu a totalidade dos módulos lecionados. 

Na turma (1.ºE) do Curso Profissional de Cozinha/Pastelaria, dos 23 alunos iniciais, 1 

pediu transferência para o estrangeiro e 1 anulou a matrícula. No entanto, mudaram-se para a 

turma 2 alunos do ensino regular, mantendo-se o número total de 23 alunos. O aproveitamento 

foi bastante satisfatório, pois todos os alunos concluíram os módulos lecionados. Apenas um dos 

alunos não concluiu todos os módulos, pois ingressou na turma mais tarde. 

No 2.º ano, a turma mista (2.º D) dos Cursos Profissionais de Técnico(a) de Manutenção 

Industrial, variante de Eletromecânica (9 alunos) e Técnico(a) de Cozinha/Pastelaria (14 alunos), 

teve uma taxa de desistência de 8,7%. Dos 9 alunos do Curso Profissional de Técnico(a) de 

Manutenção Industrial, variante de Eletromecânica, 2 anularam a matrícula. Quanto ao 

aproveitamento, cerca de metade dos alunos da turma obteve aproveitamento em todos os 
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módulos em todas as disciplinas, enquanto que, aos restantes, ainda lhes falta concluir alguns 

módulos. 

Na turma do 3.º ano (3.º D) do Curso Profissional de Técnico(a) de Manutenção Industrial, 

variante de Eletromecânica, dos 16 alunos iniciais, 2 anularam a matrícula e 14 concluíram o 

curso.  

Na turma mista do 3.º ano (3.º E) dos Cursos Profissionais de Técnico(a) de 

Cozinha/Pastelaria (9 alunos) e Técnico(a) de Pastelaria/Padaria (8 alunos), num total de 17 

alunos, apenas 16 concluíram o curso. Dos 9 alunos do Curso Profissional de Técnico(a) de 

Cozinha/Pastelaria, um anulou a matrícula. 

Importa dizer que os resultados finais, nas duas turmas, foram muito excelentes e que, ao 

nível do comportamento, não houve nada de significativo a registar. É de realçar que a conclusão 

da Formação em Contexto de Trabalho (FCT)/ Prática Simulada foi realizada e concluída na sua 

totalidade, com êxito, obedecendo às regras impostas pela Direção Geral da Saúde e à legislação 

em vigor. 

Por sua vez, a qualidade das Provas de Aptidão Profissional (PAP), apresentadas por estes 

alunos, mereceram referências muito elogiosas por parte do júri. Uma parte muito significativa 

destes alunos, nos três cursos, possivelmente obterá integração no mercado de trabalho, dentro 

da área de formação. 

Os cursos que integram a oferta formativa do Agrupamento têm merecido acolhimento 

muito favorável da comunidade escolar e educativa, bem como das empresas da região. A aposta 

nos Cursos Profissionais de Técnico de Manutenção Industrial, variante de Eletromecânica e de 

Técnico de Cozinha / Pastelaria corresponde às necessidades de desenvolvimento do concelho e, 

face ao excelente acolhimento por parte dos vários parceiros educativos, nomeadamente as 

empresas, Câmara Municipal e Associações de Pais e Encarregados de Educação, deverá ter 

continuidade nos próximos anos. A existência de boas instalações para o funcionamento destes 

cursos, nomeadamente de Manutenção Industrial, variante de Eletromecânica, e de 

Cozinha/Pastelaria reforçam a sua continuidade no próximo ano letivo 

“O Agrupamento não dispõe de mecanismos de monitorização que possibilitem informação 

sobre o percurso pós-escolaridade dos seus alunos, no sentido de conhecer os impactos da 

escolaridade e reorientar a sua oferta educativa/formativa.” 
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OFERTA FORMATIVA NO ANO LETIVO DE 2019/2020 - MONITORIZAÇÃO - 

CURSO DURAÇÃO ANO/TURMA 

N.º DE 

ALUNOS 

INSCRITOS NO 

1.º ANO 

N.º DE 

ALUNOS 

INSCRITOS 

NO 2.º ANO 

N.º DE 

ALUNOS 

INSCRITOS 

NO 3.º ANO 

N.º DE ALUNOS / FINAL DE CURSO 

DESISTIRAM 

CONCLUÍRAM   

DURANTE O CICLO 

FORMATIVO 
APÓS O CICLO FORMATIVO – 

(PROVA EXTRAORDINÁRIA) 

Curso de Educação e Formação – Tipo 3 
Operador de Jardinagem 

1 9.º CEF* 15  -------- -------- 1 a) 13 -------- 

Curso Profissional de Técnico de Manutenção 
Industrial – Variante de Eletromecânica 

3 1.º D 18 ____ ____ 4 b) ____ ____ 

Curso Profissional de Técnico de 
Cozinha/Pastelaria 

3 1.º E** 23+2 f) ____ -------- 2 e) -------- -------- 

Curso Profissional de Técnico de Manutenção 
Industrial – Variante de Eletromecânica 

3 

2.º D 

14 9 -------- 2 g) -------- -------- 

Curso Profissional de Técnico de 
Cozinha/Pastelaria 

3 19  14 -------- _____ -------- -------- 

Curso Profissional de Técnico de Manutenção 
Industrial – Variante de Eletromecânica 

3 3.º D 24 20 16 2 d) 14 -------- 

Curso Profissional de Técnico de 
Cozinha/Pastelaria  

3 

3.º E 

12 9 9 1 c) 8 -------- 

Curso Profissional de Técnico de 
Pastelaria/Padaria 

3 11 9 8 ______ 8 -------- 

a) 1 aluno mudou para o ens. regular em 2/9/19; 1 aluno anulou matrícula em 13/03/2020. 

b) 2 alunos transf.em set/2019 e 2 alunos tranf. em 30/9/2019 e 21/11/2019, respetivamente. 

c) 1 aluno anulou a matrícula em 26/9/2019. 

d) 2 alunos anularam a matrícula em 15/10/2019 e em 11/03/2020, respetivamente. 

e) 1 aluno foi transf. p/ estrangeiro; 1 aluno anulou matrícula em 26/06/2020. 

f) 2 alunos inscritos em 28/10/2019 e em 07/01/2020, respetivamente. 

g) 2 alunos anularam a matrícula em 9/9/2019 e em 17/12/2019, respetivamente. 

Nota:  

  * Na turma CEF – Operador de Jardinagem está inserido 1 aluno que não obtém a dupla certificação, ao abrigo do 
Decreto-lei n.º 54/2018 de 6 de julho. 

 ** Na turma 1.º E – Técnico de Cozinha/Pastelaria, estão inseridos 2 alunos que não obtêm a dupla certificação, ao abrigo 
do Decreto-lei n.º 54/2018 de 6 de julho. 
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3.6 – ANÁLISE DOS RESULTADOS SOCIAIS 

O Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF tem um papel muito importante na 

resolução de problemas comportamentais e de indisciplina dos alunos, levando a que estes sejam 

quase irrelevantes.  

 A comunicação da “falta na hora”, que é também da responsabilidade do GAAF, tem 

contribuído para impedir o absentismo dos alunos. 

(…) 
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4 – MONITORIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE PROMOÇÃO DO SUCESSO 

EDUCATIVO 
 

A Equipa de Autoavaliação procedeu a uma análise dos documentos onde constam as 

medidas promotoras do sucesso educativo, implementadas ao longo do ano letivo, no sentido de 

proceder à sua monitorização. Assim, foram recolhidos dados ao nível dos Conselhos de turma, 

Áreas Disciplinares e Departamentos, Diretores de Turma, Equipa Multidisciplinar de Apoio à 

Educação Inclusiva (EMAI), através das atas, relatórios e da interpelação direta junto dos 

coordenadores e docentes envolvidos. 

Do Plano de Ação Estratégica, iniciado no do ano letivo 2016/17, constam seis medidas 

que visam a melhoria do ensino e da aprendizagem. Também no Plano de Melhoria constam 

quatro Planos de Ação.  

Os dados que se seguem apresentam as várias medidas aplicadas bem como a sua 

monitorização. 

 

4.1 – MEDIDAS APLICADAS E RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

4.1.1 – 1.º, 2.º e 3.º CICLOS E ENSINO SECUNDÁRIO, CURSO DE EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO (CEF) e CURSOS PROFISSIONAIS 

  

As medidas de Promoção do Sucesso Educativo foram aplicadas a todos os níveis de 

ensino, tendo sido ajustadas ao longo do ano letivo. 

 

1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

Todas as turmas que tinham alunos com dificuldades de aprendizagem do 1.º Ciclo foram 

apoiadas com maior incidência nas disciplinas de Português e Matemática, de acordo com os 

recursos existentes no Agrupamento, incluindo os alunos que frequentaram a disciplina de 

Português Língua Não Materna (PLNM).  

No 2.º ano de escolaridade, tendo em consideração o Plano de Ação Estratégica de 

Promoção do Sucesso Escolar, mais concretamente a medida 1, foi ministrado um reforço das 

aprendizagens aos alunos da Escola Básica de Pedras Salgadas que ficaram retidos no ano letivo 
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transato e aos alunos que, apesar de terem transitado de ano, manifestaram significativas 

dificuldades na aquisição de conhecimentos em ambas as escolas. O referido apoio teve em 

conta o ritmo de aprendizagem dos alunos sendo, sempre que possível, mais personalizado e 

individualizado. 

