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“Relativamente aos processos de auto-avaliação impostos receamos 

que se venham a traduzir em processos ritualizados, rotineiros, cujo principal 

objectivo seja a prestação de contas traduzida num relatório final, para enviar 

para os órgãos e entidades a quem compete dele tomarem conhecimento […] 

Neste caso, as organizações escolares são impelidas à conformidade com as 

regras impostas pela administração central, resultando a sua legitimidade, 

sobretudo, dessa conformidade.”1 

  

                                                           
1
 Libório, H. (2004). A avaliação das escolas. Desenvolvimento organizacional e ritualização (Dissertação de Mestrado). 

Universidade de Aveiro, Aveiro. 
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I -  INTRODUÇÃO 

 

Em qualquer organização é imperativo avaliar e monitorizar para poder 

reajustar e melhorar. Nas organizações escolares esta missiva é ainda mais 

preponderante. Nesse sentido, o regime de autonomia, administração e gestão 

definido pelo DL n.º 75/2008 de 22 de abril, alterado pelos decretos-leis n.º 

224/2009, de 11 de setembro e 137/2012, de 2 de julho, reforça a ideia de que 

cada escola ou agrupamento tem de elaborar o seu Relatório de Autoavaliação 

que “é o documento que procede à identificação do grau de concretização dos 

objetivos fixados no Projeto Educativo, à avaliação das atividades realizadas 

pelo agrupamento... e da sua organização e gestão, designadamente no que 

diz respeito aos resultados escolares e à prestação do serviço educativo”2. 

O Agrupamento de Escolas de S. Martinho (AESM) tenta implementar 

práticas consistentes e sistemáticas de recolha de informação ao seu 

desempenho e reforça a importância atribuída à autoavaliação como forma de 

autorregulação e promoção da melhoria contínua. Estes procedimentos tendem 

a ser efetuados de forma intencional e sistemática, mostrando não só que as 

dinâmicas de autoavaliação estão interiorizadas, mas também que o processo 

é sustentável e permitindo a definição de novas estratégias mobilizadoras da 

melhoria da organização escolar e das práticas profissionais, com 

repercussões positivas nas condições da prestação do serviço educativo. 

A Lei n.º 31/2002, de 20 de dezembro 3 , que aprova o sistema de 

avaliação da educação e do ensino não superior, estabelece que “o controlo de 

qualidade se deve aplicar a todo o sistema educativo com vista à promoção da 

melhoria, da eficiência e da eficácia, da responsabilização e da prestação de 

contas, da participação e da exigência, e de uma informação qualificada de 

apoio à tomada de decisão. Nos termos da lei, a avaliação estrutura-se com 

base na autoavaliação, a realizar em cada escola ou agrupamento de escolas, 

e na avaliação externa.” 

Cumprindo o disposto na lei relativamente à definição das orientações 

gerais para a autoavaliação e avaliação externa, o AESM tem vindo a 

                                                           
2
 Decretos-lei n.º 137/2012, de 2 de julho. 

3
 Alterada pelo Art.º 182 da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro. 

https://dre.pt/pesquisa/-/search/632448/details/maximized
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empreender um processo de autoavaliação, com o objetivo de diagnosticar 

problemas e tomar decisões que permitam a melhoria contínua e sustentada da 

organização, promovendo a qualidade educativa. 

 Nos últimos anos o AESM tem desenvolvido uma cultura de 

autoavaliação, com o objetivo de monitorizar as diferentes dimensões do 

agrupamento, fundamentar a tomada de decisões e sustentar processos de 

desenvolvimento e melhoria. Este processo contínuo, sistemático e 

estruturado, tendo sido desenvolvido desde 2010-2011. Com esta reformulação 

tem-se procurado construir um quadro de referência visando a implicação dos 

diversos atores da comunidade educativa, de forma a detetar e compreender 

os problemas e auxiliar na tomada de opções promotoras da melhoria do 

AESM. Esse quadro teórico/organizacional próprio, construído de acordo com 

as vivências dos seus elementos, alicerçado em literatura da especialidade, foi 

evoluindo, tendo integrado o modelo CAF [metodologia simplificada do Modelo 

de Excelência da European Foundation for Quality Management (EFQM)]. 

Desde o ano letivo 2019/2020 que todo o processo foi reestruturado e 

ajustado aos princípios orientadores e objetivos do terceiro ciclo de avaliação 

externa dos estabelecimentos públicos de educação e ensino, da Inspeção-

Geral de Educação e Ciência (IGEC). Assim, os domínios Autoavaliação, 

Liderança e Gestão, Prestação do Serviço Educativo e Resultados 

(académicos; sociais e reconhecimento da comunidade) são os campos de 

análise que determinaram a recolha e o tratamento dos dados emergentes dos 

inquéritos, das plataformas ENEB, PAEB, Bases de dados do Júri Nacional de 

Exames (JNE) e do Portal Infoescolas, bem como da consulta de documentos 

dos serviços administrativos e análise documental de relatórios diversos, com 

especial incidência nos das lideranças intermédias. 

Fator primordial deste relatório prende-se com a monitorização e 

avaliação da implementação do projeto piloto dos manuais digitais, assim como 

a implementação do Plano de Ação para a Transição Digital 4 . Essa 

monitorização foi realizada no final do ano letivo de forma a efetuar a 

necessária avaliação e permitir o seu reajuste e tomadas de decisão.  

                                                           
4
 Resolução do Conselho de Ministros n.º 30/2020 
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De acordo com Lafond (1998, p. 15) a autoavaliação da Escola 

compreende “um esforço de análise para compreender por dentro, a partir da 

observação direta e da auscultação dos atores, a sua vida, o seu 

funcionamento, os seus problemas, no sentido de atingir um diagnóstico que 

ponha em evidência os seus trunfos e indicando, sob a forma de 

recomendações e conselhos, o caminho a seguir para aperfeiçoar”5.  

O presente relatório engloba uma versão alargada, por forma a facilitar 

a sua devolução à comunidade educativa, a sua análise e reflexão nas 

diferentes estruturas que a compõem e posterior elaboração de um Plano 

Gradual de Melhoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
5
 Lafond, M. André Claude (1998). A avaliação dos estabelecimentos de ensino: novas práticas, novos 

desafios para as escolas e para a Administração. In: Autonomia, Gestão e Avaliação das Escolas. Porto: 
Edições Asa, 1998. 
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II -  METODOLOGIA 

 

Tal como referido anteriormente, norteiam a elaboração do presente 

relatório os princípios orientadores e objetivos disponibilizados pela IGEC 

(Inspeção Geral de Educação e Ciência), em fevereiro de 2019, para a 

realização do terceiro ciclo de avaliação externa dos estabelecimentos públicos 

de educação e ensino 6 . Para tal, foi trabalho desta equipa monitorizar e 

procurar evidências de aspetos considerados positivos e a melhorar. 

Tratando-se de uma equipa com recursos humanos muito reduzidos, 

algo que dificulta todo o processo, procurou-se diversificar a metodologia de 

trabalho. Deste modo a equipa de autoavaliação propôs-se realizar: 

 Análise e recolha de informações em documentos estruturantes 

do Agrupamento: 

 Projeto Educativo; 

 Plano Anual de Atividades; 

 Plano de Melhoria dos anos letivos anteriores; 

 Relatórios da EMAEI; 

 Relatórios de (in)disciplina da direção; 

 Relatórios dos órgãos de gestão intermédia. 

 

 Aplicação de questionários e análise dos resultados obtidos; 

 

 Recolha de informação quantitativa sobre avaliação e medidas 

educativas dos alunos; 

 

 Elaboração de cartazes e panfletos de divulgação da 

autoavaliação do Agrupamento. 

 

 

 

                                                           
6
 http://www.igec.mec.pt/content_01.asp?BtreeID=03/01&treeID=03/01/03/00&auxID=&newsI 

D=2762#content 
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1- PRINCÍPIOS ORIENTADORES 

A autoavaliação define-se como um instrumento indispensável à 

promoção da qualidade educativa e à melhoria da qualidade das organizações 

escolares. A Lei nº 31/2002, de 20 de dezembro, designada por “Lei do 

Sistema de Avaliação da Educação e do Ensino não Superior”, defende um 

sistema duplo de avaliação, que inclui a “avaliação externa” e a 

“autoavaliação”, sendo esta obrigatória e articulada com a primeira. 

Tendo como referência os termos de análise constantes no Artigo 6.º, da 

Lei n.º 31/2002, bem como os princípios orientadores e objetivos 

disponibilizados pela IGEC (Inspeção Geral de Educação e Ciência), a 

autoavaliação baseia-se nos seguintes princípios: 

 respeito pela autonomia e pelo projeto educativo do AESM;  

 avaliação do “sucesso escolar, avaliado através da capacidade de 

promoção da frequência escolar e dos resultados do 

desenvolvimento das aprendizagens escolares dos alunos, em 

particular dos resultados identificados através dos regimes em vigor 

de avaliação das aprendizagens”; 

 utilidade – contributo para a melhoria da prestação do serviço 

educativo pelas escolas e das aprendizagens dos alunos, dos 

resultados escolares e do sistema educativo; 

 avaliação do «desempenho dos órgãos de administração do 

Agrupamento, abrangendo o funcionamento das estruturas escolares 

de gestão e de orientação educativa, o funcionamento administrativo 

e a gestão de recursos»; 

 complementaridade entre avaliação interna e avaliação externa;  

 fomento da autoavaliação, como estratégia de desenvolvimento 

organizacional, curricular e pedagógico do AESM; 

 sustentabilidade, melhoria e consolidação dos anteriores processos 

de avaliação externa do Agrupamento;  

 envolvimento e participação da comunidade educativa; 

 reforço da confiança e cooperação dos atores do sistema educativo;  
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 promoção da supervisão das práticas pedagógicas, nomeadamente 

em sala de aula, e de atividades;  

 rigor técnico, baseando a avaliação em evidências concretas, entre 

as quais os dados estatísticos sobre as escolas fornecidos pelo 

Ministério da Educação;  

 independência; 

 transparência – publicitação do processo, dos instrumentos e dos 

resultados. 

 

2- OBJETIVOS 

Tendo em conta o objeto da autoavaliação para o ano letivo 2020/2021 e 

considerando que a avaliação da escola se «desenvolve de forma sistemática e 

permanente» (Lei n.º 31/2002) e que «os processos de avaliação devem ser 

contínuos e estáveis desencadeando uma reflexão sistemática sobre o seu 

impacto nos processos de melhoria da qualidade, do funcionamento e dos 

resultados das escolas» (IGEC), os objetivos da autoavaliação são os 

seguintes: 
 

 promover a qualidade do ensino, das aprendizagens e a inclusão de 

todos os alunos; 

 identificar os pontos fortes e áreas prioritárias, com vista à melhoria 

do planeamento, gestão e ação educativa das escolas; 

 valorizar os processos educativos individuais e coletivos, 

consolidando práticas de articulação curricular, de observação e de 

partilha de aulas, de forma a proporcionar o desenvolvimento 

profissional e a melhoria dos processos de ensino-aprendizagem; 

 aferir a efetividade das práticas de autoavaliação das escolas; 

 promover uma cultura de participação da comunidade educativa; 

 contribuir para um melhor conhecimento público da qualidade do 

trabalho do AESM;  

 produzir informação para apoiar a tomada de decisão. 
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3- REFERENCIAL ADOTADO 

 

 

A adoção do quadro de referência previsto para este terceiro ciclo da 

Avaliação Externa das Escolas, estruturado em quatro domínios – 

Autoavaliação, Liderança e Gestão, Prestação do Serviço Educativo e 

Resultados – e abrangendo um total de doze campos de análise, explicitados 

por um conjunto de referentes e indicadores, levou à necessidade de 

reformulação dos inquéritos aplicados anteriormente. 

 
 

4- APLICAÇÃO DOS INQUÉRITOS 

 

 

Todos os inquéritos foram aplicados ao longo do mês de junho, 

recorrendo à autenticação através da plataforma Teams.  

Relativamente ao questionário dos alunos solicitou-se o apoio dos 

diretores de turma, para que os sensibilizassem a responder (podendo mesmo 

utilizar a hora de direção de turma). Esta estratégia permitiu que os professores 

titulares de turma/diretores de turma pudessem esclarecer eventuais dúvidas, 

sobretudo no ensino no 1.º ciclo. Também na aplicação do inquérito aos 

encarregados de educação, se registou uma diferença, uma vez que, o seu 

acesso também era feito através da autenticação na plataforma Teams. Este 

procedimento teve como objetivo validar as respostas, garantindo o anonimato 

das mesmas.  

Em todos os questionários procurou-se, adaptar a redação de algumas 

questões ao universo de respondentes, mantendo o respetivo conteúdo. 
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5- CONSTRUÇÃO DOS GRÁFICOS E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Na análise dos dados procedentes dos inquéritos por questionário e na 

construção dos gráficos, procurou-se apresentar a triangulação das mesmas 

questões ou questões similares nos diferentes universos, através do cálculo 

das respetivas percentagens, em função do número dos respondentes em cada 

domínio. Esta triangulação permitiu “uma maior validade dos dados e uma 

inserção mais aprofundada dos pesquisadores no contexto de onde emergem 

os fatos, as falas e as ações dos sujeitos”7 

A tabela 1 apresenta, para cada grupo de inquiridos, a dimensão da 

população e o número e percentagem de respostas obtidas. 
 