Muito por ação das medidas aplicadas, e comparativamente com o ano letivo anterior, a 

taxa de retenção no 1.º Ciclo diminuiu, tendo havido necessidade de efetuar uma única retenção 

(no 3.º ano na Escola Básica de Campo de Jales). Os resultados obtidos neste ano de escolaridade 

revelam-se menos preocupantes do que os do ano anterior, apesar de ainda ser possível 

continuar a melhorar, essencialmente nas disciplinas de Português, Matemática e Estudo do 

Meio. 

Do que foi exposto, podemos referir que se conseguiram atingir as metas que se 

pretendiam alcançar. No entanto, continua a ser um dos entraves à aprendizagem a imaturidade 

de alguns alunos que ingressaram no 1.º ano com 5 anos, como previsto no ponto 11, artigo 4.º, 

do Despacho Normativo n.º 6/2018 de 12 de abril de 2018. A admissão destes alunos também 

faz aumentar o número de alunos por turma, dificultando a prática pedagógica. 

No entanto, neste ano letivo, no 1.º Ciclo, foi prestado apoio educativo direto a 52 alunos 

com dificuldades de aprendizagem preocupantes e indireto a muitos mais. De acordo com o 

Decreto-Lei nº 54/2018 de 6 de julho, foram implementadas Medidas de Suporte à 

Aprendizagem e à Inclusão que permitiram superar dificuldades detetadas nas disciplinas de 

Português, Matemática, Estudo do Meio, Inglês e Apoio ao Estudo.  

Assim, 18 alunos beneficiaram de Medidas Universais (artigo 8.º); 14 alunos beneficiaram 

de Medidas Seletivas (artigo 9.º), tendo-lhes sido elaborado um Relatório Técnico-Pedagógico 

(RTP); 2 alunos beneficiaram de Medidas Adicionais (artigo 10.º) para os quais foi delineado, 

além do Relatório Técnico-Pedagógico (RTP) o respetivo Programa Educativo Individual (PEI). 

Refira-se ainda que 27 alunos beneficiaram de Adaptações ao Processo de Avaliação 

Interna (artigo 28.º).   

Foram encaminhados 29 alunos (13 alunos da Escola Básica de Pedras Salgadas, 14 alunos 

do Centro Escolar de Vila Pouca de aguiar e 2 da Escola Básica de Campo de Jales) para o 

Gabinete de Psicologia e Orientação em Contexto Escolar (GPOCE).  
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2º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

 As tabelas 20-A e 20-B apresentam as medidas educativas aplicadas no 2.º ciclo do Ensino 

Básico, por ano e por turma durante o ano letivo de 2019/20. 

 

Tabela 20-A – Medidas educativas aplicadas no 5.º ano 
 Medidas Aplicadas 

Ano /  

Turma 

Apoio ao Estudo Coadjuvação Apoio Educativo 

Oficina de Línguas  

Port. Ing. CN Ing. Mat. CN Port. Mat. 

5.º A X X X X     

5.º B X X X X X  X X 

5.º C X X X     X 

5.º A-P X X X     X 

5.º B-P X X X   X  X 

 

  À semelhança do ano anterior, as aulas de Apoio ao Estudo às disciplinas de Português, 

Inglês e Ciências Naturais funcionaram em regime de frequência obrigatória, mediante a 

autorização do Encarregado de Educação. Nas disciplinas de Português e Inglês, os alunos foram 

divididos em dois turnos, semanalmente, sendo possível incrementar o desenvolvimento da 

oralidade e da produção escrita, numa lógica de trabalho de oficina. No domínio da escrita, 

foram planificados, redigidos e revistos vários tipos de texto.  

 Relativamente às coadjuvações, a presença de um docente em sala de aula permitiu 

prestar apoio à aprendizagem, incidindo especialmente no auxílio àqueles alunos que 

apresentam maiores dificuldades, sejam elas de atenção/concentração ou na aquisição/aplicação 

de conhecimentos.   

 As medidas implementadas nas disciplinas de Português, História e Geografia de Portugal 

e Ciências Naturais surtiram efeito dado que a taxa de sucesso no final do ano letivo foi de 100%. 

Nas disciplinas de Matemática, pela análise dos resultados finais, constata-se que, na turma A, 

no final do 1.º período, cinco alunos obtiveram nível dois e no final do ano letivo verificou-se a 

existência de quatro níveis 2; na turma B, manteve-se a existência de um aluno com nível 2; na 

turma A-P, verificou-se uma evolução no sucesso dado que, no final do ano, nenhum aluno 
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obteve um nível inferior a três. No caso da disciplina de Inglês, em termos de sucesso, nas turmas 

A e A-P, verificou-se um aumento do insucesso ao longo do ano letivo; na turma B, constatou-se 

que o aproveitamento melhorou dado que obteve 100% de sucesso. 

 
Tabela 20-B – Medidas educativas aplicadas no 6.º ano 

 Medidas Aplicadas 

Ano / 

Turma 
Apoio ao Estudo 

Coadjuvação 

Apoio 

Educativo 

 

Sala de 

estudo 

MAT+ 
PLNM Oficina de 

Línguas 
 

Port. Ing. CN Ing. Mat. CN Ing. Mat Port 

6.º A X X X X X X  X  X  

6.º B X X X X   X X  X X (3) 

6.º A-P X X X   X     X (2) 

 

Em relação ao 6.º ano, tal como no 5.º ano, foram atribuídas horas de Apoio ao Estudo às 

disciplinas de Português, Inglês, e Ciências Naturais. Este apoio funcionou em regime de 

frequência obrigatória. Em Português e Inglês, os alunos encontravam-se divididos em dois 

turnos e usufruíram deste apoio uma vez por semana. Foram também atribuídas as medidas de 

Coadjuvação às disciplinas de Inglês, Matemática e Ciências Naturais, Apoio Educativo às 

disciplinas de Matemática e Inglês e  

Da análise dos resultados escolares, as disciplinas de Português e História e Geografia de 

Portugal obtiveram 100% de sucesso no final do ano letivo. Na disciplina de Matemática, na 

turma A, dos 7 alunos com insucesso no 1.º período, verificou-se a recuperação de dois; nas 

turmas B e A-P o número de alunos com nível 2 nos 1.º e 3.º períodos foi o mesmo (3 / 2); na 

turma B-P, de 5 alunos com nível 2 no 1.º período, 4 obtiveram o mesmo nível no 3.º período. Na 

disciplina de Inglês, nas turmas A e B, o número de alunos com nível 2 nos 1.º e 3.º períodos foi o 

mesmo (5 e 7 respetivamente). Na turma B-P, verificou-se a recuperação de um aluno. 

 

3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

 O Apoio Educativo foi prestado individualmente ou em pequenos grupos de acordo com a 

indicação dos Conselhos de Turma. A constituição dos grupos de apoio foi sendo atualizada ao 

longo do ano letivo. No final de cada período, foi elaborado um relatório específico sobre a 

frequência e resultados da aplicação desse apoio pelos professores responsáveis. 
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 As coadjuvações foram atribuídas com recurso à insuficiência letiva, ao crédito horário do 

Agrupamento e a horas da componente não letiva resultante do art.º 79 ECD e ainda das horas 

de estabelecimento. 

 O Apoio Tutorial Específico, previsto no art. 12º do Despacho Normativo nº 4 – 

A/2016 foi uma medida que se destinou aos alunos que ao longo do seu percurso escolar 

acumulam duas ou mais retenções. Neste apoio, pretendeu-se que o aluno refletisse sobre os 

seus comportamentos nas aulas, sobre os motivos desses comportamentos e as 

suas consequências a curto e a longo prazo. Com a ajuda do professor/tutor o aluno define 

objetivos que terá de alcançar. Esta medida, de acordo com o referido no relatório do apoio 

tutorial específico, teve efeitos muito positivos, uma vez que ajuda o aluno na construção de 

percursos individuais de mudança que levam consequentemente ao sucesso escolar. 

No 9.º ano de escolaridade, foi aplicado o Reforço Curricular nas disciplinas de Português, 

Matemática e Inglês, de 50 minutos semanais, com caráter obrigatório para os alunos e 

professores, incluídos nos horários desde o início do ano letivo (Medida 2 e 3 do Plano de Ação 

estratégica e Plano de Ação 1 do Plano de Melhoria). Nas disciplinas de Português e Inglês, o 

reforço funcionou num regime de Oficina de Línguas, isto é, a turma desdobrada em cada uma 

das duas disciplinas. Estes Reforços foram possíveis através da utilização do crédito horário do 

Agrupamento. 

Na tabela 21, são apresentadas as medidas educativas aplicadas no 3.º ciclo do Ensino 

Básico. 

Tabela 21 – Medidas Educativas Aplicadas no 3.º Ciclo do Ensino Básico. 

Ano/ 
Turma 

Medidas Aplicadas 

Apoio Educativo Reforço 
Curricular 

 

Apoio  
Tutorial  

Esp. 
Tutoria Coadjuv. 

Port Mat Ing PLNM 

V
ila

 P
o

u
ca

 d
e

 A
gu

ia
r 

7.º A X  X   X   Mat. 

7.º B    X (2)   X Mat., Ing., Hist.(2x) 

8.º A   X (1) X (1)    Mat. 

8.º B       X Mat. 

8.º C  X      Mat. 

9.º A X X   
Port, Mat, 

Ing    

9.º B  X   
Port, Mat, 

Ing X   

P e d r a s S a l g a d a s 7.º A         

http://www.aevianadoalentejo.edu.pt/docs-aeva/Apoio-Tutorial-Especifico/Publicacao-ATE.pdf
http://www.aevianadoalentejo.edu.pt/docs-aeva/Apoio-Tutorial-Especifico/Publicacao-ATE.pdf
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No final de cada período, foi elaborado, pelos professores responsáveis, um relatório 

específico, sobre a frequência, atividades realizadas e resultados da aplicação das referidas 

medidas. 

Após análise do impacto das medidas de promoção do sucesso educativo aplicadas, 

constata-se que, nos 7.º e 8.º anos, de uma forma geral, se verificou uma diminuição do 

insucesso do 1.º para o 3.º períodos. De referir que, no 8.º C, esta situação não foi tão evidente. 

No 9.º ano, a tendência foi semelhante à dos dois outros anos de escolaridade. De referir que, no 

9.º C, os Encarregados de Educação não autorizaram a frequência das aulas de Apoio Educativo 

por parte dos seus educandos na disciplina de Matemática. Refira-se que esta disciplina obteve 

50% de insucesso no final do 3.º período.  

Os alunos com maior índice de desmotivação são normalmente os que apresentam 

resultados mais fracos e, consequentemente, são aqueles que são propostos para a frequência 

de tempos suplementares. Tem-se vindo a verificar que a tal facto acresce a saturação perante o 

ambiente aula. Deste modo, estas aulas devem ser melhoradas no que diz respeito à 

diversificação de estratégias, elaboração de materiais didáticos adequados e motivadores, bem 

como um maior controlo da assiduidade e sensibilização dos Encarregados de Educação para os 

Apoios. 

 

ENSINO SECUNDÁRIO 

No Ensino Secundário, foram aplicadas as Medidas 2 e 3 do Plano de Ação estratégica e o 

Plano de Ação 1 do Plano de Melhoria, apenas a algumas disciplinas. Assim, foi aplicado o 

Reforço Curricular, de 50 minutos semanais, nas disciplinas de Português, Matemática A e 

História A, no 12.º ano, com caráter obrigatório para os alunos e professores, incluídos nos 

horários logo no início do ano letivo. Estes Reforços foram possíveis através da utilização do 

crédito horário do Agrupamento. Estas aulas foram essenciais para o cumprimento integral do 

7.º B    X    Mat. 

8.º A       X Mat. 

8.º B  Mat.     X X Mat. 

9.º A     
Port, Mat, 

Ing    

9.º B     
Port, Mat, 

Ing    
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programa do ensino secundário, a revisão e consolidação de conteúdos mais complexos e 

contribuíram para a melhoria da taxa de sucesso. 

No 11.º ano de escolaridade, as disciplinas terminais com exames nacionais às disciplinas 

de Biologia e Geologia e de Física e Química A não tiveram Aulas de Reforço Curricular, uma vez 

que na conversão para a matriz curricular de aulas de 50 minutos semanais, houve um período 

tempo excedente de 30 minutos ao manter as sete horas semanais.  

lecionadas pelos respetivos professores. É relevante referir que os alunos foram muito 

assíduos.  

 As Salas de Estudo foram frequentadas, voluntariamente, pelos alunos que o desejaram, 

destinando-se, essencialmente, ao esclarecimento de dúvidas e preparação para os exames 

nacionais. Os recursos para a oferta destas salas de estudo, aos alunos, foram provenientes do 

crédito horário, redução da componente letiva ao abrigo do artº. 79 da carreira docente e ainda 

das horas de estabelecimento.  

A tabela 22 apresenta as medidas educativas aplicadas no Ensino Secundário. 
 

Tabela 22 – Medidas Educativas Aplicadas no Ensino Secundário 
 

Ano / 

Turma 

Medidas aplicadas 

Aula de Reforço Curricular (50min.) Sala de Estudo (50 minutos)  Apoio 

Port. Mat A Hist 
A 

BG FQA Port. Mat. FQA BG Geog Ing. LP  

10.º A       X       

10.º B              

10.º C          X    

11.º A        X X  X   

11.º B         X  X   

11.º C          X X X Port. 

12.º A X X    X        

12.º B X X    X X       

12.º C X  X   X        

 
 

No final de cada período, foi elaborado, pelos professores responsáveis, um relatório 

específico, sobre a frequência, atividades desenvolvidas e resultados da aplicação das medidas 

aplicadas. 
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Não obstante ter havido a inscrição de bastantes alunos, no início do ano, para a 

frequência das Salas de Estudo, por parte dos alunos interessados (motivo pelo qual estas foram 

criadas), constata-se que, na disciplina de Geografia, a frequência não foi muito significativa. 

 Após análise do impacto das medidas de promoção do sucesso educativo aplicadas, 

constata-se que nem sempre os resultados foram ao encontro do desejado. 

 À semelhança do que já foi referido para o 3.º Ciclo, as aulas ministradas nas Salas de 

Estudo devem ser melhoradas no que diz respeito à diversificação de estratégias, elaboração de 

materiais didáticos adequados e motivadores, bem como um maior controlo da assiduidade e 

sensibilização dos Encarregados de Educação para os Apoios. 

 

 

 
 
 

 

 

CURSO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO (CEF) e CURSOS PROFISSIONAIS 

Dos 15 alunos iniciais do Curso de Educação e Formação, Tipo 3, Área de Operador(a) de 

Jardinagem, 13 concluíram com aproveitamento o curso e vão continuar a via profissional no 

ensino secundário em 2020/2021. Para além do acompanhamento atento do comportamento da 

turma, alguns alunos beneficiaram de apoio tutorial específico. 

Relativamente à oferta formativa profissional (1.º, 2.º e 3.º anos), a taxa de desistência de 

alunos tem maior incidência no primeiro ano, sendo no curso de Técnico(a) de Manutenção 

Industrial, variante de Eletromecânica, onde se verifica o valor mais elevado - cerca de 22,2%. 

Dois alunos anularam a matrícula em setembro e dois pediram transferência para outras 

localidades/escolas. 

Por sua vez, nos Cursos de Cozinha/Pastelaria e de Pastelaria/Padaria, a taxa de 

desistência é muito baixa e, no geral, os alunos tiveram bom comportamento e aproveitamento. 

Atendendo à pandemia Covid-19 e aos constrangimentos do E@D, fatores que 

condicionaram bastante todo este ano escolar, é de referir que os resultados escolares, no geral, 

foram bastante satisfatórios. As aulas em E@D decorreram bem e os alunos, no geral, 

corresponderam ao desafio, participando com regularidade através das ferramentas digitais 

disponíveis e revelando um comportamento correto e adequado. No entanto, houve algumas 
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situações que requereram a intervenção do GAAF e da Escola Segura, para atuação junto do 

agregado familiar, em articulação com os Diretores de Turma. 

Apesar de se ter verificado uma melhoria no aproveitamento e no comportamento dos 

alunos destes cursos, durante este ano letivo, no entanto, há a registar 4 processos disciplinares, 

durante o 1.º e 2.º período, na turma (1.ºD) do Curso de Manutenção Industrial, variante de 

Eletromecânica. 

Foram, ainda, tomadas várias medidas, nomeadamente: comunicação da “falta na hora 

“em todos os tempos letivos; acompanhamento pelo Gabinete de Psicologia e Orientação em 

Contexto Escolar; contactos frequentes com os Encarregados de Educação; uniformização de 

atuação pelas equipas pedagógicas na sala de aula. Houve, também, a sensibilização dos alunos 

para a recuperação dos módulos em atraso, concedendo-lhes, para além das épocas 

extraordinárias de avaliação, outros momentos de recuperação ao longo do ano. Estas medidas 

foram extensivas aos alunos de todas as turmas. 
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4.1.2 – EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DE APOIO À EDUCAÇÃO E À INCLUSÃO (EMAEI) 

 

De forma a garantir a inclusão de todos os alunos do Agrupamento, foram propostas, 

implementadas e alteradas diferentes medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão em todas 

as modalidades e percursos de educação e formação, de modo a garantir que todos os alunos 

tivessem igualdade de oportunidades no acesso e na frequência das diferentes ofertas 

educativas e formativas. Estas medidas foram desenvolvidas tendo em consideração os recursos 

e os serviços de apoio ao funcionamento do Agrupamento. 