Tabela 1 – Número de respostas aos inquéritos por questionário, por grupo de inquiridos. 

Questionário sobre Manuais digitais 

 População Respostas Taxa de respostas 

Alunos8 790 314 39,7% 

Docentes 98 52 53,1% 

Encarregados de educação9 700 151 21,6% 

Questionário sobre a gestão flexível do currículo 

 População Respostas Taxa de respostas 

Alunos 790 376 47,6% 

Docentes10 98 64 65,3% 

Encarregados de educação11 700 185 26,4% 

Levantamento estatístico final do ano letivo 

 População Respostas Taxa de respostas 

Docentes titulares/DT 59 59 100,0% 

Fonte: inquéritos por questionário 

  

                                                           
7
 Souza, D.V.; Zioni, F. Novas perspectivas de análise em investigações sobre meio ambiente: 

a teoria das representações sociais e a técnica qualitativa da triangulação de dados. Saúde e 
Sociedade (On-line), v. 12, n. 2, p. 76-85, 2003. 
8
 Apenas alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos; 

9
 Número aproximado, uma vez que há mais educandos que encarregados de educação. 

10
 Apenas docentes do 1.º, 2.º e 3.º ciclos; 

11
 Número aproximado, uma vez que há mais educandos que encarregados de educação. 
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III -  CARATERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO 

Todos os dados apresentados a seguir foram recolhidos nos 

questionários efetuados aos professores titulares de turma/diretores de turma, 

uma vez que, como no ano anterior, a plataforma “bime” tinha dados incorretos. 

Apesar desse facto os dados foram validados pelas pautas e pelos registos 

existentes nos serviços administrativos do AESM12. 

1. ALUNOS  

a) Alunos inscritos 

Total do Agrupamento: 

N.º alunos inscritos  984 % de alunos 

N.º alunos transferidos ao longo do ano letivo 7 0,71% 

N.º alunos que mudaram de turma ao longo do ano letivo 1 0,10 % 

Fonte: questionário professor titular/diretor de turma 

 

Pré-Escolar: 

N.º alunos inscritos  194 % de alunos 

N.º alunos transferidos ao longo do ano letivo 0 0% 

N.º alunos que mudaram de turma ao longo do ano letivo 2 1,03% 

Fonte: questionário professor titular/diretor de turma 

 

1º Ciclo: 

N.º alunos inscritos na turma 323 % de alunos 

N.º alunos transferidos ao longo do ano letivo 3 0,93% 

N.º alunos que mudaram de turma ao longo do ano letivo 1 0,31% 

Fonte: questionário professor titular/diretor de turma 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Nomeadamente na plataforma E360. 
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1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 

N.º alunos inscritos na turma 
74 % de 

alunos 

94 % de 

alunos 

81 % de 

alunos 

74 % de 

alunos 

N.º alunos transferidos ao longo 
do ano letivo 

0 0% 2 2,13% 1 1,23% 0 0% 

N.º alunos que mudaram de 
turma ao longo do ano letivo 

0 0% 0 0% 1 1,23% 0 0% 

 

2º Ciclo: 

N.º alunos inscritos na turma 191 % de alunos 

N.º alunos transferidos ao longo do ano letivo 0 0% 

N.º alunos que mudaram de turma ao longo do ano letivo 0 0% 

Fonte: questionário professor titular/diretor de turma 

 

 5º ano 6º ano 

N.º alunos inscritos na turma 
100 % de 

alunos 

91 % de 

alunos 

N.º alunos transferidos ao longo do ano letivo 0 0% 0 0% 

N.º alunos que mudaram de turma ao longo do ano letivo 0 0% 0 0% 

 

3º Ciclo: 

N.º alunos inscritos na turma 273 % de alunos 

N.º alunos transferidos ao longo do ano letivo 3 1,10% 

N.º alunos que mudaram de turma ao longo do ano letivo 0 0% 

Fonte: questionário professor titular/diretor de turma 

 

 
7º ano 8º ano 9º ano 

N.º alunos inscritos na turma 
76 % de 

alunos 

99 % de 

alunos 

98 % de 

alunos 

N.º alunos transferidos ao longo do 
ano letivo 

0 0% 1 1,01% 2 2,04% 

N.º alunos que mudaram de turma ao 
longo do ano letivo 

0 0% 0 0% 0 0% 
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b) Sucesso escolar 

Total do Agrupamento: 
 

Alunos avaliados 971 % de alunos 

Alunos retidos/não aprovados 3 0,31% 

Alunos em abandono escolar 0 0 % 

Alunos que anularam matrícula 2 0,21% 

Fonte: questionário professor titular/diretor de turma 

Pré-Escolar: 

Alunos avaliados 191 % de alunos 

Alunos retidos/não aprovados 0 0% 

Alunos em abandono escolar 0 0% 

Alunos que anularam matrícula 2 1,05% 

Fonte: questionário professor titular/diretor de turma 

 

1º Ciclo: 

Alunos avaliados 319 % de alunos 

Alunos retidos/não aprovados 0 0% 

Alunos em abandono escolar 0 0% 

Alunos que anularam matrícula 0 0% 

Fonte: questionário professor titular/diretor de turma 

 

 

 
1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 

Alunos avaliados 
74 % de 

alunos 
92 % de 

alunos 
79 % de 

alunos 
74 % de 

alunos 

Alunos retidos/não aprovados 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Alunos em abandono escolar 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Alunos que anularam matrícula 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
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2º Ciclo: 

Alunos avaliados 191 % de alunos 

Alunos retidos/não aprovados 1 0,52% 

Alunos em abandono escolar 0 0% 

Alunos que anularam matrícula 0 0% 

Fonte: questionário professor titular/diretor de turma 

 

 5º ano 6º ano 

N.º alunos inscritos na turma 
100 % de 

alunos 
91 % de 

alunos 

Alunos retidos/não aprovados 1 1,00% 0 0% 

Alunos em abandono escolar 0 0% 0 0% 

Alunos que anularam matrícula 0 0% 0 0% 

 

3º Ciclo: 

Alunos avaliados 270 % de alunos 

Alunos retidos/não aprovados 2 0,74% 

Alunos em abandono escolar 0 0% 

Alunos que anularam matrícula 0 0% 

Fonte: questionário professor titular/diretor de turma 

 

 

 
7º ano 8º ano 9º ano 

N.º alunos inscritos na turma 
76 % de 

alunos 
98 % de 

alunos 
96 % de 

alunos 

Alunos retidos/não aprovados 2 2,63% 0 0% 0 0% 

Alunos em abandono escolar 0 0% 0 0% 0 0% 

Alunos que anularam matrícula 0 0% 0 0% 0 0% 
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c) Ação Social Escolar13 

Total do Agrupamento: 

 
Total N.º de alunos 

com sucesso 

% de alunos com 

sucesso 

Alunos com escalão A 121 120 99,17% 

Alunos com escalão B 214 213 99,53% 

Alunos com escalão C 340 340 100% 

Fonte: questionário professor titular/diretor de turma 

Pré-escolar: 

 
Total N.º de alunos 

com sucesso 

% de alunos 

com sucesso 

Alunos com escalão A 22 22 100% 

Alunos com escalão B 40 40 100% 

Alunos com escalão C 65 65 100% 

1º Ciclo: 

 
Total N.º de alunos 

com sucesso 

% de alunos 

com sucesso 

Alunos com escalão A 39 39 100% 

Alunos com escalão B 73 73 100% 

Alunos com escalão C 166 166 100% 

Fonte: questionário professor titular/diretor de turma 

 

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 

Total N.º de alunos 

com sucesso 

% de alunos 

com 

sucesso 

Total N.º de 

alunos com 

sucesso 

%  de 

alunos com 

sucesso 

Total N.º de 

alunos com 

sucesso 

% de alunos 

com 

sucesso 

Total N.º de 

alunos com 

sucesso 

% de alunos 

com 

sucesso 

5 5 100% 10 10 100% 16 16 100% 8 8 100% 

25 25 100% 19 19 100% 19 19 100% 17 17 100% 

31 31 100% 53 53 100% 39 39 100% 43 43 100% 

 

                                                           
13

 Não contabilizamos neste estudo os alunos com escalão D, E ou outro. 
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2º Ciclo: 

 

Total N.º de alunos 

com sucesso 

% de alunos 

com sucesso 

Alunos com escalão A 33 33 100% 

Alunos com escalão B 41 40 97,56% 

Alunos com escalão C 49 49 100% 

Fonte: questionário professor titular/diretor de turma 

 

 

5º ano 6º ano 

Total 
N.º de alunos 
com sucesso 

% de alunos com 
sucesso 

Total 
N.º de alunos 
com sucesso 

% de alunos 
com sucesso 

13 13 100% 20 20 100% 

25 24 96,00% 16 16 100% 

18 18 100% 31 31 100% 

3º Ciclo: 

 Total N.º de alunos 

com sucesso 

% de alunos com 

sucesso 

Alunos com escalão A 27 26 96,30% 

Alunos com escalão B 60 60 100% 

Alunos com escalão C 60 59 98,3% 

Fonte: questionário professor titular/diretor de turma 

 

7º ano 8º ano 9º ano 

Total 
N.º de 

alunos com 
sucesso 

% de alunos 
com 

sucesso 
Total 

N.º de 
alunos com 

sucesso 

% de alunos 
com 

sucesso 
Total 

N.º de 
alunos com 

sucesso 

% de alunos 
com 

sucesso 

12 11 91,60% 6 6 100% 9 9 100% 

12 12 100% 27 27 100% 21 21 100% 

26 25 96,15% 5 5 100% 29 29 100% 
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2- DOCENTES 

 

Na tabela seguinte, apresenta-se a evolução do número de docentes nos 

últimos sete anos letivos. Além do número total de docentes é apresentada 

uma variação, tendo em conta o ano letivo anterior. 

a) Evolução do total de docentes (2013/2022) 

Ano letivo N.º docentes Variação % variação 

2013/2014 105 -2 -1,87% 

2014/2015 109 +4 + 3,81% 

2015/2016 98 -11 -10,09% 

2016/2017 101 +3 +3,05% 

2017/2018 95 -6 -5,94% 

2018/2019 93 -3 -3,16% 

2019/2020 93 0 0,00% 

2020/2021 104 +12 +13,04% 

2021/2022 104 0 +0% 

Fonte: bime.mec.pt 

b) Evolução do total de docentes, por tipo de vínculo (2013/2022) 

 

Ano letivo 
Docentes do quadro Docentes Contratados 

Total % Total % 

2013/2014 99 94,3% 6 5,7% 

2014/2015 98 89,9% 11 10,1% 

2015/2016 86 87,8% 12 12,2% 

2016/2017 89 88,1% 12 11,9% 

2017/2018 84 88,4% 11 11,6% 

2018/2019 84 91,3% 8 8,7% 

2019/2020 84 90,3% 9 9,7% 

2020/2021 87 83,7% 17 16,3% 

2022/2022 90 86,5% 14 13,5% 

Fonte: bime.mec.pt 
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Na Tabela seguinte, apresenta-se uma caracterização da população 

docente, no ano letivo 2021/2022, por grupo disciplinar e por tipo de vínculo 

(Quadro de Escola – QE; Mobilidade Interna – MOB; Quadro de Zona 

Pedagógica – QZP; Contratação – C; Contratação para substituição- CS; 

Destacamento no Agrupamento- DA; Destacamento fora do Agrupamento - 

DF). Incluem-se todos os docentes com ou sem horário, sendo este com ou 

sem componente letiva, além de todos os docentes contratados para efetuar 

substituições, desde o início ou apenas numa parte do ano letivo. 

c) Caraterização da população docente por grupo, tipo de horário e vínculo, 
em 2021/2022 

 

Grupo QE QZP C CS DA DF14 Outra 

situação 

Total 

100 11  1  1   13 

110 22  4   1  27 

120  1      1 

200 5       5 

210        0 

220 2  2     4 

230 5     1  6 

240 3  1   3  7 

250 2       2 

260 1 1      2 

290 1 1      2 

300 5  1   2  8 

320        0 

330 3       3 

400 3       3 

420 2       2 

500 4    1   5 

510 2     1  3 

520 3       3 

530 1    1   2 

                                                           
14

 Professores do quadro, mas que, no ano letivo 2021/2022, exercem funções fora do agrupamento.2 
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550 1  1     2 

600 1     1  2 

620 2  1     3 

910 3 1 1   1  6 

TOTAL 82 4 12  3 10  111 

Fonte: serviços administrativos AESM 

d) Caracterização da população docente, do quadro do AESM, por género e 
grau académico 

 

Grau 

Género 

Bacharelato Licenciatura Mestrado Doutoramento Total 

Feminino  82 8  90 

Masculino 2 14 4 1 21 

Total 2 96 12 1 111 

Fonte: serviços administrativos AESM 

 

e) Caraterização da população docente por tipo de vínculo e anos de 
serviço, em 2021/2022 

 0 a 5 

anos 

5 a 10 

anos 

10 a 15 

anos 

15 a 20 

anos 

20 a 25 

anos 

25 a 30 

anos 

30 a 35 

anos 

35 a 40 

anos 

Mais 

de 40  

Total 

QE    8 25 22 16 16 8 95 

QZP   4       4 

C   12       12 

Total   16 8 25 22 16 16 8 111 

Fonte: serviços administrativos AESM 

 

f) Ano letivo em que cada docente iniciou a vinculação ao AESM 

Ano Até 

90/91 

90/91 

a 

99/00 

00/01 a 

09/10 

10/11 

a 

14/15 

15/16 16/17 17/18 18/19 21/22 Total 

N.º docentes  13 59 1 3 0 4 0 0 80 

Fonte: serviços administrativos AESM 
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3- PESSOAL NÃO DOCENTE 