Assim, ao longo do ano letivo, e tendo em conta uma das competências da Equipa 

Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva – EMAEI, de acompanhar e monitorizar a 

aplicação de medidas de suporte à aprendizagem, foram realizadas 41 reuniões; 28 das quais 

disseram respeito a processos de identificação da necessidade de medidas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão. Foram realizados 12 processos no 1.º período, 10 processos no 2.º 

período e 6 processos no 3.º período, como consta nas Tabelas seguintes. 

 

 

Pré-Escolar 1.º Ciclo do
Ensino
Básico

2.º Ciclo do
Ensino
Básico

3.º Ciclo do
Ensino
Básico

Ensino
Secundário

3 
4 

0 

3 
2 

Processos de identificação da necessidade de medidas de 
suporte à aprendizagem e à inclusão  

1.º Período 
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Foram ainda monitorizados 296 alunos que usufruíram de medidas de suporte à 

aprendizagem e à Inclusão a fim de promover a participação e a melhoria das aprendizagens 

destes alunos, conforme tabela. 

 
Tabela 23 - Distribuição de alunos com processo de identificação da necessidade de Medidas de 

Suporte de Aprendizagem e à Inclusão 

Nível de ensino 
Medidas 

universais 
Medidas 
seletivas 

Medidas adicionais 

 

 PIT 

Pré-Escolar 4 0 0  

1.º Ciclo 21 12 + 2* 2  

2.º Ciclo 34  4 4  

3.º Ciclo 96 24 + 4* 5 -1 (a) 3 

Ensino Secundário 69 1 2 2 

Ensino Profissional  7 5 -1 (a) 2 2 

Total 231 51 14  296 

                      (*) Alunos que entraram depois da avaliação do 2.º período 

                      (a) Aluno(a) transferido(a) 

Pré-Escolar 1.º Ciclo
do Ensino

Básico

2.º Ciclo
do Ensino

Básico

3.º Ciclo
do Ensino

Básico

Ensino
Secundário

1 
2 

0 

7 

0 

Processos de identificação da necessidade de medidas de 
suporte à aprendizagem e à inclusão  

2.º Período 

Pré-Escolar 1.º Ciclo
do Ensino

Básico

2.º Ciclo
do Ensino

Básico

3.º Ciclo
do Ensino

Básico

Ensino
Secundário

2 2 

1 1 

0 

Processos de identificação da necessidade de medidas de 
suporte à aprendizagem e à inclusão  

3.º Período 
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Quanto à taxa de retenção dos alunos medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, é 

referir que apenas 1 aluno do 3.º Ciclo ficou retido. 

No decorrer do presente ano letivo foram transferidos dois alunos que usufruíam 

medidas de suporte à aprendizagem, nomeadamente um aluno com medidas seletivas e um 

aluno com medidas adicionais. 

Tendo em consideração que o presente ano letivo, 2019/2020 foi um ano atípico e 

conturbado, consequente da pandemia do coronavírus e do Ensino à Distância E@D, o papel da 

EMAEI, de acordo com as orientações emanadas pelo Ministério da Educação, manteve o apoio 

às famílias e aos professores, de forma a garantir que as medidas de suporte à aprendizagem dos 

alunos se mantivessem. 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO 
 

 a abordagem às metodologias ativas e experimentais no ensino e nas aprendizagens 

carece de generalização nos vários níveis de educação e ensino. 

 Relativamente às áreas a melhorar, é necessário implementar várias ações que para superar 

essas fragilidades, com destaque para a generalização da supervisão pedagógica e 

acompanhamento da prática letiva em sala de aula. 

Neste sentido, depois de identificado o problema foram definidos objetivos, metas e 

atividades/estratégias de ação. Para proceder à monitorização, foram elaborados vários 

documentos para o efeito. 

Ao longo dos últimos quatro anos, o desenvolvimento de práticas de articulação, 

colaboração e supervisão pedagógica, levado a cabo pelos docentes, foi registado numa grelha 

para o efeito sendo, posteriormente, entregue ao respetivo Coordenador de Departamento – Anexo 

1. Nesta grelha são registadas todas as evidências de articulação e supervisão pedagógica 
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desenvolvidas, nomeadamente nas reuniões dos Departamentos, das Áreas Disciplinares e dos 

Conselhos de Turma, bem como nas reuniões/encontros entre pares. Assim, os intervenientes 

registam as práticas desenvolvidas em conjunto: Planificação, preparação e organização de 

atividades do mesmo nível de ensino; Elaboração de matrizes e fichas de avaliação (diagnóstica, 

formativa e sumativa); Atividades práticas/experimentais; Preparação conjunta de visitas de 

estudo; Preparação de atividades ou criação de projetos para o PAA; Atividades de articulação 

entre ciclos; Aferição dos resultados dos testes de avaliação comuns, realizados em turmas 

diferentes; Produção, troca e partilha de materiais pedagógicos; Avaliação dos resultados escolares 

dos alunos e definição de estratégias de atuação; Reflexão sobre os apoios educativos, definição 

de estratégias de atuação e preparação de materiais pedagógicos; Definição conjunta de estratégias 

de atuação com alunos indisciplinados em contexto de sala de aula; Elaboração conjunta de 

documentos vários, entre outros. 

 A monitorização da prática letiva tem como base o preenchimento de uma grelha – Anexo 

3 –, aquando da observação de aulas entre pares, que posteriormente é entregue ao Coordenador 

de Departamento. No documento em causa são apresentadas sugestões de aspetos da aula que 

poderiam ser objeto de análise/reflexão e é, também, solicitada uma reflexão conjunta sobre a 

mesma. 

 Pretendeu-se com a referida medida que quer os professores envolvidos na observação da 

prática letiva, quer os restantes docentes do mesmo grupo, refletissem em conjunto de forma a 

introduzir melhores práticas no seu desempenho e, consequentemente, contribuíssem para uma 

melhoria do desempenho dos alunos. 

 A monitorização das práticas de articulação, colaboração e supervisão pedagógica é 

realizada pelos Coordenadores de Departamento que, no final de cada período, preenchem uma 

grelha– Anexo 2 –, onde consta o registo de todas as evidências: documentos entregues pelos 

docentes (Anexos 1 e 3) e registos das atas das reuniões dos Departamentos e das Áreas 

Disciplinares. No final de cada período letivo, o documento é entregue na Direção. 

 No final do ano letivo, cada Coordenador de Departamento é responsável pelo 

preenchimento de uma grelha – Anexo 4 – relativa ao número de docentes que procedeu à 

observação de aulas entre pares, bem como a percentagem dos mesmos, em cada Área 

Disciplinar/Departamento.  

Tendo em consideração que observação de aulas enfrenta ainda resistência, o Conselho 

Pedagógico, no início do ano, reapreciou o Guião de Orientação da Observação da Prática Letiva, 
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bem como um modelo de grelha de observação e reflexão sobre essas aulas observadas, tendo-lhe 

introduzido algumas alterações no sentido de simplificar esta prática.   

 

No Departamento da Educação Pré-Escolar, em virtude de o regime vigente ser 

monodocência, não há tempos letivos não coincidentes que permitam aos educadores ausentarem-

se do seu grupo, para efetuar a observação de aulas. Por este facto, quando se realizam atividades 

de articulação entre pares, essa é uma boa oportunidade para observação e reflexão das práticas 

desenvolvidas.  

Através de procedimentos de cooperação, os docentes trabalham em equipa, de onde 

resultam as seguintes atividades: Definição dos critérios de avaliação comuns; Planificações e 

avaliações das atividades letivas e não letivas (visitas de estudo, projetos, etc.); Instrumentos de 

avaliação comuns e a concretização de atividades conjuntas. Nesta articulação vão sendo 

encontradas estratégias comuns para resolução de problemas, são partilhados saberes, próprios de 

cada docente, para o grupo numa perspetiva de troca e numa aprendizagem contínua de adaptação 

às novas realidades escolares. 

No 3.º período, devido à situação pandémica, o ensino passou a ser à distância, o que levou 

a que os educadores diariamente articularam entre si, partilhando sugestões de atividades e 

sugestões para resolver problemas que iam surgindo. Também elaboraram roteiros semanais 

conjuntos, para enviar às famílias das crianças. 

 No Departamento do 1.º Ciclo, todos os professores titulares da turma realizam na prática 

letiva a observação de uma aula. Para tal, o docente observador deixa a sua turma, durante esse 

período de tempo, com professor que lhe dá apoio. 

 Quanto ao Departamento de Educação Especial, todos os docentes assistem e são 

observados, pelos seus pares, uma vez que realizam as suas atividades em conjunto no CAO ou 

acompanham alunos nas aulas das várias disciplinas.  

 O quando seguinte ilustra os resultados obtidos nos últimos quatro anos letivos. 

 

Tabela 23 – Articulação, acompanhamento da prática letiva e observação de aulas no ano letivo de 
2019/20 e nos três anos letivos anteriores 
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Ao longo dos últimos três anos letivos, com exceção do Departamento do 1.º Ciclo, a 

observação de aulas, entre pares, tem vindo a diminuir na maioria dos Departamentos. Contudo, a 

articulação entre docentes é uma prática que se verifica em todos os Departamentos, apesar da 

percentagem de docentes que o fazem ser diferente.  