 

Na tabela seguinte, apresenta-se a evolução do número de pessoal não 

docente nos últimos sete anos letivos. Além do número total de pessoal não 

docente é apresentada uma variação, tendo em conta o ano letivo anterior. 

a) Total de pessoal não docente 

Ano letivo N.º de funcionários não docentes Variação % variação 

2013/2014 49 +9 +22,50% 

2014/2015 41 -8 -16,33% 

2015/2016 48 +7 +17,07% 

2016/2017 47 -1 -2,08% 

2017/2018 49 +2 +4,26% 

2018/2019 47 -2 -4,08% 

2019/2020 50 +3 +6,38% 

2020/2021 57 +7 +14,00% 

2021/2022 65 +8 +14,03% 

Fonte: bime.mec.pt 

b) Total de pessoal não docente por tipo de vínculo 

 

Ano letivo 

Contrato a termo 

resolutivo certo 

Contrato de 

emprego e inserção 

Contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado 

Total % Total % Total % 

2013/2014 4 8,2% 9 18,4% 36 73,5% 

2014/2015 4 9,8% 3 7,3% 34 82,9% 

2015/2016 13 27,1% ---- ----- 35 72,9% 

2016/2017 12 25,5% ---- ----- 35 74,5% 

Ano letivo 

Contrato a termo 

resolutivo certo 

Contrato a termo resolutivo 

certo a tempo parcial 

Contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado 

Total % Total % Total % 

2017/2018 12 24,5% 3 6,1% 34 69,4% 

2018/2019 2 4,3% 3 6,4% 42 89,4% 

2019/2020 4 7,4% 4 7,4% 46 85,2% 

2020/2021 6 10,5% 5 8,8% 46 80,7% 

2021/2022 6 9,2% 12 18,5% 47 72,3% 

Fonte: bime.mec.pt 
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c) Total de pessoal não docente, por escalão etário – Ano letivo 2021/2022 

Idade Nº Funcionários Não 

Docente 

Distribuição (%) 

Menos de 25 anos 1 1,5% 

25 a 29 anos 1 1,5% 

30 a 34 anos 4 6,1% 

35 a 39 anos 6 9,2% 

40 a 44 anos 7 10,8% 

45 a 49 anos 21 32,3% 

50 a 54 anos 11 16,9% 

55 a 59 anos 8 12,3% 

60 a 64 anos 4 6,1% 

65 anos ou mais 2 3,1% 

Fonte: bime.mec.pt 

d) Total de pessoal não docente, por categoria – Ano letivo 2021/2022 

Idade Nº Funcionários Não 

Docente 

Distribuição (%) 

Assistente operacional 46 70,8% 

Encarregado operacional 1 1,5% 

Assistente técnico 6 10,5% 

Coordenador técnico 1 1,5% 

Técnico superior 11 16,9% 

TOTAL 65 100% 

Fonte: bime.mec.pt 
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e) Caraterização do pessoal não docente, segundo função, habilitações e género, 
– Ano letivo 2020/2021 

 EB 1ºC EB 2ºC EB 3ºC ESec. Lic.  

Total  M F M F M F M F M F 

Assistente operacional  2 1 1 2 16  9   31 

Encarregado operacional    1       1 

Assistente técnico        6   6 

Coordenador técnico        1   1 

Técnico superior           11 11 

TOTAL  2 3 18 16 11 50 

Fonte: serviços administrativos AESM 

4- PARCERIAS DO AESM – ÂMBITO E FORMAS DE ATUAÇÃO 

 

O AESM interage com diferentes organismos e instituições, com a 

finalidade de: 

● promover a qualidade das aprendizagens; 

● promover a sua abertura ao meio envolvente; 

● desenvolver projetos de âmbito solidário, cultural e cívico; 

● cooperar no desenvolvimento de projetos, no âmbito da formação de 

pessoal docente, não docente e discente; 

● facilitar a inserção no mercado de trabalho dos alunos da Educação 

Especial; 

● promover o sucesso das aprendizagens; 

● promover a cultura, o conhecimento informal e a construção da 

cidadania. 

 

Neste âmbito, o AESM tem estabelecido várias parcerias, conforme o 

quadro seguinte. 
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Principais parcerias 
Âmbito 

Formas de atuação 

 

 

Ministério da Educação 

Autonomia e Flexibilidade Curricular (AFC) 

 

Plano Nacional para a Melhoria do Sucesso 

Escolar (PNPSE) 

Todas as turmas de 1º, 5.º e 7º ano iniciaram o PAFC em 

2017/2018. 

 

“Leitura em dia” para o 1.º ciclo; “mais português” e “+ matemática” 

para o 2.º ciclo; “MAT3” para o 3.º ciclo e “oficina de cidadania para 

os três ciclos de ensino. 

UE 

(Erasmus+) 

Parcerias Estratégicas - Cooperação para a 

inovação e o intercâmbio de boas práticas 

Intercâmbios de professores e alunos com escolas parceiras 

Centro de Formação 

“Sebastião da Gama” 

Formação contínua de Docentes Formação de 

Pessoal não Docente 

Seminários temáticos 

Organização de ações de formação e de ações de curta duração 

em contexto de escola e de acordo com as necessidades de 

formação de docentes e não docentes. 

Câmara Municipal de 

Santo Tirso 

 Parcerias em diversas áreas: 

 Proteção civil 

 Cultura 

 Ambiente e desporto 

Ciclismo, robótica, teatro, fruta escolar, lanche escolar, 

COLORAD. 

Clubes de proteção civil. 

Poesia, camélias, semana da leitura, poesia livre. 

Piscina, eco-escola. 

 

Ecoescolas Pretende encorajar ações e reconhecer o 

trabalho de qualidade desenvolvido pela escola, 

no âmbito da Educação Ambiental para a 

Sustentabilidade 

Sensibilizar os alunos para a necessidade de manter a escola no 

grupo das que mais reciclam e protegem o ambiente. 

Existência do Conselho da ECOAESM. 
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Todas as entidades com 

assento no Conselho 

Geral 

Juntas de Freguesia, Escola de Música de S. 

Martinho, Rancho de S. Pedro de Roriz e grupo 

Desportivo de S. Martinho 

Troca de ideias e parcerias que resultem em benefício dos nossos 

alunos. 

LIPOR Reciclagem e sustentabilidade do ambiente Realização de palestras e workshops, para pais e alunos, sobre a 

sustentabilidade do nosso planeta, região e escola. 

PJ - Parlamento de 

jovens - Direções 

Regionais de Educação e 

de Juventude e Desporto, 

em parceria com a 

Assembleia da República 

 

Iniciativa da Assembleia da República, dirigida 

aos jovens dos 2º e 3º ciclos do ensino básico e 

do ensino secundário 

 

Grupos de alunos simulam a dinâmica do funcionamento da 

Assembleia da República, recriando o trajeto que conduz à criação 

de propostas de resolução do tema em debate. 

Associações de Pais de 

todas as escolas 

Acolhimento / Prolongamento 

Atividades diversas 

Iniciativas solidárias 

As associações de pais organizam, em parceria com o 

agrupamento, o acolhimento e prolongamento dos alunos do pré-

escolar e 1.º ciclo. 

Na realização das diversas atividades ao longo do ano, as 

associações de pais são parte ativa e integrante das mesmas. 

Ao longo do ano letivo são realizadas diversas iniciativas de cariz 

solidário às quais as diversas associações de pais se associam. 

CAID Unidade de Ensino Estruturado Utilização por parte dos nossos alunos da sala Snoezelen 

CCMunicipal Vila das Aves Exposição recriar Realização nesse espaço da exposição anual “recriar olhando…”. 

Centro de Saúde de 

Negrelos 

Formação 

Acompanhamento de alunos em risco 

Formação docentes, alunos e pais. 

Acompanhamento de alunos em situação de potencial risco de 

saúde. 
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GNR “escola segura” Formação 

Gestão de conflitos 

Formação para alunos no âmbito da “internet segura” e violência 

no namoro”. 

Apoio na gestão de conflitos quando se trata de uma situação do 

domínio público. 

Associação Recreativa 

São Martinho 

Protocolo de cooperação Protocolo de cooperação no âmbito da certificação da entidade 

formadora no âmbito do acompanhamento escolar, utilização do 

campo de jogos e realização de atividades diversas. 

Grupo Folclórico de S. 

Martinho do Campo 

Protocolo de cooperação Apoio na realização do festival e intercâmbio em outras atividades. 

As Conferências de São 

Vicente de Paulo 

Atividades de cariz solidário Cabazes de natal e outro tipo de recolhas efetuadas. 

CNE – Agrupamento 842 

S. Martinho do Campo 

Protocolo de cooperação Recolha de sangue e de medula óssea. 

Atribuição da medalha de prata. 

Associação Portuguesa 

de Salvamento 

Formação para alunos Realização de ações de formação sobre riscos e salvamento em 

edifícios escolares. 

Centro EuropeDirect Formação para alunos Formação para alunos sobre temáticas da europa, dos seus 

princípios e valores. 
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5- OFERTA FORMATIVA 

Os desafios, as contradições, mas também as oportunidades que se 

colocam hoje à nossa sociedade, tornam mais premente a questão das novas 

tecnologias, enquanto incorporação e utilização de cada um. Por outro lado, a 

fantástica evolução das tecnologias nos últimos anos, permeou todas as áreas 

da nossa sociedade e teve consequências incontornáveis na área da 

educação. Dessa forma é indissociável a utilização da tecnologia e de novas 

formas de pedagogia na prática docente. 

Nos últimos anos, vários documentos e normativos legais procuraram 

adaptar o ensino em Portugal à vulnerabilidade, incerteza, complexidade e 

ambiguidade do nosso tempo, enfatizando a importância da alteração de 

práticas, adaptando-as aos interesses e motivações dos alunos. 

Neste contexto, a inovação digital ganhou uma importância acrescida na 

Educação, tornando urgente a formação de professores, assistentes 

operacionais e técnicos e alunos neste tipo de literacia. 

 O AESM, como os seus documentos orientadores evidenciam, está 

atento a estas transformações e, através do seu Plano de Formação, 

alicerçado no PADDE, e aproveitando ações e momentos formativos integrados 

no Centro de Formação Sebastião da Gama, procura responder e incentivar os 

seus Recursos Humanos a enfrentar os desafios desta segunda década do 

século XXI. Este movimento formativo foi alicerçado, claramente, nas 

orientações emanadas pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 30/2020ª, 

que promove a digitalização do ensino e a consequente capacitação digital dos 

seus profissionais. A formação realizada ao longo do ano letivo 2021/2022 foi 

diversificada para docentes, mas menos para assistentes operacionais e 

técnicos. 
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5.1. FORMAÇÃO CREDITADA FREQUENTADA POR DOCENTES DO AESM 

 

Ao longo do ano letivo 2021/2022 os docentes do AESM frequentaram 

133 ações de formação, credenciadas pelo CFAE Sebastião da Gama, num 

total de 5607 horas de formação.  

5.1.1. N.º de formações – por horas de formação 

N.º de horas 
N.º de ações 
de formação 

3 horas 7 

3,5 horas 1 

4 horas 2 

7 horas 7 

8 horas 1 

13,5 horas 5 

25 horas 2 

50 horas 108 

 

Fonte: Centro e Formação Sebastião da Gama e Serviços Administrativos do AESM 

5.1.2. N.º de formações – por modalidade de formação 

 

Modalidade 
N.º de ações 
de formação 

Curso 7 

Oficina 108 

Seminário 6 

Workshop 6 

 

 

 

Fonte: Centro e Formação Sebastião da Gama e Serviços Administrativos do AESM 
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5.1.3. N.º de formações – por área de formação 
 

 

 

Área 

ADMINISTRAÇÃO 
ESCOLAR E 

ADMINISTRAÇÃO 
EDUCACIONAL 

FORMAÇÃO 
EDUCACIONAL GERAL E 

DAS ORGANIZAÇÕES 
EDUCATIVAS 

FORMAÇÃO 
ÉTICA E 

DEONTOLÓGICA 

PRÁTICA 
PEDAGÓGICA E 
DIDÁTICA NA 

DOCÊNCIA 

TIC APLICADAS A 
DIDÁTICAS 

ESPECÍFICAS OU À 
GESTÃO ESCOLAR 

N.º de ações 
de formação 

5 4 1 9 106 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4. N.º de formações – por grupo de recrutamento 

 

Grupo de 
recrutamento 

100 110 120 200 220 230 240 

N.º de ações 
de formação 

9 33 1 14 3 4 3 

% de 
formações 

7% 26% 1% 11% 2% 3% 2% 

 

Grupo de 
recrutamento 

250 260 290 300 330 400 420 

N.º de ações 
de formação 

3 3 2 6 5 7 3 

% de 
formações 

2% 2% 2% 5% 4% 6% 2% 

 

Grupo de 
recrutamento 

500 520 550 600 620 910 

N.º de ações 
de formação 

6 5 3 1 8 6 

% de 
formações 

5% 4% 2% 1% 6% 5% 
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5.1.5 N.º de formações – por nome da ação 
 