É de referir que, no 3.º período, durante o ensino à distância e perante uma situação 

completamente nova, todos os docentes afirmaram ter procedido a muitos momentos de 

articulação (por videoconferência, por telemóvel e correio eletrónico) apesar de, na maioria das 

vezes, não terem procedido ao seu registo, no documento para o efeito. 

É de salientar que nas reuniões mensais, de todos os Departamentos e de todas as Áreas 

Disciplinares, se realizar trabalho colaborativo, de articulação e de supervisão pedagógica, como 

consta nas respetivas atas.  
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4.1.4 – MONITORIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS NO ENSINO A DISTÂNCIA (E@D) 

 

O contexto epidemiológico vivenciado, a partir das duas últimas semanas do 2.º período, obrigou 

à implementação de um Plano de Ensino à Distância - E@D - para que professores e alunos pudessem 

continuar o processo de ensino e aprendizagem até ao final do ano letivo. 

No sentido de monitorizar as medidas implementadas, foram aplicados inquéritos de satisfação a 

todos os alunos (exceto os do pré-escolar) e professores, visto serem estes os principais envolvidos no 

processo. 

Os inquéritos tinham caráter anónimo e confidencial e foram aplicados com recurso a um 

questionário realizado no Google Forms, enviado para todos os inquiridos, por correio eletrónico, através 

do email institucional.  

Num total de 139 professores responderam 102 (73,38%) e dos 929 alunos responderam 502 

(54,04%). 

Os gráficos seguintes (nºs … ) apresentam as questões colocadas e os resultados dos inquéritos 

aos professores e alunos. 

 

PROFESSORES ALUNOS 

1 - Departamento curricular a que pertence: 1 - Indica o Ano de escolaridade/Curso 
que frequentas. 

  

 

     

 

 

 

 

ALUNOS 

2 - Género: 
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PROFESSORES ALUNOS 

2/3- Possui acesso à internet em casa para realizar o ensino e avaliação à distância? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSORES ALUNOS 

3/4 - Para assistir às aulas e para realizar o ensino e avaliação à distância utiliza que tipo de recurso? 
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PROFESSORES ALUNOS 

4/5 - Para realizar o ensino e avaliação à distância tem de partilhar os recursos (computador, smartphone 



 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Autoavaliação do Agrupamento - Relatório 2019/2020                                                                                                                                                 Página 54 

  

…) com outros elementos do seu agregado familiar? 

  

 

PROFESSORES ALUNOS 

5/6- O tempo que dedica para realizar o ensino e avaliação à distância, em comparação com o horário das 
aulas presenciais, … 

 

 

 

PROFESSORES 

6 - Perante a necessidade de realizar o ensino e avaliação à distância, considera 
que: 

 

 

 

PROFESSORES 
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7 - Com esta nova realidade, ao realizar o ensino e avaliação à distância, sente-
se: 

 

 

ALUNOS 

7 - Com o ensino à distância, o trabalho solicitado pelos         
docentes foi: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSORES ALUNOS 
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8-Para realizar o ensino e avaliação à distância, 
quais são os meios tecnológicos que mais utiliza no 
desenvolvimento das aprendizagens/competências dos 
alunos. 

8-Para assistires às aulas e realizares as 
atividades de ensino à distância, quais são os meios 
tecnológicos que mais utilizas no desenvolvimento 
das tuas aprendizagens/competências? 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSORES 

9 - Enquanto Diretor de Turma (DT), tem alunos sem acesso à Internet?  (Responder se 
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for DT) 

  

 

PROFESSORES 

10 - Os alunos sem acesso à Internet estabelecem contacto com os respetivos 
professores através do GAAF. Como está a decorrer essa interação? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSORES 

11/9 - Que dificuldades tem enfrentado no ensino à distância?              (Seleciona no máximo 4) 
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ALUNOS 

11/9 - Que dificuldades tem enfrentado no ensino à distância?              (Seleciona no máximo 4) 
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PROFESSORES ALUNOS 

12 - Comparativamente às aulas presenciais, 
considera que o ensino à distância é: 

10 - Comparativamente às aulas 
presenciais, consideras que as aprendizagens 
que realizaste no ensino à distância foram: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUNOS 

11 - No ensino a distância, o que consideras mais 
interessante? 
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(…) Conclusão 

 

 

PROFESSORES ALUNOS 

13/12- Como classifica o trabalho realizado pela sua escola para implementar e manter o ensino e 
avaliação à distância? 

 

 

PROFESSORES ALUNOS 

14/13 - Recomendaria as aulas de ensino à distância? 

 

 

 
 

PROFESSORES ALUNOS 

15/14 - Que avaliação global faz sobre todo o processo de ensino e avaliação à distância 
no nosso Agrupamento? 
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4.2 – PONTOS FORTES, ÁREAS A MELHORAR E PROPOSTAS DE MELHORIA 

 

A equipa da Autoavaliação do Agrupamento e o Conselho Pedagógico analisaram o 

impacto das medidas de promoção do sucesso educativo aplicadas no decurso do ano escolar 

2019/20 e, após reflexão, foram identificados pontos fortes, áreas a melhorar e apresentadas 

propostas de melhoria para o próximo ano letivo.   

 

4.2.1 – PONTOS FORTES 

 Educação Pré-Escolar 

 Produção e partilha de vários materiais pedagógicos e didáticos na Educação Pré-Escolar. 

 Relação de proximidade com as famílias e cooperação da comunidade educativa na 

Educação Pré-Escolar. 

 Na Educação Pré-Escolar, o grande investimento e apoio da autarquia em várias valências, 

Atividades de Animação e de Apoio à Família, constituídas por: fornecimento de almoço, 

serviço de prolongamento de horário e transporte para as crianças que não residem na área 

dos jardins de infância, disponibilização de recursos e melhoria permanente nas instalações 

e equipamentos didáticos. A autarquia disponibilizou ainda recursos humanos para 

proporcionar a todas as crianças em idade pré-escolar conhecimentos na prática da natação, 

do inglês e da música. 

 1.º Ciclo 

 Apoios educativos em todas as turmas no 1.º Ciclo; 

 Apoios a tempo inteiro, nas turmas numerosas, proporcionaram um melhor 

acompanhamento aos alunos do 1.º Ciclo, que dele necessitaram; 

 Constituição de pequenos grupos de alunos, no 1.º Ciclo, em função do nível de 

aprendizagem, para trabalharem fora do ambiente de sala de aula, com o professor de 

apoio, particularmente no 2.º ano de escolaridade; 

 Continuidade dos Conselhos de Ano no 1.º Ciclo, contribuindo para uma maior aproximação, 

troca de ideias, de metodologias e elaboração e partilha de materiais pedagógicos; 

• Melhoria no controlo das entradas e saídas dos alunos à hora do almoço; 
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• Adaptação docente ao Ensino à Distância E@D e colocação de recursos próprios ao serviço 

dos alunos. 

 

 2.º e 3º º Ciclos 

 

 Resultados dos exames nacionais das disciplinas de Matemática e Português, no 

Agrupamento, superiores à média nacional ao nível do 3.º Ciclo. 

 

 Ensino Secundário 

 Resultados positivos resultantes da aplicação das medidas promotoras do sucesso 

escolar, nomeadamente os reforços curriculares nas disciplinas de Matemática, 

Português e Inglês do 9.º ano e de Português e Matemática no 12.º ano. 

 

 Resultado do exame nacional da disciplina de Física e Química A, no Agrupamento, 

superior à média nacional, no Ensino Secundário. 

 Aplicação do ponto 6 do artigo 13.º do Despacho Normativo n.º 4-A/2016, de 16 de junho 

(marcação de um tempo semanal simultâneo de Português e Inglês nos 6.º e 9.º anos, 

dividindo-se os alunos, nesse tempo, numa lógica de trabalho de Oficina, para 

desenvolver a oralidade e a produção escrita). A ação de acompanhamento desta 

medida, por parte da IGEC, no Agrupamento, realçou o bom funcionamento e as 

vantagens da mesma. 

 Conversão de três apoios semanais ao estudo, no 6.º ano de escolaridade, em apoios 

específicos às disciplinas de Português, Inglês e Matemática, lecionados por professores 

destas disciplinas. 

 Inclusão de apoios educativos no horário dos alunos e dos professores, logo no início do 

ano escolar. 

 Funcionamento de salas de estudo nas disciplinas terminais do ensino secundário com 

exames nacionais. 

 Implementação e bom funcionamento da Disciplina de Cidadania e Desenvolvimento. 

 Diversificação da oferta das disciplinas de opção no Ensino Secundário, situação que, 

praticamente, anulou os pedidos de transferência para outras escolas/agrupamentos. 
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 Existência de recursos humanos do GAAF com um docente a tempo inteiro e outros 

técnicos. 

 Importante papel do GAAF no combate à indisciplina, absentismo e abandono escolar e 

na gestão de conflitos. 

 Continuação da comunicação da “falta na hora”. 

 Forte interação com a comunidade envolvente, que participou em muitas atividades e 

projetos importantes do Agrupamento. 