Grupo (s) Designação da Ação Modalidade Número 
de Horas 

Número de 
Formandos inscritos 

Número de Formandos 
que concluíram 

Todos AÇÃO DAS SADD – CONVERGÊNCIA E ARTICULAÇÃO Seminário 3 5 5 

Todos ACOMPANHAMENTO E MONITORIZAÇÃO DOS PLANOS DE AÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DIGITAL DAS ESCOLAS (PADDE) 
Curso 25 1 1 

Todos BIBLIOTECAS ESCOLARES: SERVIÇO DE REFERÊNCIA Curso 25 1 1 

Todos CAPACITAÇÃO DIGITAL DE DOCENTES – NÍVEL 1 Oficina 50 17 20 

Todos CAPACITAÇÃO DIGITAL DE DOCENTES – NÍVEL 2 Oficina 50 38 38 

Todos CAPACITAÇÃO DIGITAL DE DOCENTES – NÍVEL 3 Oficina 50 10 10 

Todos CAPACITAÇÃO DIGITAL DE EDUCADORES DE INFÂNCIA – NÍVEL BÁSICO Oficina 50 6 6 

Todos CAPACITAÇÃO DIGITAL DE EDUCADORES DE INFÂNCIA – NÍVEL INTERMÉDIO Oficina 50 3 3 

Todos CRIATIVIDADE CIENTÍFICA – UM INGREDIENTE INDISPENSÁVEL NA SALA DE 
AULA 

Workshop 3 2 2 

Todos PRÁTICA PEDAGÓGICA E DIDÁTICA NA DOCÊNCIA Curso 8 1 1 

Todos CURSO DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA COM DESFIBRILHAÇÃO AUTOMÁTICA 
EXTERNA 

Workshop 7 1 1 

Todos E-AVALIAÇÃO: UMA TRANSIÇÃO NECESSÁRIA Curso 25 1 1 

Todos FÓRUM EDUCA – ENCONTROS DE EDUCAÇÃO DE SANTO TIRSO – EDUCAÇÃO 
PARA O MUNDO DO TRABALHO: FORMAÇÃO, TECNOLOGIA E 

SUSTENTABILIDADE 

Curso 13,5 5 5 

Todos MANUAIS DIGITAIS COM RECURSO A METODOLOGIAS DE APRENDIZAGEM 
ATIVA 

Oficina 50 32 39 

Todos PREPARANDO O PROCESSO DE OBSERVAÇÃO DE AULAS / AVALIAÇÃO 
EXTERNA DE DESEMPENHO DOCENTE 

Workshop 4 2 3 

Todos V SEMINÁRIO DA REDE DE BIBLIOTECAS ESCOLARES «BIBLIOTECA HÍBRID@: + 

UM PASSO RUMO ÀS LITERACIAS DIGITAIS» 
Seminário 3,5 1 1 

Fonte: Centro e Formação Sebastião da Gama e Serviços Administrativos do AESM 
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5.2. FORMAÇÃO CREDITADA FREQUENTADA POR PESSOAL NÃO DOCENTE DO AESM 

Ao longo do ano letivo 2021/2022 o pessoal não docente do AESM frequentou 20 ações de formação, credenciadas pelo 

CFAE Sebastião da Gama, num total de 300 horas de formação. 

 

5.2.1. N.º de formações – por área de formação 
 

 

 

Área 
TECNOLOGIAS DE 
INFORMÁTICA E 
COMUNICAÇÃO 

GESTÃO E 
ADMINISTRAÇÃO 

ESCOLAR 

N.º de ações 
de formação 

11 9 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIAS 
DE 

INFORMÁTICA E 
COMUNICAÇÃO 

55% 

GESTÃO E 
ADMINISTRAÇÃ

O ESCOLAR 
45% 
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5.2.2  N.º de formações – por nome da ação 

 

Ações de formação frequentadas por Assistentes Técnicos e Assistentes Operacionais do AESM 

Grupo (s) Designação da Ação Modalidade Número 
de Horas 

Número de 
Formandos 

inscritos 

Número de 
Formandos que 

concluíram 

11 Assistentes operacionais COMPETÊNCIAS DIGITAIS BÁSICAS FACILITADORAS 
DO DESEMPENHO PROFISSIONAL 

Curso 15 11 11 

9 Assistentes operacionais PREVENÇÃO, SEGURANÇA, CIBERSEGURANÇA E 
PROTEÇÃO DE DADOS 

Curso 15 9 9 

1 Assistentes técnico ORGANIZAR, COMUNICAR E COLABORAR COM O 
APOIO DE FERRAMENTAS DIGITAIS 

Curso 15 1 1 

Fonte: Centro e Formação Sebastião da Gama e Serviços Administrativos do AESM 
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IV -  MONITORIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE APOIO IMPLEMENTADAS NO PRESENTE ANO LETIVO 

a) Alunos com Necessidades Educativas Permanentes 
 

Total do Agrupamento: 

 Total 
N.º de alunos 
com sucesso 

%  de alunos com 
sucesso 

Medidas Universais 112 111 99,11% 

Medidas Universais e Artigo 28.º 55 55 100% 

Medidas universais e seletivas 7 7 100% 

Medidas Universais, Seletivas e Artigo 28.º 23 21 91,30% 

Medidas universais e adicionais 2 2 100% 

Medidas Universais, Adicionais e Artigo 28.º 14 14 100% 

Fonte: questionário professor titular/diretor de turma 

Pré-escolar: 

 Total 
N.º de alunos 
com sucesso 

%  de alunos com 
sucesso 

Medidas Universais 5 5 100% 

Medidas Universais e Artigo 28.º 0 0 0% 

Medidas universais e seletivas 1 1 100% 

Medidas Universais, Seletivas e Artigo 28.º 0  0 0% 

Medidas universais e adicionais 0 0 0% 

Medidas Universais, Adicionais e Artigo 28.º 0 0 0% 

Fonte: questionário professor titular/diretor de turma 

1.º Ciclo: 

 Total 
N.º de alunos 
com sucesso 

%  de alunos com 
sucesso 

Medidas Universais 48 48 100% 

Medidas Universais e Artigo 28.º 23 23 100% 

Medidas universais e seletivas 2 2 100% 

Medidas Universais, Seletivas e Artigo 28.º 4 4 100% 

Medidas universais e adicionais 0 0 0% 

Medidas Universais, Adicionais e Artigo 28.º 4 4 100% 

Fonte: questionário professor titular/diretor de turma 
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1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 

Total N.º de alunos 

com sucesso 

% de alunos 

com 

sucesso 

Total N.º de 

alunos com 

sucesso 

%  de 

alunos com 

sucesso 

Total N.º de 

alunos com 

sucesso 

% de alunos 

com 

sucesso 

Total N.º de 

alunos com 

sucesso 

% de alunos 

com 

sucesso 

4 4 100% 4 4 100% 37 37 100% 3 3 100% 

0 0 0% 12 12 100% 6 6 100% 5 5 100% 

2 2 100% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 4 4 100% 

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 

0 0 0% 2 2 100% 1 1 100% 1 1 100% 

 

2º Ciclo: 

 Total 
N.º de alunos 
com sucesso 

%  de alunos com 
sucesso 

Medidas Universais 8 8 100% 

Medidas Universais e Artigo 28.º 16 16 100% 

Medidas universais e seletivas 0 0 0% 

Medidas Universais, Seletivas e Artigo 28.º 6 5 83,3% 

Medidas universais e adicionais 0 0 0% 

Medidas Universais, Adicionais e Artigo 28.º 7 7 100% 

Fonte: questionário professor titular/diretor de turma 

 

5º ano 6º ano 

Total 
N.º de alunos 
com sucesso 

% N.º de alunos 
com sucesso 

Total 
N.º de alunos 
com sucesso 

% N.º de alunos 
com sucesso 

0 0 0% 8 8 100% 

10 10 100% 6 6 100% 

0 0 100% 0 0 100% 

4 3 75% 2 2 100% 

0 0 100% 0 0 100% 

4 4 100% 3 3 100% 
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3º Ciclo: 

 Total 
N.º de alunos 
com sucesso 

%  de alunos com 
sucesso 

Medidas Universais 51 50 98,04% 

Medidas Universais e Artigo 28.º 16 16 100% 

Medidas universais e seletivas 4 4 100% 

Medidas Universais, Seletivas e Artigo 28.º 13 12 92,31% 

Medidas universais e adicionais 2 2 100% 

Medidas Universais, Adicionais e Artigo 28.º 3 3 100% 

Fonte: questionário professor titular/diretor de turma 

 

7º ano 8º ano 9º ano 

Total 
N.º de 

alunos com 
sucesso 

% de alunos 
com sucesso 

Total 
N.º de alunos 
com sucesso 

% de alunos 
com 

sucesso 
Total 

N.º de 
alunos com 

sucesso 

% de alunos 
com sucesso 

37 36 97,30% 5 5 100% 9 9 100% 

4 4 100% 5 5 100% 7 7 100% 

0 0 0% 2 2 100% 2 2 100% 

5 4 80% 4 4 100% 4 4 100% 

0 0 0% 0 0 0% 2 2 100% 

1 1 100% 0 0 0% 2 2 100% 

b) Percurso Escolar 

Total do Agrupamento: 

 Total 
N.º de alunos 
com sucesso 

%  de alunos com 
sucesso 

Alunos com uma retenção no seu percurso escolar 
30 30 100% 

Alunos com mais de uma retenção no seu percurso escolar 
5 4 80,00% 

Fonte: questionário professor titular/diretor de turma 

Pré-escolar: 

 Total 
N.º de alunos 
com sucesso 

%  de alunos com 
sucesso 

Alunos com uma retenção no seu percurso escolar 
0 0 0% 

Alunos com mais de uma retenção no seu percurso escolar 
0 0 0% 

Fonte: questionário professor titular/diretor de turma 
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1.º Ciclo: 

 Total 
N.º de alunos 
com sucesso 

%  de alunos com 
sucesso 

Alunos com uma retenção no seu percurso escolar 
5 5 100% 

Alunos com mais de uma retenção no seu percurso escolar 
0 0 0% 

Fonte: questionário professor titular/diretor de turma 

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 

Total N.º de alunos 

com sucesso 

% de alunos 

com 

sucesso 

Total N.º de 

alunos com 

sucesso 

%  de 

alunos com 

sucesso 

Total N.º de 

alunos com 

sucesso 

% de alunos 

com 

sucesso 

Total N.º de 

alunos com 

sucesso 

% de alunos 

com 

sucesso 

0 0 0% 1 1 100% 2 2 100% 2 2 100% 

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 

 

2.º Ciclo: 

 Total 
N.º de alunos 
com sucesso 

%  de alunos com 
sucesso 

Alunos com uma retenção no seu percurso escolar 
5 5 100% 

Alunos com mais de uma retenção no seu percurso escolar 
3 3 100% 

Fonte: questionário professor titular/diretor de turma 
 

5º ano 6º ano 

Total 
N.º de alunos 
com sucesso 

% N.º de alunos 
com sucesso 

Total 
N.º de alunos 
com sucesso 

% N.º de alunos 
com sucesso 

2 2 100% 2 2 100% 

2 2 100% 1 1 100% 

3º Ciclo: 

 Total 
N.º de alunos 
com sucesso 

%  de alunos com 
sucesso 

Alunos com uma retenção no seu percurso escolar 
20 20 100% 

Alunos com mais de uma retenção no seu percurso escolar 
2 1 50% 

Fonte: questionário professor titular/diretor de turma 
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7º ano 8º ano 9º ano 

Total 
N.º de 

alunos com 
sucesso 

% de alunos 
com sucesso 

Total 
N.º de alunos 
com sucesso 

% de alunos 
com 

sucesso 
Total 

N.º de 
alunos com 

sucesso 

% de alunos 
com sucesso 

7 7 100% 7 7 100% 6 6 100% 

2 1 50% 0 0 0% 0 0 00% 

 

c) Alunos com Apoios Educativos Específicos 

Total do Agrupamento: 

 Total 
N.º de alunos 
com sucesso 

%  de alunos com 
sucesso 

Alunos com Apoio Educativo Específico 
94 93 98,94% 

Alunos com apoio Psicopedagógico prestado pela 

professora de educação especial 

41 39 95,12% 

Alunos e/ou família com acompanhamento 

prestado pelo Serviço de Psicologia e Orientação 

57 55 96,49% 

Alunos e/ou família com acompanhamento 

prestado pela Mediação Social 

67 64 95,52% 

Alunos que beneficiam do programa de Mentoria 
60 58 96,67% 

Fonte: questionário professor titular/diretor de turma 

 

Pré-escolar: 

 Total 
N.º de alunos 
com sucesso 

%  de alunos com 
sucesso 

Alunos com Apoio Educativo Específico 
5 5 100% 

Alunos com apoio Psicopedagógico prestado pela 

professora de educação especial 

9 9 100% 

Alunos e/ou família com acompanhamento prestado 

pelo Serviço de Psicologia e Orientação 

1 1 100% 

Alunos e/ou família com acompanhamento prestado 

pela Mediação Social 

1 2 100% 

Alunos que beneficiam do programa de Mentoria 
0 0 100% 

Fonte: questionário professor titular/diretor de turma 
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1.º Ciclo: 

 Total 
N.º de alunos 
com sucesso 

%  de alunos com 
sucesso 

Alunos com Apoio Educativo Específico 
32 32 100% 

Alunos com apoio Psicopedagógico prestado pela 

professora de educação especial 

8 8 100% 

Alunos e/ou família com acompanhamento 

prestado pelo Serviço de Psicologia e Orientação 

22 22 100% 

Alunos e/ou família com acompanhamento 

prestado pela Mediação Social 

23 23 100% 

Alunos que beneficiam do programa de Mentoria 
1 1 100% 

Fonte: questionário professor titular/diretor de turma 

 

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 

Total N.º de alunos 

com sucesso 

% de alunos 

com 

sucesso 

Total N.º de 

alunos com 

sucesso 

%  de 

alunos com 

sucesso 

Total N.º de 

alunos com 

sucesso 

% de alunos 

com 

sucesso 

Total N.º de 

alunos com 

sucesso 

% de alunos 

com 

sucesso 

3 3 100% 10 10 100% 12 12 100% 7 7 100% 

1 1 100% 2 2 100% 1 1 100% 4 4 100% 

2 2 100% 7 7 100% 7 7 100% 6 6 100% 

2 2 100% 11 11 100% 4 4 100% 6 6 100% 

0 0 100% 0 0 100% 0 0 0% 1 1 100% 

 

2.º Ciclo: 

 Total 
N.º de alunos 
com sucesso 

%  de alunos com 
sucesso 

Alunos com Apoio Educativo Específico 
6 6 100% 

Alunos com apoio Psicopedagógico prestado pela 

professora de educação especial 

11 10 90,91% 

Alunos e/ou família com acompanhamento 

prestado pelo Serviço de Psicologia e Orientação 

14 14 100% 

Alunos e/ou família com acompanhamento 

prestado pela Mediação Social 

19 18 94,74% 

Alunos que beneficiam do programa de Mentoria 
21 20 95,24% 

Fonte: questionário professor titular/diretor de turma 
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5º ano 6º ano 

Total 
N.º de alunos 
com sucesso 

% N.º de alunos 
com sucesso 

Total 
N.º de alunos 
com sucesso 

% N.º de alunos 
com sucesso 

1 1 100% 5 5 100% 

7 6 85,71% 4 4 100% 

7 7 100% 7 7 100% 

9 8 88,89% 10 10 100% 

9 8 88,89% 12 12 100% 

 

3º Ciclo: 

 Total 
N.º de alunos 
com sucesso 

%  de alunos com 
sucesso 

Alunos com Apoio Educativo Específico 
51 50 98,04% 

Alunos com apoio Psicopedagógico prestado pela 

professora de educação especial 

13 12 92,31% 

Alunos e/ou família com acompanhamento 

prestado pelo Serviço de Psicologia e Orientação 

20 18 90,00% 

Alunos e/ou família com acompanhamento 

prestado pela Mediação Social 

24 22 91,67% 

Alunos que beneficiam do programa de Mentoria 
38 37 97,37% 

Fonte: questionário professor titular/diretor de turma 

 

7º ano 8º ano 9º ano 

Total 
N.º de 

alunos com 
sucesso 

% de alunos 
com sucesso 

Total 
N.º de alunos 
com sucesso 

% de alunos 
com 

sucesso 
Total 

N.º de 
alunos com 

sucesso 

% de alunos 
com sucesso 

29 28 96,55% 13 13 100% 9 9 100% 

6 5 83,33% 3 3 100% 4 4 100% 

6 4 66,67% 5 5 100% 9 9 100% 

8 6 75,00% 8 8 100% 8 8 100% 

14 13 92,86% 17 17 100% 7 7 100% 

 

 

 

 



41 

 

d) Alunos com participação disciplinar 

Total do Agrupamento: 

 Total 
N.º de alunos 
com sucesso 

%  de alunos com 
sucesso 

Alunos com participação disciplinar 
17 15 88,24% 

Alunos com Medida disciplinar sancionatória 

 (artigo 28.º) 

6 5 83,33% 

Fonte: questionário professor titular/diretor de turma 

Pré-escolar: 

 Total 
N.º de alunos 
com sucesso 

%  de alunos com 
sucesso 

Alunos com participação disciplinar 
0 0 0% 

Alunos com Medida disciplinar sancionatória 

 (artigo 28.º) 

0 0 0% 

Fonte: questionário professor titular/diretor de turma 

1.º Ciclo: 

 Total 
N.º de alunos 
com sucesso 

%  de alunos com 
sucesso 

Alunos com participação disciplinar 
0 0 0% 

Alunos com Medida disciplinar sancionatória 

 (artigo 28.º) 

0 0 0% 

Fonte: questionário professor titular/diretor de turma 

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 

Total N.º de alunos 

com sucesso 

% de alunos 

com 

sucesso 

Total N.º de 

alunos com 

sucesso 

%  de 

alunos com 

sucesso 

Total N.º de 

alunos com 

sucesso 

% de alunos 

com 

sucesso 

Total N.º de 

alunos com 

sucesso 

% de alunos 

com 

sucesso 

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 

0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 

 

2.º Ciclo: 

 Total 
N.º de alunos 
com sucesso 

%  de alunos com 
sucesso 

Alunos com participação disciplinar  
8 8 100% 

Alunos com Medida disciplinar sancionatória  
2 2 100% 
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(artigo 28.º) 

Fonte: questionário professor titular/diretor de turma 

 

 

 
 

5º ano 6º ano 

Total 
N.º de alunos 
com sucesso 

% N.º de alunos 
com sucesso 

Total 
N.º de alunos 
com sucesso 

% N.º de alunos 
com sucesso 

5 5 100% 3 3 100% 

0 0 100% 2 2 100% 

3º Ciclo: 

 Total 
N.º de alunos 
com sucesso 

%  de alunos com 
sucesso 

Alunos com participação disciplinar 
26 26 100% 

Alunos com medidas disciplinares 
8 8 50 % 

Fonte: questionário professor titular/diretor de turma 

7º ano 8º ano 9º ano 

Total 
N.º de 

alunos com 
sucesso 

% de alunos 
com sucesso 

Total 
N.º de alunos 
com sucesso 

% de alunos 
com 

sucesso 
Total 

N.º de 
alunos com 

sucesso 

% de alunos 
com sucesso 

7 7 100% 12 12 100% 9 9 100% 

2 2 100% 4 4 100% 2 2 100% 

 

e) Apreciação global da turma 

Total do Agrupamento: 

 

Não 
satisfatório 

Satisfatório Bom Muito Bom 

Total % Total % Total % Total % 

Aproveitamento 
0 0% 12 21,43% 33 58,93% 11 19,64% 

Comportamento 
1 1,79 13 23,21% 32 57,14% 10 17,86% 

 

Pré-escolar: 

 
Não 

satisfatório 

Satisfatório Bom Muito Bom 
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Total % Total % Total % Total % 

Aproveitamento 
0 0% 1 12,50% 5 62,50% 2 25,50% 

Comportamento 
0 0% 1 12,50% 5 62,50% 2 25,50% 

Fonte: questionário professor titular/diretor de turma 

1.º Ciclo: 

 

Não 
satisfatório 

Satisfatório Bom Muito Bom 

Total % Total % Total % Total % 

Aproveitamento 
0 0% 2 8,00% 23 92,00% 0 0% 

Comportamento 
0 0% 1 4,00% 22 88,00% 2 8,00% 

Fonte: questionário professor titular/diretor de turma 

1.º ano 

 

Não 
satisfatório 

Satisfatório Bom Muito Bom 

Total % Total % Total % Total % 

Aproveitamento 
0 0% 0 0% 6 100% 0 0% 

Comportamento 
0 0% 0 0% 6 100% 0 0% 

2.º ano 

 

Não 
satisfatório 

Satisfatório Bom Muito Bom 

Total % Total % Total % Total % 

Aproveitamento 
0 0% 0 0% 6 100% 0 0% 

Comportamento 
0 0% 1 16,67% 4 66,67% 1 16,67% 

3.º ano 

 

Não satisfatório Satisfatório Bom Muito Bom 

Total % Total % Total % Total % 

Aproveitamento 
0 0% 2 28,57% 5 71,42% 0 0% 

Comportamento 
0 0% 0 0% 7 100% 0 0% 

4.º ano 
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Não satisfatório Satisfatório Bom Muito Bom 

Total % Total % Total % Total % 

Aproveitamento 
0 0% 0 0% 6 100% 0 0% 

Comportamento 
0 0% 0 0% 5 83,33% 1 16,67% 

 

 

2.º Ciclo: 

 

Não satisfatório Satisfatório Bom Muito Bom 

Total % Total % Total % Total % 

Aproveitamento 
0 0% 2 22,22% 3 33,33% 4 44,44% 

Comportamento 
0 0% 5 55,55% 2 22,22% 2 22,22% 

Fonte: questionário professor titular/diretor de turma 

5.º ano 

 

Não 
satisfatório 

Satisfatório Bom Muito Bom 

Total % Total % Total % Total % 

Aproveitamento 
0 0% 2 40,00% 0 0% 3 60,00% 

Comportamento 
0 0% 2 40,00% 1 20,00% 2 20,00% 

 

 

6.º ano 

 

Não 
satisfatório 

Satisfatório Bom Muito Bom 

Total % Total % Total % Total % 

Aproveitamento 
0 0% 0 0% 3 75,00% 1 25,00% 

Comportamento 
0 0% 3 75,00% 1 25,00% 0 0% 

 

 

 

3.º Ciclo: 

 

Não satisfatório Satisfatório Bom Muito Bom 

Total % Total % Total % Total % 
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Aproveitamento 
0 0% 7 50,00% 2 14,29% 5 35,71% 

Comportamento 
1 7,14% 6 42,86% 3 21,43% 4 28,58% 

Fonte: questionário professor titular/diretor de turma 

 

 

 

 

7.º ano 

 

Não satisfatório Satisfatório Bom Muito Bom 

Total % Total % Total % Total % 

Aproveitamento 
0 0% 3 75,00% 0 0% 1 25,00% 

Comportamento 
1 25,00% 2 50,00% 0 0% 1 25,00% 

 

8.º ano 

 

Não 
satisfatório 

Satisfatório Bom Muito Bom 

Total % Total % Total % Total % 

Aproveitamento 
0 0% 2 40,00% 1 20,00% 2 40,00% 

Comportamento 
0 0% 1 20,00% 3 60,00% 1 20,00% 

 

9.º ano 

 

Não 
satisfatório 

Satisfatório Bom Muito Bom 

Total % Total % Total % Total % 

Aproveitamento 
0 0% 2 40,00% 1 20,00% 2 40,00% 

Comportamento 
0 0% 3 60,00% 0 100% 2 40,00% 

 

 

 

 

f) Avaliação por Disciplina 

 

Total do Agrupamento: 

Disciplina 
N.º de alunos 

avaliados 
N.º alunos com 

nível <3 (NS) 
N.º alunos com nível <3 

(NS) % 

Português 775 15 1,94% 
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Inglês 609 6 0,99% 

Ciências Naturais 461 4 0,87% 

Educação Tecnológica 365 3 0,82% 

Físico Química 270 7 2,59% 

Educação Física 775 6 0,77% 

Cidadania e 
Desenvolvimento 

775 1 0,13% 

Estudo Meio 314 2 0,64% 

Jogar para Aprender 313 0 0% 

História 461 5 1,09% 

Matemática 775 49 6,32% 

Educação Visual 461 2 0,43% 

Geografia 270 1 0,37% 

Francês 270 11 4,07% 

Tecnologia de Informação e 
Comunicação 

461 0 0% 

Oficina de Audiovisuais 270 1¸ 0,37% 

Oficina de Teatro 190 0 0% 

Educação Moral Religiosa 
Católica 

751 0 0% 

Educação Musical 191 0 0% 

Fonte: questionário professor titular/diretor de turma 

 

 

1.ºCiclo: 

 

Disciplina 
N.º de alunos 

avaliados 
N.º alunos com 

nível <3 (NS) 
N.º alunos com nível <3 

(NS) % 

Português 314 6 1,91% 

Matemática 314 5 1,59% 
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Educação Física 314 0 0% 

Jogar para Aprender 313 0 0% 

Estudo Meio 314 2 0,64% 

Inglês (apenas 3.º e 4.º ano) 148 0 0% 

Educação Artística 314 0 0% 

Educação Moral Religiosa 
Católica 

301 0 0% 

Cidadania e 
Desenvolvimento 

314 0 0% 

Fonte: questionário professor titular/diretor de turma 

 

1.º Ano: 

Disciplina 
N.º de alunos 

avaliados 
N.º alunos com 

nível <3 (NS) 
N.º alunos com nível <3 

(NS) % 

Português 74 0 0% 

Matemática 74 0 0% 

Educação Física 74 0 0% 

Jogar para Aprender 74 0 0% 

Estudo Meio 74 0 0% 

Educação Moral 
Religiosa Católica 

68 0 0% 

Educação Artística 74 0 0% 

Cidadania e 
Desenvolvimento 

74 0 0% 

 

2.º ano 

Disciplina 
N.º de alunos 

avaliados 
N.º alunos com 

nível <3 (NS) 
N.º alunos com nível <3 

(NS) % 

Português 92 5 4,43% 

Matemática 92 4 4,35% 

Educação Física 92 0 0% 
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Jogar para Aprender 92 0 0% 

Estudo Meio 92 2 2,17% 

Educação Moral 
Religiosa Católica 

89 0 0% 

Educação Artística 92 0 0% 

Cidadania e 
Desenvolvimento 

92 0 0% 

 