 Participação do Agrupamento em vários projetos, com a parceria de 

entidades/empresas/instituições em que os alunos participantes obtiveram os primeiros prémios, 

nomeadamente: concurso GO ON – educação para o empreendedorismo em parceria com a 

Super Bock Group; projeto de Educação Financeira “no Poupar está o Ganho” em colaboração 

com a Fundação Cupertino de Miranda, com a CIM do Alto Tâmega e a Câmara Municipal de Vila 

Pouca de Aguiar; participação no SuperTmatiK de Quiz de Língua Portuguesa, Vocabulário Francês 

e Cálculo Mental; participação de alunos com medidas adicionais em múltiplas atividades, como 

seja a equitação terapêutica, com realce para a vitória da aluna Nathalie Sousa na VI Edição dos 

Jogos Special Olympics World Games Abu Dhabi 2019; participação dos alunos do 1.º ciclo nos 

Jogos Romanos de Tabuleiro, em Braga, ocupando os três primeiros lugares; participação muito 

meritória no Concurso Nacional de Leitura, nos campeonatos regionais e nacionais do Desporto 

Escolar, no Concurso Literário Municipal, no Projeto Autarquia Jovem e no Festival de Teatro 

Infantil, participação relevante dos alunos do 3.º ano do Curso Profissional de Cozinha/Pastelaria 

no concurso “Sabores e aromas das viagens magalhânicas”, realizado em março. 

 Divulgação das atividades do Agrupamento no exterior, designadamente através da página 

semanal do Agrupamento publicada no Jornal “Notícias de Aguiar”.  

 Melhoria no controlo das entradas e saídas dos alunos à hora do almoço. 

  

 Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI)  

 Continuação do desenvolvimento de todas das competências da EMAEI durante o Ensino à 

Distância; 

 Realização de todas as reuniões com os encarregados de educação apesar da falta de meios 

tecnológicos dos mesmos, recorrendo a outras formas de comunicação;  

 Realização de reuniões, sempre que foi necessário, tendo em atenção o horário disponível dos 

elementos da equipa variável, para além do seu horário;  
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 Reflexão constante sobre a ação da EMAEI e consequente alteração de documentos com vista a 

facilitar a leitura e o preenchimento;  

 Promoção de um bom trabalho de articulação da equipa. 

………… 

 

4.2.2 – ÁREAS A MELHORAR 

 Educação Pré-Escolar 

 Melhorar a ligação à internet e aquisição de equipamentos audiovisuais na Educação Pré-

Escolar. 

 1.º Ciclo 

 Melhorar os resultados escolares verificados durante este ano letivo, ao nível do 2.º ano 

do 1.º Ciclo, nomeadamente nas disciplinas de Matemática e Português; 

 Melhorar o apetrechamento da sala de Informática do Centro Escolar - computadores 

individuais para alunos e docentes; 

 Apoio na disciplina de inglês. 

 

 

 2.º e 3.º Ciclos 

 

 

 Ensino Secundário 

 

 Melhorar os resultados nos exames nacionais do Ensino Secundário nas disciplinas em 

que as médias ficaram abaixo da média nacional e diminuir a discrepância entre a 

Classificação Interna Final e a Classificação do exame. 

 Aumentar a baixa frequência por parte dos alunos das aulas de Apoio Educativo / Sala de 

Estudo, em várias disciplinas. 

 Diversificação das estratégias/atividades que motivem os alunos para as aulas de apoio 

educativo e salas de estudo. Deverão, também, os Diretores de Turma exercer um papel 
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interventivo junto dos Pais e Encarregados de Educação, persuadindo-os acerca das 

vantagens da sua frequência e comunicando, de imediato, as faltas dos seus educandos. 

 Marcação de faltas aos alunos em todos os tempos letivos, sempre que não estejam 

presentes ou cheguem atrasados à sala de aula. 

 Continuação do controlo das entradas e saídas dos alunos à hora do almoço. 

 Continuação da sensibilização pelos Diretores de Turma para as consequências nefastas 

da autorização de saída dos seus educandos à hora de almoço e do consumo de refeições 

no exterior. 

 Comunicação da “falta na hora” em todos os tempos letivos, uma vez que ainda há 

situações em que esta medida não foi plenamente cumprida. 

 Prevenção da indisciplina através da responsabilização dos delegados e subdelegados de 

turma, com a realização de reuniões conjuntas com a Direção e celebração de contratos 

de compromisso entre os Diretores de Turma e os alunos. 

 Colaboração individual e das várias estruturas intermédias nas equipas de trabalho e nas 

atividades e projetos de Agrupamento, bem com a apresentação de sugestões de 

melhoria. 

 Concretização do Plano de Formação do Agrupamento que, em grande parte devido à 

inexistência de formadores, não atingiu o grau de consecução desejado. 

 

 Curso de Educação e Formação (CEF) e Cursos Profissionais 

 Combate à indisciplina de alguns alunos, sobretudo nos Cursos Profissionais e no Curso 

CEF. 

 Continuação do processo de recuperação dos módulos em atraso na oferta formativa 

(Cursos Profissionais). 

 Cumprimento integral das horas nos Cursos Profissionais e nas Ofertas Qualificantes 

(CEF), evitando faltar e recorrendo a reposições de aulas e permutas, para que os alunos 

concluam a parte curricular atempadamente para poderem frequentar a Formação em 

Contexto de Trabalho. 

 

 Cumprimento de prazos de entrega de vários documentos, tais como atas várias 

(Departamentos, Áreas Disciplinares, Conselhos de Turma, reuniões com os Encarregados 

de Educação, etc.) e relatórios 
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 Dificuldade em aceder aos resultados escolares, nomeadamente resultados dos exames, 

por parte da equipa da Autoavaliação do Agrupamento, por escassez de recursos 

humanos nos serviços administrativos. 

 Continuação da observação de aulas entre pares, aumentando o seu número nos vários 

Departamentos Curriculares. 

 ….. 

 Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI)  

 

 Os tempos disponíveis nos horários para trabalho da EMAEI são insuficientes, devido ao excesso 

de trabalho que lhe é exigido; 

…….. 

 

4.2.3 – PROPOSTAS DE MELHORIA 

 Educação Pré-Escolar 

 Promoção de ações de sensibilização destinadas aos Pais/Encarregados de Educação, na 

Educação Pré-Escolar. 

 Conceção de um plano plurianual de formações creditadas e de formações de curta 

duração para professores e funcionários, envolvendo-os na definição das mesmas, de 

forma a identificarem-se e a suprirem-se as reais necessidades de formação na Educação 

Pré-Escolar. 

 1.º Ciclo 

 Continuação dos Conselhos de Ano no 1.º ciclo; 

 Redução do número de alunos nas turmas, principalmente as de início de ciclo; 

 Continuação dos apoios educativos no 1.º ciclo, em sala de aula ou em pequenos grupos, 

preferencialmente para os 1.º e 2.º anos de escolaridade; 

 Docentes com mais de 60 anos usufruírem da redução letiva em períodos mais longos para não 

andarem sempre a interromper os trabalhos; 

 Estender a coadjuvação em Ed. Física às turmas do Centro Escolar/Jales que se mostrarem 

interessadas; 

 Continuação, em 2019/2020, do Projeto "Tempo Lúdico e de Diversão, Aprender Brincando" no 

1.º ciclo, pois o seu bom funcionamento trouxe mais-valias para as aprendizagens dos alunos. Este 



 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Autoavaliação do Agrupamento - Relatório 2019/2020                                                                                                                                                 Página 68 

  

Projeto e o respetivo Regime de Funcionamento foram muito bem aceites, pelas duas Associações 

de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento (a de Vila Pouca de Aguiar e a de Pedras 

Salgadas), bem como pelos professores e alunos, revelando resultados muito positivos, tanto ao 

nível do aproveitamento como do comportamento/indisciplina dos alunos. 

 

 2.º e 3º Ciclos 

 Reforço curricular de 50 minutos, desde que o crédito horário do Agrupamento o 

permita, nas disciplinas de Português e Inglês no 9.º ano de escolaridade, de forma a 

permitir a aplicação do ponto 6 do artigo 13.º do Despacho Normativo n.º 10-B/2018, de 

6 de julho (marcação de um tempo semanal simultâneo de Português e Inglês, dividindo-

se nesse tempo, os alunos numa lógica de oficina). Estas aulas terão carácter obrigatório 

para os alunos e serão incluídas nos horários logo no início do ano letivo. As mesmas 

deverão ser sumariadas e contabilizadas. 

 Reforços curriculares, de 50 minutos semanais, desde que o crédito horário do 

Agrupamento o permita, em Matemática dos 9.º. 

 Criação de salas de estudo específicas, desde que haja recursos e o crédito horário o 

permita, nas disciplinas terminais com exame nacional - 9.º ano. 

 Ensino Secundário 

 Reforços curriculares, de 50 minutos semanais, desde que o crédito horário do 

Agrupamento o permita, em Português e História do 12.º ano, e em Matemática do 12.º 

ano de escolaridade, com caráter obrigatório para os alunos, que serão incluídos nos 

horários, logo no início do ano letivo, devendo estas aulas ser sumariadas e 

contabilizadas. 

 Criação de salas de estudo específicas, desde que haja recursos e o crédito horário o 

permita, nas disciplinas terminais com exame nacional (11.º e 12.º ano). Caso seja 

possível, devem também ser disponibilizadas aos alunos dos anos não terminais do 

ensino secundário, nas disciplinas em que haja exame nacional. Estas Salas de Estudo, 

apenas serão criadas desde que haja um grupo de alunos que manifeste interesse, junto 

do professor, em frequentar essas salas com regularidade. 
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 Continuação dos apoios tutoriais específicos para os alunos do 3.º ciclo do ensino básico 

que acumulam duas ou mais retenções ao longo do seu percurso escolar (no 2.º ciclo não 

existem no Agrupamento alunos que reúnam estas condições), nos termos do ponto 1 do 

artigo 12.º do já referido Despacho Normativo n.º 10-B/2018, de 16 de junho. Assim, será 

criado um grupo de 11 (8 alunos do Curso CEF, 1 aluno do 9.ºB e 2 alunos do 7. A) na 

Escola Básica e Secundária de Vila Pouca de Aguiar. 

 Atribuição de dois tempos de Apoio ao Estudo (2x50), nos 5.º e 6.º anos, assim atribuídos: 

um tempo a Línguas (Português/Inglês), para o desenvolvimento da oralidade e produção 

escrita; um tempo a Ciências Naturais, oficina de ciências, de forma a permitir o reforço 

do trabalho prático ou experimental. A frequência destes apoios é obrigatória para todos 

os alunos. 

 Lecionação dos tempos de Apoio Educativo, diversificando as estratégias/atividades e 

motivando os alunos. Deverão, também, os Diretores de Turma exercer um papel 

interventivo junto dos Pais e Encarregados de Educação, persuadindo-os acerca das 

vantagens da sua frequência e comunicando-lhes, de imediato, as faltas dos seus 

educandos.   

 Continuação da comunicação da “falta na hora” em todos os tempos letivos. 

 Reforço dos recursos humanos do GAAF, se possível com um docente a tempo inteiro e 

outros técnicos. Atendendo a que o docente do 1.º ciclo, Silvino Augusto Vilela, fez um 

trabalho de reconhecido mérito neste gabinete, será de manter a sua continuidade a 

tempo inteiro. 

 Continuação do funcionamento da Sala de Atividades Pedagógicas e Lúdicas (Sala APL), 

extensiva também ao 1.º ciclo, para o desenvolvimento de atividades nos tempos letivos 

desocupados dos alunos por ausência imprevista de professores ou sempre que os alunos 

a desejem frequentar, conforme determina o ponto 3 do artigo 13.º do Despacho 

Normativo n.º 10-B/2018, de 6 de julho. No caso do 1.º ciclo, deverá ser dada 

continuidade à Sala APL, pelo docente titular, no período em que decorre a aula de 

Educação Moral e Religiosa Católica, salvaguardando, assim, a ocupação dos alunos na 

ausência destes docentes e a não inscrição de alguns alunos na disciplina. 
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 Curso de Educação e Formação (CEF) e Cursos Profissionais 

 Continuar com as medidas já implementadas, no ano anterior, em áreas que ainda 

continuam a revelar fragilidades, tais como a indisciplina de alguns alunos, sobretudo nos 

Cursos Profissionais e CEF.  

 

4.3.3.1 – PROPOSTAS DE MELHORIA NA OFERTA FORMATIVA 

 

A oferta formativa do Agrupamento abrange um número significativo de alunos do 

Agrupamento e afirma-se como um importante fator de combate ao insucesso escolar e ao 

abandono/desistência. Para além disso, permite dar resposta às necessidades de muitos alunos 

que não desejam prosseguir estudos. Importa continuar a valorizar esta oferta, para que não seja 

considerada menos importante do que a dita “via regular” de estudos. 

É, portanto, necessário dedicar muita atenção aos alunos que frequentam esta oferta e 

adotar medidas de melhoria, ao nível da frequência, do comportamento e do aproveitamento, 

tais como: 

 Melhoria das condições de segurança e conforto das oficinas da formação técnica 

(Oficinas da Tabopan). 

 Maior articulação das estruturas de coordenação educativa, bem como a monitorização 

educativa, tendo em conta a regularidade da análise e reflexão sobre processos e 

resultados escolares. 

 Melhoria da articulação pedagógica, nomeadamente através do Diretor de Curso, Diretor 

de Turma e conselhos de turma, entre as diferentes disciplinas e componentes de 

formação. 

 Sensibilização dos alunos para a recuperação dos módulos em atraso, concedendo-lhes, 

para além das épocas extraordinárias de avaliação, outros momentos de recuperação ao 

longo do ano. 

 Análise trimestral dos resultados escolares, nomeadamente dos módulos realizados nos 

períodos normais e nas épocas extraordinárias, bem como dos módulos em falta. 

 Monitorização sistemática do comportamento, assiduidade e aproveitamento. 
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 Coadjuvação em sala de aula, através do recurso à componente não letiva de docentes do 

Agrupamento. Esta coadjuvação será feita prioritariamente em turmas mais 

problemáticas e indisciplinadas. 

 Continuação da comunicação da “falta na hora” em todos os tempos letivos. 

 Implicação dos alunos em trabalhos de melhoria dos edifícios escolares do Agrupamento, 

fomentando, desta forma, o seu sentido de pertença. 

 Realização de reuniões pedagógicas mensais das equipas pedagógicas dos profissionais e 

CEF, de forma a monitorizar o comportamento e aproveitamento destes alunos. 

 

 

 Medidas para todos os níveis de ensino 

 

 Apoios Educativos individuais ou para pequenos grupos. 

 Coadjuvações, sempre que haja recursos disponíveis e com horários compatíveis, muito 

embora façam parte da componente não letiva, salvo em situações excecionais em que o 

crédito horário do Agrupamento o permita atribuir como letivas e haja horas de 

insuficiência letiva no grupo. 

 

 

 Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI)  

 No próximo ano letivo, de acordo com o  ponto n.º 4 do art.º 11 do Decreto Lei  n.º 54 de 18 de 

julho, deverá passar a ser realizada articulação entre um professor da Educação Especial e o 

educador/professor que tenha no seu grupo/turma, crianças/alunos que considere que poderão 

vir a necessitar de aplicação de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, nomeadamente 

medidas universais e aplicação do art.º 28. Este trabalho pedagógico terá como objetivo analisar 

e refletir sobre a situação específica de cada criança/aluno, de forma a serem encontradas 

estratégias conjuntas para o seu desenvolvimento. 

 A realização de sessões de esclarecimento, para melhor esclarecimento, a todos os diretores de 

turma e professores titulares de grupo/ Turma, sobre o Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de julho. 

……………………. 
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 Outras medidas …. 

 

 Incremento da supervisão pedagógica e acompanhamento da prática letiva em sala de 

aula, como processo de melhoria da qualidade do ensino e desenvolvimento profissional 

docente. 

 Monitorização das aulas observadas/partilhadas, através do preenchimento de uma 

grelha conjunta pelo observador e observado, no final de cada aula, bem como de uma 

grelha final relativa ao total de aulas observadas/partilhadas por Área disciplinar e 

Departamento. 

 Simplificação da grelha de registo de observação de aulas entre pares, de modo a torná-la 

mais operacional. 

 Revisão do Guião de Observação de Orientação da Prática letiva. 

 Reforço da partilha de materiais pedagógicos e das práticas colaborativas, bem como da 

sua monitorização através do preenchimento, pelos respetivos Coordenadores de 

Departamento, de uma grelha trimestral relativa às práticas de supervisão e de 

colaboração, por Área disciplinar e Departamento. 

 Melhorar a informação disponível na página do Agrupamento, nomeadamente nos 

documentos utilizados pelos docentes. 

 Continuação da monitorização dos resultados escolares, no final de cada período letivo, 

através do preenchimento de uma grelha, nos Conselhos de Turma, que estabeleça a 

comparação entre os resultados alcançados e o compromisso com as metas definidas no 

Projeto Educativo do Agrupamento. 

 Continuação da análise criteriosa e sistemática do (in)sucesso escolar e identificação dos 

seus fatores explicativos no final de cada período letivo. 

 Continuação da implementação das várias medidas previstas no Plano de Melhoria, no 

Plano de Ação Estratégica e no Relatório de Autoavaliação do Agrupamento. 

 Consolidação do processo de autoavaliação do Agrupamento sustentado em objetivos 

claros e no estabelecimento de metas avaliáveis. 

 Reorganizar a equipa de Autoavaliação incluindo elementos que dominem a área da 

informática e conheçam o funcionamento do programa de alunos. 
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5- PLANO DE AÇÃO – 2020/2021 
 

Tarefas/atividades a realizar Calendarização 

 Conclusão do relatório de Autoavaliação. Início do ano 

letivo 2020/2021 

 Divulgação dos resultados da autoavaliação e das ações de melhoria à 

Comunidade Educativa. 