3.º ano 

Disciplina 
N.º de alunos 

avaliados 
N.º alunos com 

nível <3 (NS) 
N.º alunos com nível <3 

(NS) % 

Português 74 0 0% 

Matemática 74 0 0% 

Educação Física 74 0 0% 

Jogar para Aprender 74 0 0% 

Estudo Meio 74 0 0% 

Inglês  74 0 0% 

Educação Moral 
Religiosa Católica 

72 0 0% 

Educação Artística 74 0 0% 

Cidadania e 
Desenvolvimento 

74 0 0% 

 

 

4.º ano 

Disciplina 
N.º de alunos 

avaliados 
N.º alunos com 

nível <3 (NS) 
N.º alunos com nível <3 

(NS) % 

Português 74 1 1,35% 

Matemática 74 1 1,35% 

Educação Física 74 0 0% 

Jogar para Aprender 73 0 0% 

Estudo Meio 74 0 0% 

Inglês  74 0 0% 
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Educação Moral 
Religiosa Católica 

72 0 0% 

Educação Artística 74 0 0% 

Cidadania e 
Desenvolvimento 

74 0 0% 

 

2.ºCiclo: 

Disciplina 
N.º de alunos 

avaliados 
N.º alunos com 

nível <3 (NS) 
N.º alunos com nível <3 

(NS) % 

Português 191 2 1,05% 

Inglês 191 2 1,05% 

Ciências Naturais 191 2 1,05% 

Educação Tecnológica 191 0 0% 

Educação Física 191 0 0% 

Cidadania e 
Desenvolvimento 

191 0 0% 

História e Geografia de 
Portugal 

191 1 0,52% 

Matemática 191 11 5,76% 

Educação Visual 191 1 0,52% 

Educação Musical 191 0 0% 

Tecnologia de Informação e 
Comunicação 

191 1 0,52% 

Educação Moral Religiosa 
Católica 

186 0 0% 

Oficina de Teatro 190 0 0% 

Fonte: questionário professor titular/diretor de turma 

 

 

 

 

5.º ano 

Disciplina 
N.º de alunos 

avaliados 
N.º alunos com 

nível <3 (NS) 
N.º alunos com nível <3 

(NS) % 

Português 100 2 2% 

Inglês 100 1 1% 

Ciências Naturais 100 1 1% 

Educação Tecnológica 100 0 0% 

Educação Física 100 0 0% 
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Cidadania e 
Desenvolvimento 

100 0 0% 

História e Geografia de 
Portugal 

100 1 1% 

Matemática 100 7 7% 

Educação Visual 100 1 1% 

Educação Musical 100 0 0% 

Tecnologia de Informação e 
Comunicação 

100 0 0% 

Educação Moral Religiosa 
Católica 

99 0 0% 

Oficina de Teatro 100 0 0% 
 

6.º ano 

Disciplina 
N.º de alunos 

avaliados 
N.º alunos com 

nível <3 (NS) 
N.º alunos com nível <3 

(NS) % 

Português 91 0 0% 

Inglês 91 1 1,10% 

Ciências Naturais 91 1 1,10% 

Educação Tecnológica 91 1 1,10% 

Educação Física 91 0 0% 

Cidadania e 
Desenvolvimento 

91 0 0% 

História e Geografia de 
Portugal 

91 0 0% 

Matemática 91 4 4,40% 

Educação Visual 91 0 0% 

Educação Musical 91 0 0% 
Tecnologia de Informação e 

Comunicação 
91 0 0% 

Educação Moral 
Religiosa Católica 

87 0 0% 

Oficina de Teatro 90 0 0% 

 

3.ºCiclo: 

Disciplina 
N.º de alunos 

avaliados 
N.º alunos com 

nível <3 (NS) 
N.º alunos com nível <3 

(NS) % 

Português 270 7 2,59% 

Inglês 270 4 1,48% 

Ciências Naturais 270 2 0,74% 
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Educação Tecnológica 174 3 1,72% 

Físico Química 270 7 2,59% 

Educação Física 270 6 2,22% 

Cidadania e 
Desenvolvimento 

270 1 0,37% 

História 270 4 1,48% 

Matemática 270 33 12,22% 

Educação Visual 270 1 0,37% 

Geografia 270 1 0,37% 

Francês 270 11 4,07% 

Tecnologia de Informação e 
Comunicação 

270 0 0% 

Educação Moral Religiosa 
Católica 

264 0 0% 

Oficina de Audiovisuais 270 1 0,37% 

Fonte: questionário professor titular/diretor de turma 

 

7.º ano 

Disciplina 
N.º de alunos 

avaliados 
N.º alunos com 

nível <3 (NS) 
N.º alunos com nível <3 

(NS) % 

Português 76 1 1,32% 

Inglês 76 3 3,95% 

Ciências Naturais 76 2 2,63% 

Educação Tecnológica 76 1 1,32% 

Físico Química 76 1 1,32% 

Educação Física 76 5 6,57% 

Cidadania e 
Desenvolvimento 

76 1 1,32% 

História 76 4 5,26% 

Disciplina 
N.º de alunos 

avaliados 
N.º alunos com 

nível <3 (NS) 
N.º alunos com nível <3 

(NS) % 

Matemática 76 8 10,53% 

Educação Visual 76 1 1,32% 

Geografia 76 1 1,32% 

Francês 76 1 1,32% 
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Tecnologia de 
Informação e 
Comunicação 

76 0 0% 

Educação Moral 
Religiosa Católica 

70 0 0% 

Oficina de 
Audiovisuais 

76 1 1,32% 

 

8.º ano 

Disciplina 
N.º de alunos 

avaliados 
N.º alunos com 

nível <3 (NS) 
N.º alunos com nível <3 

(NS) % 

Português 98 3 3,06% 

Inglês 98 0 0% 

Ciências Naturais 98 0 0% 

Educação Tecnológica 98 2 2,04% 

Físico Química 98 3 3,06% 

Educação Física 98 0 0% 

Cidadania e 
Desenvolvimento 

98 0 0% 

História 98 0 0% 

Matemática 98 10 10,20% 

Educação Visual 98 0 0% 

Geografia 98 0 0% 

Francês 98 4 4,08% 

Tecnologia de 
Informação e 
Comunicação 

98 0 0% 

Educação Moral 
Religiosa Católica 

98 0 0% 

Oficina de 
Audiovisuais 

98 0 0% 

 

9.º ano 

Disciplina 
N.º de alunos 

avaliados 
N.º alunos com 

nível <3 (NS) 
N.º alunos com nível <3 

(NS) % 

Português 96 3 3,13% 

Inglês 96 1 1,04% 
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Ciências Naturais 96 0 0% 

Físico Química 96 3 3,13% 

Educação Física 96 1 1,04% 

Cidadania e 
Desenvolvimento 

96 0 0% 

História 96 0 0% 

Matemática 96 15 16,13% 

Educação Visual 96 0 0% 

Geografia 96 0 0% 

Francês 96 0 0% 

Tecnologia de 
Informação e 
Comunicação 

96 0 0% 

Educação Moral 
Religiosa Católica 

96 0 0% 

Oficina de 
Audiovisuais 

96 0 0% 
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V -  CARATERIZAÇÃO DOS ALUNOS E DA SUA AVALIAÇÃO - 2014-2020 
 

1.º Ciclo 
 

1. TAXA DE RETENÇÃO OU DESISTÊNCIA DOS ALUNOS. 

 

a) Taxa de retenção ou desistência dos alunos da escola. 

(1) Escola Básica da Costa 

  

Fonte: infoescolas.mec.pt 
 

(2) Escola Básica da Lage 

 

 Fonte: infoescolas.mec.pt 
 

(3) Escola Básica do Olival 

 

 Fonte: infoescolas.mec.pt 
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(4) Escola Básica da Quelha 

 

 Fonte: infoescolas.mec.pt 
 

(5) Escola Básica da Ribeira 

 

 Fonte: infoescolas.mec.pt 
 

(6) Escola Básica de S. Martinho 

 

 Fonte: infoescolas.mec.pt 
 

 

b) Taxa de retenção ou desistência dos alunos do agrupamento. 

 

 Fonte: infoescolas.mec.pt 
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2- PERCENTAGEM DE ALUNOS DA ESCOLA QUE CONCLUEM O 1.º CICLO EM QUATRO ANOS. 

 

a) Percentagem de alunos da escola que concluem o 1.º ciclo em quatro anos. 

1. Escola Básica da Costa 

 

 Fonte: infoescolas.mec.pt 

 
 

2. Escola Básica da Lage 

 

 Fonte: infoescolas.mec.pt 
 

3. Escola Básica do Olival 

Não é possível calcular o indicador de conclusão em quatro anos dos alunos desta escola no ano letivo 

2018/19. Isto pode acontecer, por exemplo, porque o número de alunos na amostra é muito reduzido. 

4. Escola Básica da Quelha 

Não é possível calcular o indicador de conclusão em quatro anos dos alunos desta escola no ano letivo 

2018/19. Isto pode acontecer, por exemplo, porque o número de alunos na amostra é muito reduzido. 

 

5. Escola Básica da Ribeira 

Não é possível calcular o indicador de conclusão em quatro anos dos alunos desta escola no ano letivo 

2018/19. Isto pode acontecer, por exemplo, porque o número de alunos na amostra é muito reduzido. 
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6. Escola Básica de S. Martinho 

 

 Fonte: infoescolas.mec.pt 
 

b) Percentagem de alunos do agrupamento que concluem o 1.º ciclo em quatro anos. 

 

 Fonte: infoescolas.mec.pt 
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2.º Ciclo 

 

1- TAXA DE RETENÇÃO OU DESISTÊNCIA DOS ALUNOS DA ESCOLA. 

 

Fonte: infoescolas.mec.pt 

2- PERCENTAGEM DE ALUNOS DO AGRUPAMENTO QUE CONCLUEM O 2.º CICLO EM DOIS ANOS 

 

Fonte: infoescolas.mec.pt 

 

3.º Ciclo 

 

1- TAXA DE RETENÇÃO OU DESISTÊNCIA DOS ALUNOS. 

 

 

Fonte: infoescolas.mec.pt  
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2- PERCENTAGEM DE ALUNOS QUE CONCLUEM O 3.º CICLO EM TRÊS ANOS. 

 

Fonte: infoescolas.mec.pt 
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VI -  MONITORIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE APOIO IMPLEMENTADAS NOS ANOS 

LETIVOS 2012/2013 A 2021/2022 
 

1- ALUNOS INSCRITOS  

a) Alunos inscritos – total do Agrupamento 

 

Fonte: Base de dados da Equipa de Autoavaliação e Serviços Administrativos do AESM 

 

b) Alunos inscritos – por ciclos 

 

Fonte: Base de dados da Equipa de Autoavaliação e Serviços Administrativos do AESM. 
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2 – SUCESSO ESCOLAR 
 

a) Sucesso escolar – total do agrupamento 
 

 

Fonte: Base de dados da Equipa de Autoavaliação e Serviços Administrativos do AESM 
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b) Sucesso escolar – por ciclos 

 

Fonte: Base de dados da Equipa de Autoavaliação e Serviços Administrativos do AESM  

 

Fonte: Base de dados da Equipa de Autoavaliação e Serviços Administrativos do AESM 
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c) Sucesso escolar – por ciclos e anos 
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3 – ALUNOS COM ASE 

a) Alunos com ASE – total do agrupamento 

 

 

Fonte: Base de dados da Equipa de Autoavaliação e Serviços Administrativos do AESM  
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b) Alunos com ASE – por ciclos 

 

 Fonte: Base de dados da Equipa de Autoavaliação e Serviços Administrativos do AESM  

 

Fonte: Base de dados da Equipa de Autoavaliação e Serviços Administrativos do AESM  

 

Fonte: Base de dados da Equipa de Autoavaliação e Serviços Administrativos do AESM  
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c) Alunos com ASE e sucesso – total 

 

Fonte: Base de dados da Equipa de Autoavaliação e Serviços Administrativos do AESM  

d) Alunos com ASE e sucesso – por ciclos 

 

 

 Fonte: Base de dados da Equipa de Autoavaliação e Serviços Administrativos do AESM 

 

 

 

 

Fonte: Base de dados da Equipa de Autoavaliação e Serviços Administrativos do AESM  
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Fonte: Base de dados da Equipa de Autoavaliação e Serviços Administrativos do AESM 
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5 – AVALIAÇÃO POR DISCIPLINA 

a) Total do Agrupamento 
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71 
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b) 1º Ciclo: 
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76 

 

 

 



77 
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c) 2º Ciclo: 
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80 

 

 



81 
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d) 3º Ciclo: 
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84 
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VII -  QUALIDADE DO SUCESSO 

Atendendo aos altos níveis de sucesso dos alunos do Agrupamento (nos últimos 

3 anos letivos foi sempre superior a 99%) é importante clarificar/monitorizar a 

qualidade desse sucesso15. Entendemos por qualidade do sucesso a separação entre 

sucesso liminar (nível 3)16 e sucesso de qualidade (nível 4 e 5)17. 

1.  1.º CICLO 

 

a) 1.º ano 

 

b) 2.º ano 

 

c) 3.º ano 

 

                                                           
15

 O estudo foi realizado por disciplina, anos e ciclos, de forma a poder identificar maior ou 

menor qualidade de sucesso. 
16

 No 1.º ciclo corresponde à menção quantitativa “suficiente”. 
17

 No 1.º ciclo corresponde às menções quantitativas “bom” e “muito bom”. 