Início do ano 

letivo 2020/2021  

 Reorganizar, se necessário, o plano de ação para o ano letivo 2020/2021. Outubro de 2020 

 Tratamento dos dados recolhidos ao nível dos resultados escolares e reflexão 

sobre os mesmos.  

 Divulgação dos resultados à comunidade. 

 Elaboração e aplicação de planos de melhoria. 

 Monitorização das atividades propostas nos planos de melhoria e de ação 

estratégica. 

 Monitorização trimestral das medidas de promoção do sucesso educativo. 

 Monitorização trimestral da supervisão pedagógica/articulação (número de 

aulas assistidas entre pares ou pelo Coordenador de Departamento, 

documentos entregues ao Coordenador de Departamento relativos às práticas 

de articulação, etc.). 

 

 

 

 

Ao longo do ano 

letivo 2020/2021 

 Fazer o levantamento estatístico e a análise, por disciplina e ano de 

escolaridade, dos resultados da avaliação escolar, do 1.º período, no ano letivo 

2020/2021, desde o Pré-escolar ao Ensino Secundário. 

 

2.º Período  

2020/2021 

 Fazer o levantamento estatístico e a análise da avaliação interna dos 2.º e 3.º 

períodos do ano letivo 2020/2021 e fazer a comparação com os dados dos anos 

letivos anteriores. 

 Confrontar os dados das classificações internas com os dados dos exames e 

provas nacionais relativos a 2021. 

 Comparar os resultados das dos exames relativos a 2021 com resultados de 

anos anteriores. 

 Realizar a monitorização do trabalho colaborativo/observação da prática letiva 

realizada pelos Departamentos Curriculares.  

 Realizar a monitorização do trabalho desenvolvido pela Equipa Multidisciplinar 

de Apoio à Educação e à Inclusão (EMAEI). 

 Inventariar os pontos fracos e os pontos fortes detetados durante este processo 

de avaliação. 

 Elaborar planos de melhoria com vista à superação dos pontos 

fracos/problemas detetados. 

 Elaborar e apresentar um relatório do trabalho desenvolvido e respetivas 

conclusões. 

 Elaborar um plano de ação para o ano de 2021/2022. 

 
 

 

 

3.º Período  

2020/2021 
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6 – NOTA FINAL 
 

No início do ano letivo 2020/2021, continuarão a ser postos em prática o Plano de Melhoria, 

Plano de Ação Estratégica, outras propostas que permitam ultrapassar as fragilidades diagnosticadas, 

tendo em consideração o Projeto Educativo e outros documentos estruturantes do Agrupamento.  

A Equipa de Autoavaliação continuará a desenvolver o seu trabalho de monitorização com base 

nos Planos acima referidos e a apresentar os seus resultados no sentido de promover processos de 

mudança e melhoria, tendo presente que envolvimento alargado da comunidade será fundamental para o 

seu êxito. 

 

Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar, 31 de julho de 2020 

 

A Equipa de Autoavaliação  

 

 Coordenadora da Equipa: Ana Maria Pinto Palheiros (Coordenadora do Departamento de 

Matemática e Ciências Experimentais 

 Sara Maria da Silva Pires - Coordenadora dos Diretores de Turma do Ensino Secundário 

 José Joaquim Alves Lima - Coordenador do Plano de Formação do Agrupamento 

 Maria Helena F.M. Sousa – Coordenadora das Ofertas Qualificantes e Cursos Profissionais 

 Jezabel Letícia Moura Coutinho - Coordenadora do Departamento da Educação Pré-Escolar 

 Maria Emília Lameirão da Fonte – Coordenadora da Área Disciplinar de Geografia 

 Cristina Maria da Silva Matos – Docente da Área Disciplinar de Inglês e membro do Conselho 

Geral 

 Francisco José Ramos – Coordenador da Equipa TIC  

 Vitor Ribeiro Gonçalves – Representante do pessoal não docente  

 Paulo Pereira Pimenta – Representante dos Pais e Encarregados de Educação  

 José Filipe Alves Chaves– Representante dos alunos no Conselho Geral 
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ANEXO 1 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO 

Práticas de Articulação, Colaboração e Supervisão Pedagógica 

2018/2019 

Ata de Registo de Atividades 

Área(s) Disciplinar(es): 

 

Data: 

 

Hora: 

 

 

 

Assuntos tratados: 

 Atividades Desenvolvidas 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Professores Intervenientes Rubrica 

  

  

  

  

  



 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Autoavaliação do Agrupamento - Relatório 2019/2020                                                                                                                                                 Página 77 

  

Resumo: 

Resumo explicativo da(s) tarefa(s) desenvolvida(s) 

 

Entregue em ____ / ____ / ________ 

Visto em ____ / ____ / ________ 

 

 

O(A) Coordenador(a) de Departamento 

_________________________________ 

(            ) 
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ANEXO 2 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO - GRELHA 

Práticas de Articulação, Colaboração e Supervisão Pedagógica 

Evidências – Grelha de Registo 

Departamento  

Áreas Disciplinares  

Data Horário Descrição da atividade Intervenientes 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Vila Pouca de Aguiar, ____ de _____________________ de ________ 

 

O(A) Coordenador(a) de Departamento 

_______________________________________ 

(    ) 
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ANEXO 3 

AÇÃO DE MELHORIA 
SISTEMATIZAÇÃO E GENERALIZAÇÃO DA SUPERVISÃO PEDAGÓGICA E ACOMPANHAMENTO DA PRÁTICA LETIVA 

Grelha de Observação/Monitorização 

DIMENSÃO A OBSERVAR: Organização e gestão das atividades letivas em contexto de sala de aula 

Docente observado:  

Escola:  

Ano/Turma:  Sala:  Hora:  Data:  

Docente observador: 

 

Unidade Didática/Conteúdos: 

Sugestões de aspetos da aula que poderão ser objeto de análise/reflexão 

ORGANIZAÇÃO DA AULA 

1. Cumprimento do horário e rápida criação de um clima propício ao desenvolvimento da aula. 

2. Ligação da aula com a anterior, de forma a motivar os alunos e a enquadrar os conteúdos. 

3. Adequação dos materiais e equipamentos usados. 

4. Organização do tempo, realçando o importante e evitando considerações desadequadas. 

5. Síntese das temáticas abordadas. 

DESENVOLVIMENTO DA AULA 

6. Clareza e objetividade na comunicação dos conhecimentos disciplinares/conteúdos. 

7. Utilização das TIC e outro material de apoio como instrumentos didáticos adequados aos conteúdos. 

8. Adoção da pedagogia da descoberta, conferindo ao aluno um papel ativo no processo de aprendizagem. 

9. Orientação do trabalho dos alunos com base em instruções precisas, visando a sua concentração e a 
autonomia na realização das tarefas. 

10. Diversificação da metodologia e dinâmicas da aula (trabalho individual, grupo, pares…). 
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 REFLEXÃO CONJUNTA SOBRE A AULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vila Pouca de Aguiar: ______/________/________ 

 

O Docente Observado: ________________________________________ 

O Docente Observador: ________________________________________ 

11. Utilização de reforços positivos como incentivo ao desenvolvimento da aprendizagem. 

12. Respeito pelos ritmos de aprendizagem dos alunos. 

AMBIENTE DE TRABALHO NA AULA 

13. Atmosfera positiva de respeito mútuo. 

14. Gestão dos comportamentos inapropriados. 

15. Encorajamento dos alunos e criação de dinâmicas participativas. 

OUTROS ASPETOS CONSIDERADOS RELEVANTES 
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ANEXO 4 

TRABALHO COLABORATIVO/OBSERVAÇÃO DA PRÁTICA LETIVA 
 

 

Área Disciplinar/Departamento
N.º de 

docentes

N.º docentes 

que foram 

observados

N.º de aulas 

observadas
%

Total Docentes do Departamento 0 0 0

Departamento:  

Vila Pouca de Aguiar, ____ de ________ de 2017

O Coordenador de Departamento

_________________________________

Principais aspetos observados (referir, no mínimo, cinco):

Observações:

Trabalho Colaborativo / Observação da Prática Letiva

Relatório de Monitorização – 2016/2017
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ANEXO 5 

APROVEITAMENTO/COMPROMISSO COM AS METAS DO 

AGRUPAMENTO 

 

ANO: 

TURMA: 

Disciplinas

N.º de 

Alunos 

Avaliados

N.º de 

Classificações 

Positivas

% Sucesso

Metas por 

Disciplina

Desvio

N.º Mínimo 

Alunos 

Recuperar

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

Aproveitamento - Compromisso com as Metas do Agrupamento

Tendo em consideração as metas de sucesso do Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar, bem como

o Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE) e o Plano de Melhoria do Agrupamento, procedeu-

se à análise do aproveitamento da turma, por disciplina, de forma a identificar, neste momento de avaliação,

eventuais desvios às metas e indicação do número mínimo de alunos a recuperar para que essas metas sejam

atingidas.

Vila Pouca de Aguiar, ____ de ______________de 2017

O Diretor de Turma