323

PORT EA EDF JA MAT EM ING CD EMR

4,12 4,38 4,42 4,42 4,20 4,41 4,13 4,46 4,82

98% 100% 100% 100% 98% 99% 100% 100% 100% 98% 317

2% 0% 0% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 2% 6

73% 88% 92% 90% 76% 86% 75% 91% 95% N.º alunos +2 <3 66%

36% 46% 46% 48% 41% 51% 38% 50% 76% 0 (0%) 38%

Média 4,27

Qualidade do Sucesso (5) Qualidade do Sucesso (5)

Qualidade do Sucesso (>3) Qualidade do Sucesso (>3)

Sucesso Média >= 3

Insucesso Média < 3

N.º de alunos1.º Ciclo
Global

74

PORT EA EDF JA MAT EM ING CD EMR

4,25 4,26 4,26 4,33 4,29 4,47 4,33 4,75

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 74

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0

81% 86% 97% 99% 86% 95% 96% 92% N.º alunos +2 <3 67%

42% 38% 28% 34% 41% 50% 35% 68% 0 30%

N.º de alunos1.º ano

Média

Global

4,29

Qualidade do Sucesso (>3)

Qualidade do Sucesso (5)

Qualidade do Sucesso (>3)

Qualidade do Sucesso (5)

Sucesso

Insucesso

Média >= 3

Média < 3

92

PORT EA EDF JA MAT EM ING CD EMR

4,08 4,30 4,36 4,46 4,18 4,40 4,51 4,82

95% 100% 100% 100% 96% 98% 100% 100% 93% 86

5% 0% 0% 0% 4% 2% 0% 0% 7% 6

62% 80% 82% 86% 72% 82% 87% 93% N.º alunos +2 <3 58%

35% 36% 41% 48% 37% 48% 52% 70% 0 33%

Sucesso Média >= 3

Insucesso Média < 3

Qualidade do Sucesso (>3) Qualidade do Sucesso (>3)

Qualidade do Sucesso (5) Qualidade do Sucesso (5)

2.º ano N.º de alunos

Global

Média 4,17

74

PORT EA EDF JA MAT EM ING CD EMR

3,92 4,34 4,41 4,28 3,99 4,26 3,99 4,31 4,86

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 74

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0

65% 89% 95% 85% 64% 81% 70% 86% 97% N.º alunos +2 <3 67%

27% 45% 46% 43% 35% 45% 28% 45% 84% 0 36%

Insucesso Média < 3

Qualidade do Sucesso (>3) Qualidade do Sucesso (>3)

Qualidade do Sucesso (5) Qualidade do Sucesso (5)

Global

Média 4,17

Sucesso Média >= 3

3.º ano N.º de alunos
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d) 4.º ano 

 

2. 2.º CICLO 

 

a) 5.º ano 

 

b) 6.º ano 

 

 

3. 3.º CICLO 

 

a) 7.º ano 

 

83

PORT PORT PORT PORT MAT EM ING ING EMR

4,24 4,63 4,65 4,57 4,33 4,51 4,25 4,64 4,84

99% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 83

1% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0

84% 95% 96% 93% 83% 88% 78% 96% 98% N.º alunos +2 <3 74%

41% 67% 69% 64% 51% 63% 47% 67% 82% 0 50%

Média 4,46

Sucesso Média >= 3

Insucesso Média < 3

4.º ano N.º de alunos

Global

Qualidade do Sucesso (>3) Qualidade do Sucesso (>3)

Qualidade do Sucesso (5) Qualidade do Sucesso (5)

190

PORT ING HGP CD MAT CN EV ET EM EDF TIC OT EMR

3,75 3,82 4,04 4,37 3,61 3,81 3,78 3,84 4,02 3,99 3,98 4,26 4,68

99% 99% 99% 100% 94% 98% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 187

1% 1% 1% 0% 6% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 3

58% 59% 78% 90% 53% 63% 59% 63% 74% 71% 78% 87% 95%
N.º alunos +2 

<3 71%

18% 24% 27% 47% 14% 20% 19% 21% 27% 29% 20% 39% 67% 1 (0,53%) 29%

Qualidade do Sucesso (>3) Qualidade do Sucesso (>3)

Qualidade do Sucesso (5) Qualidade do Sucesso (5)

2.º Ciclo N.º de alunos

Insucesso Média < 3

Global

Média 3,91

Sucesso Média >= 3

100

PORT ING HGP CD MAT CN EV ET EM EDF TIC OT EMR

3,65 3,83 4,17 4,35 3,61 3,79 3,74 3,93 4,07 3,91 4,04 4,15 4,74

98% 99% 99% 100% 93% 99% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 97

2% 1% 1% 0% 7% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 3

52% 60% 79% 86% 54% 61% 58% 69% 72% 66% 83% 76% 97%
N.º alunos +2 

<3 70%

15% 24% 39% 49% 14% 19% 17% 24% 35% 25% 21% 39% 72% 1 30%

Sucesso Média >= 3

Insucesso Média < 3

Qualidade do Sucesso (>3)

Qualidade do Sucesso (5)

Qualidade do Sucesso (>3)

Qualidade do Sucesso (5)

5.º ano N.º de alunos

Global

Média 3,92

90

PORT ING HGP CD MAT CN EV ET EM EDF TIC OT EMR

3,87 3,80 3,90 4,39 3,61 3,83 3,82 3,73 3,96 4,09 3,92 4,39 4,60

100% 99% 100% 100% 96% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90

0% 1% 0% 0% 4% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0

64% 58% 77% 94% 51% 64% 61% 56% 77% 76% 73% 99% 92%
N.º alunos +2 

<3 72%

22% 23% 13% 44% 14% 21% 21% 18% 19% 33% 19% 40% 61% 0 27%

Insucesso Média < 3

Qualidade do Sucesso (>3)

Qualidade do Sucesso (5)

Qualidade do Sucesso (>3)

Qualidade do Sucesso (5)

Global

Média 3,90

Sucesso Média >= 3

6.º ano N.º de alunos

270

PORT ING FRA HIST GEO CD CN FQ EV ET TIC MAT EDF OA EMR

3,48 3,78 3,55 3,90 3,85 4,11 3,73 3,58 3,67 3,84 3,91 3,42 3,68 3,97 4,42

98% 99% 96% 99% 100% 100% 99% 97% 99% 98% 100% 88% 98% 100% 100% 96% 259

2% 1% 4% 1% 0% 0% 1% 3% 1% 2% 0% 12% 2% 0% 0% 4% 10

39% 54% 47% 63% 62% 73% 55% 44% 53% 63% 69% 40% 57% 78% 87%
N.º alunos +2 

<3 60%

11% 26% 13% 29% 24% 38% 19% 17% 14% 23% 27% 13% 14% 33% 49% 6 (2,22%) 24%Qualidade do Sucesso (5)

Qualidade do Sucesso (>3)

Qualidade do Sucesso (5)

Qualidade do Sucesso (>3)

Média 3,76

Sucesso Média >= 3

Insucesso Média < 3

3.º Ciclo N.º de alunos

Global

76

PORT ING FRA HIST GEO CD CN FQ EV ET TIC MAT EDF OA EMR

3,38 3,67 3,47 3,76 3,76 4,12 3,58 3,57 3,67 3,88 3,79 3,37 3,36 4,11 4,36

99% 96% 91% 95% 99% 99% 97% 99% 99% 99% 100% 89% 93% 99% 100% 92% 70

1% 4% 9% 5% 1% 1% 3% 1% 1% 1% 0% 11% 7% 1% 0% 8% 6

34% 49% 47% 55% 58% 70% 49% 47% 61% 64% 59% 37% 41% 76% 80%
N.º alunos +2 

<3 55%

7% 24% 11% 28% 20% 43% 12% 12% 8% 25% 20% 12% 3% 36% 50% 3 21%

Qualidade do Sucesso (>3)

Qualidade do Sucesso (5)

Sucesso Média >= 3

Insucesso Média < 3

Qualidade do Sucesso (>3)

Qualidade do Sucesso (5)

7.º ano N.º de alunos

Global

Média 3,64
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b) 8.º ano 

 

c) 9.º ano 

 

4. EVOLUÇÃO DA QUALIDADE DO SUCESSO (>3) POR CICLOS 

 

a) 1.º ciclo  

 

b) 2.º ciclo  

 

98

PORT ING FRA HIST GEO CD CN FQ EV ET TIC MAT EDF OA EMR

3,34 3,67 3,28 3,83 3,73 4,03 3,64 3,45 3,55 3,82 4,00 3,46 3,80 3,87 4,58

97% 100% 95% 100% 100% 100% 100% 97% 99% 98% 100% 90% 100% 100% 100% 98% 95

3% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 3% 1% 2% 0% 10% 0% 0% 0% 2% 2

31% 48% 30% 64% 56% 80% 55% 35% 46% 62% 73% 41% 59% 70% 92%
N.º alunos +2 

<3 56%

6% 19% 3% 18% 17% 23% 9% 13% 10% 21% 27% 15% 20% 16% 56% 3 18%

Qualidade do Sucesso (>3)

Qualidade do Sucesso (5)

Qualidade do Sucesso (>3)

Qualidade do Sucesso (5)

Insucesso Média < 3

Global

Média 3,66

Sucesso Média >= 3

8.º ano N.º de alunos

96

PORT ING FRA HIST GEO CD CN FQ EV PL TIC MAT EDF OA EMR

3,70 3,97 3,89 4,08 4,04 4,19 3,95 3,72 3,78 4,62 4,09 3,36 3,81 4,34 4,32

99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 84% 99% 100% 100% 98% 94

1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 16% 1% 0% 0% 2% 2

51% 64% 65% 67% 71% 70% 60% 51% 53% 93% 73% 41% 67% 88% 88%
N.º alunos +2 

<3 67%

20% 33% 24% 42% 33% 49% 34% 24% 23% 66% 33% 11% 16% 47% 42% 0 33%

Qualidade do Sucesso (>3)

Qualidade do Sucesso (5)

Qualidade do Sucesso (>3)

Qualidade do Sucesso (5)

9.º ano N.º de alunos

Global

Média 3,94

Sucesso Média >= 3

Insucesso Média < 3



88 

 

c) 3.º ciclo  

 

5. EVOLUÇÃO DA QUALIDADE DO SUCESSO (5) POR CICLOS 

a) 1.º ciclo  
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b) 2.º ciclo  

 

c) 3.º ciclo  
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VIII -  QUESTIONÁRIO SOBRE A "GESTÃO FLEXÍVEL DO CURRÍCULO" 

Realizado em junho de 2022 

1. QUESTIONÁRIO ALUNOS 

Nota: Este estudo foi realizado no Agrupamento de Escolas de S. Martinho, em 

junho de 2022, tendo sido utilizada uma amostra de 376 alunos. 
 

1) Escola do agrupamento: 

 

2) Qual o ciclo que frequentas? 
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Medidas previstas para o 1.º Ciclo 

(119 respostas) 

" Jogar para Aprender" 

1.1) "Jogar para Aprender" (119 respostas) 

   

 

 

 

 

1.2) Apreciação global da medida "Jogar para Aprender"  

 

 

1.3) A medida "Jogar para Aprender" deve continuar no próximo ano letivo? 
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1.4) Sugestões que contribuam para a melhoria desta medida 

Nada a dizer 

Está tudo bem 

Mais jogar para aprender 

Poder trabalhar mais nesta medida. 

jogos ao ar livre 

Para melhorar desta medida acho que deveria haver mais variedade de jogos de outras matérias. 

Deviam jogar em online 

fazer mais vezes por semana sem exeção 

mais jogar para aprender 

Aprendemos muitas coisas. 

devia-mos de fazer mais jogos. 

mais quizz 

O professor deveria colaborar muito mais 

Não fazer exercício ao sol. 

Novas atividades 

Colocar mais jogos nesta medida e realizar a atividade com mais frequência. 

O que os responsáveis acharem melhor pois não tenho conhecimento para argumentar 

Fazer jogos em grupo 

pintar 

jogar lá fora 

Fazer mais vezes jogar para aprender 

nada 

Fazer mais jogos em grupo 

aulas lá fora 

Novas atividades 

Treinar mais, mais tempo para esta atividade. 

Mais jogos tipo batata quente ou o lencinho vai na mão... 

ter computadores melhores jogar mais futebol. 

Para melhorar esta medida acho que deveria haver mais variedade de jogos de todas as matérias 

Jogos lá fora 

Deveria dar mais. 

Fazer jogos novos. 
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Medidas previstas para o 2.º Ciclo 

(102 respostas) 

"Oficina BDT (Bichinho do Teatro)” 

1.1) Oficina BDT (Bichinho Do Teatro) (102 respostas) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.2) Apreciação global da medida "Oficina BDT (Bichinho do Teatro)" (86 respostas) 

 

 

1.3) A medida "Oficina BDT (Bichinho Do Teatro)" deve continuar no próximo ano 
letivo 
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1.5) Sugestões que contribuam para a melhoria da oferta Oficina BDT (Bichinho Do Teatro) 

 

Uma sala maior 
Não ter as caras no muro 
Mais aulas lá fora.  
Maior espaço 
Sala maior 
Aprender técnicas de maior importância nas atuações 
Não gosto de teatro  
Apresentar no abditório. 
Melhorar a sala 
Mais ajudas para as aulas. 
Fazer mais peças de teatro para a escola.  
Fazer mais peças de teatro 
Melhorar o sítio de treino 
Mais divertido 
Ter uma sala maior  
Ter mais sítios onde possam treinar. 
Mais itens 
Eu sei que por causa de ser teatro há algum barulho, mas, os alunos precisam da ajuda dos 
professores... E muitas vezes os professores estão ocupados a ajudar os outros! 
Melhores professores 
Fazermos mais peças de teatro 
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Ensino Artístico 

2.1) EA (Ensino Artístico) (102 respostas) 

 

 

 

2.2) Apreciação global da medida EA (Ensino Artístico) 

 

 

2.3) A medida "EA (Ensino Artístico)" deve continuar no próximo ano letivo? 
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2.4. Sugestões que contribuam para a melhoria da oferta "EA (Ensino Artístico)" 

 

Mais atividades 
Fazer desenhos no computador ou na folha 
Mais atividades lá fora 
Mais material 
Mais atividades 
Podia-mos a aprender a criar mais coisas importantes 
Fazer trabalhos mais variados, divertidos e às vezes ao ar livre. 
Pintar mais 
Nada a referir. 
Poderíamos fazer coisas para decorar as salas para ficarem bem decoradas 
Melhorar os bancos para melhor 
Aprender sobre figuras de papel. 
Fazer coisas para decorara as salas todas 
Ter trabalhos de grupos e trabalhos mais interessantes. 
Melhores professores 
Juntar EA,ET e EV. 
Menos tempo de aula 
Mais atividades práticas 
Acho que ninguém gosta 
Juntar EA,ET e EV. 
Menos tempo de aula 
Mais atividades práticas 
Acho que ninguém gosta 
Trabalhos Criativos 

 

  



97 

 

 

“+ matemática” 

3.1) "+ matemática" (102 respostas) 

 

 

 

3.2) Apreciação global da medida "+ matemática" 

 

 

3.3) A medida "+ matemática" deve continuar no próximo ano letivo? 
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3.4) Sugestões que contribuam para a melhoria da oferta "+ matemática" 
 

 

Nas aulas de +matemática fazer coisas diferentes e divertidas para nós alunos colaborarmos 
mais 
É fixe 
Mais trabalhos de grupo 
Mais exercícios coletivos 
Continuar a mesma professora 
Fazer trabalhos mais diversos. 
Melhorar as explicações 
Fazer trabalhos em grupos 
Devia ser uma aula mais descontraída para cativar os alunos. 
Fazermos jogos de matemática ex: kahoot 
Mais exercícios 
Mais atividades no PC 
Usar o caderno de atividades 
Trabalhos bastante interessantes 

 

“mais português” 

4.1) "mais português" (102 respostas) 
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4.2) Apreciação global da medida "mais português" 

 

 

4.3) A medida "mais português" deve continuar no próximo ano letivo? 

 

4.4) Sugestões que contribuam para a melhoria da oferta "mais português" 
 

 

Trocar de prof 
Melhorar as aulas 
Fazer atividades 
Exercícios que não sejas só do manual e livro de fichas, também podiam ser criados pelos 
professores, e podia haver também jogos relacionados com o tema 
Ler 
Mais leitura 
Trabalhos em grupo 
Ler mais 
Trabalho em grupo 
Deveria ser uma aula mais leve para cativar os alunos. 
Usar mais computadores 
Mais PC 
Usar o caderno de atividades mais 
Deixar de existir 
Porque os professores não querem saber dessa aula 
Tarefas melhores 
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Semestralidade OBDT e TIC 

5.1) Semestralidade OBDT e TIC 

 

 

5.2) A semestralidade entre OBDT e TIC deve continuar no próximo ano letivo? 
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Medidas previstas para o 3.º Ciclo 

(155 respostas) 

a. Qual o teu ano de escolaridade? 

 

 

 

Oficina de audiovisuais 

1.1) OA3 (9.º ano) O cinema e a televisão (41 respostas) 
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1.2) Apreciação global da OA3 - O cinema e a televisão 

 

 

1.3) A oficina "O cinema e a televisão" deve continuar no próximo ano letivo? 

 

1.4) Sugestões que contribuam para a melhoria da oferta "OA3 (9.º ano) O cinema 
e a televisão " 

 

mais atividades (trabalhos práticos) 
Aumentar a disponibilidade de recursos utilizados 
Exercícios do tipo: Aplicar o que viste em um filme a uma criação tua 
Talvez fazer mais atividades práticas sobre a matéria em vez de ser só teórico. 
Ser mais prático  
Ir ao cinema uma vez como visita de estudo 
Acho que o melhoramento de alguns quadros interativos  

 

2.1) OA2 (8.º ano) A música e a rádio (64 respostas) 
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2.2) Apreciação global da OA2 - A música e a rádio 

 

 

2.3) A oficina "A música e a rádio" deve continuar no próximo ano letivo? 

 

2.4) Sugestões que contribuam para a melhoria da oferta "A música e a rádio" 
 

Mais atividades 
Variar o tipo de música. 
aulas mais práticas 
ser mais ativas 
está perfeito mas talvez fazer bandas em turmas seria interessante 
Ser mais prático  
A organização entre as turmas 
A rádio ser aberta logo no início do ano letivo pelo nono ano 
Novos aparelhos 
Mais uso da rádio 
podermos usar mais a rádio e ter aulas mais práticas  
aulas mais práticas 
Melhorar as colunas  
Pôr-nos a cantar/tocar músicas mais atuais 
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3.1) OA1 (7.º ano) A imprensa e a fotografia (155 respostas) 

 

 

 

 

3.2) Apreciação global da OA1 (7.º ano) A imprensa e a fotografia 

 

 

3.3) A oficina "A imprensa e a fotografia" deve continuar no próximo ano letivo? 
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3.4) Sugestões que contribuam para a melhoria da oferta "A música e a rádio" 
 

Mais atividades  
Aulas mais práticas em vez de ficar sempre a ver powerpoints 
competições de fotografias 
Ser mais prático  
Aulas mais divertidas e interativas 
Aulas em que os alunos possam ser mais participativos na aula 
Mais diversidade nos trabalhos 
e como usar rolos de camaras 
Aulas mais práticas 
Melhoria dos materiais para aulas mais diversas e didáticas 
Máquina fotográfica 
Ter mais conhecimentos sobre esse estudo 

 

Medidas transversais para o 3.º ciclo 

1.1) Tens alguma aula com coadjuvação (2 professores em simultâneo)? (155 
respostas) 

 

1.2) Coadjuvação (dois professores na sala em simultâneo) 
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1.3) Apreciação global da coadjuvação 

 

 

1.4) A medida "coadjuvação" deve continuar no próximo ano letivo? 

 

 

 

Desdobramento da turma em Ciências Naturais e Físico Química 

2.1) Desdobramento da turma em Ciências Naturais e Físico Química (73 
respostas) 
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2.2) A medida "desdobramento das aulas" de CN e FQ permite: 

 

2.3) Apreciação global da medida "desdobramento das aulas" de CN e FQ 

 

 

2.4) A medida "desdobramento das aulas" de CN e FQ deve continuar no próximo 
ano letivo? 
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Medidas comuns ao 2.º e 3.º Ciclo 

 

Hora de direção de turma 

1.1) Hora de direção de turma (75 respostas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2) Apreciação global da hora de direção de turma 

 

 

1.3) A medida "hora de direção de turma" deve continuar no próximo ano letivo? 
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Medidas comuns ao 1.º, 2.º e 3.º Ciclo 

 

Domínio de Autonomia Curricular (DAC) 

1.1) Domínio de Autonomia Curricular (DAC) (366 respostas) 

 

 

 

1.2) A realização de DAC permite: 

 

1.3) Apreciação global dos Domínios de Autonomia Curricular (DAC) 
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1.4) A realização de Domínios de Autonomia Curricular (DAC) deve continuar no 
próximo ano letivo? 

 

1.5) Sugestões que contribuam para a melhoria dos "Domínios de Autonomia 
Curricular (DAC)" 

 

Trabalhos de grupo 
Perguntar aos alunos que “temas” preferem fazer 
Fazer mais trabalhos autónomos 
Fazer mais vezes com projetos diferentes 
Juntar alunos de turmas diferentes 
atividades para descansar a cabeça. 
fazer desporto 
Mais atividades relacionadas com Geografia e localizações geográficas dos países. 
Ser mais prático não tão de pesquisa 
Mais projetos 
Mais organização 
Haver mais DACs num ano letivo. 
Deveria ter mais DAC para incentivar os alunos em certas disciplinas. 
deveria haver mais para incentivar os alunos 
Podem ter mais estudos e mais atividades escolares. 
Fazer mais atividades e jogos que contribuam para a aprendizagem 
fazer mais jogos para a aprendizagem de cada aluno 
Atividades super divertidas 
Menos trabalhos manuais 
Diversificar as atividades ao longo do dia 
Fazer que todos os Alunos trabalhem e levem materiais para esse dia   
ter mais gente pra apoiar 
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2. QUESTIONÁRIO ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

Nota: Este estudo foi realizado no Agrupamento de Escolas de S. Martinho, em 

junho de 2022, tendo sido utilizada uma amostra de 185 encarregados de educação. 
 

a. Escola do agrupamento: 

 

b. Qual o ciclo que o seu educando frequenta? 
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Medidas previstas para o 1.º Ciclo 

(90 respostas) 

" Jogar para Aprender" 

1.1) JA (jogar para aprender) 

 

 

 

 

 

1.2) Apreciação global da medida "Jogar para Aprender" 

 

 

1.3) A medida "Jogar para Aprender" deve continuar no próximo ano letivo? 
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Medidas previstas para o 2.º Ciclo 

(45 respostas) 

"Oficina BDT (Bichinho Do Teatro)" 

1.1) Oficina BDT (Bichinho Do Teatro) (44 respostas) 

 

 

 

 

 

 

1.2) Apreciação global da medida "Oficina BDT (Bichinho do Teatro)" 

 

 

1.3) A medida "Oficina BDT (Bichinho Do Teatro)" deve continuar no próximo ano 
letivo? 
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EA (Ensino Artístico) 

2.1) EA (Ensino Artístico) (45 respostas) 

 

  

 

2.2) Apreciação global da medida EA (Educação Artística) 

 

 

2.3) A medida "EA (Ensino Artístico)" deve continuar no próximo ano letivo? 
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“+ matemática” 

3.1) "+ matemática" (44 respostas) 

 

 

 

3.2) Apreciação global da medida "+ matemática" 

 

 

3.3) A medida "+ matemática" deve continuar no próximo ano letivo? 
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“mais português” 

4.1) "mais português" (44 respostas) 

 

 

 

4.2) Apreciação global da medida "mais português" 

 

 

4.3) A medida "mais português" deve continuar no próximo ano letivo? 
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Semestralidade OBDT e TIC 

5.1) Semestralidade OBDT e TIC (45 respostas) 

 

 

5.2) A semestralidade entre OBDT e TIC deve continuar no próximo ano letivo? 
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Medidas previstas para o 3.º Ciclo 

(48 respostas) 

1) Qual o ano de escolaridade do seu educando? ( 48 respostas) 

 

Oficina de audiovisuais 

1.1) OA3 (9.º ano) O cinema e a televisão (26 respostas) 

 

 

 

1.2) Apreciação global da OA3 - O cinema e a televisão 
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1.3) A oficina "O cinema e a televisão" deve continuar no próximo ano letivo? 

 

2.1) OA2 (8.º ano) A música e a rádio (39 respostas) 

 

  

 

2.2) Apreciação global da OA2 - A música e a rádio 
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2.3) A oficina "A música e a rádio" deve continuar no próximo ano letivo? 

 

2.4) Sugestões que contribuam para a melhoria da oficina "A música e a rádio" 
 

Q todos levem a Oficina mais a sério. Passa ao lado de muita gente. 
Incluir no currículo as várias tecnologias de rádio: rádio tradicional (rádio amador), circuito fechado (sistema de 
som da escola) e Internet (emissora e podcast). Realizar atividades práticas com cada sistema. 
Todos terem oportunidade de participar 
A rádio ser aberta logo no início como diz o meu educando 
Tou satisfeita com as condições propostas. 

 

3.1) OA1 (7.º ano) A imprensa e a fotografia (48 respostas) 

 

 

 

3.2) Apreciação global da OA1 (7.º ano) A imprensa e a fotografia 
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3.3) A oficina "A imprensa e a fotografia" deve continuar no próximo ano letivo? 

 

Medidas transversais para o 3.º ciclo 

1.1) O seu educando tem alguma aula com coadjuvação (2 professores em 
simultâneo)? (48 respostas) 

 

 

1.2) Coadjuvação (dois professores na sala em simultâneo) (10 respostas) 
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1.3) Apreciação global da coadjuvação 

 

 

1.4) A medida "coadjuvação" deve continuar no próximo ano letivo? 

 

Desdobramento da turma em Ciências Naturais e Físico Química 

1.1) Desdobramento da turma em Ciências Naturais e Físico Química (27 
respostas) 
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1.2) A medida "desdobramento das aulas" de CN e FQ permite: 

 

1.3) Apreciação global da medida "desdobramento das aulas" de CN e FQ 

 

 

1.4) A medida "desdobramento das aulas" de CN e FQ deve continuar no próximo 
ano letivo? 
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"+ matemática" 

1.1) “+ matemática” (27 respostas) 

 

 

 

1.2) Apreciação global da medida "+ matemática" 

 

 

1.3) A medida "+ matemática" deve continuar no próximo ano letivo? 
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“mais português" 

1.1) “mais português” (27 respostas) 

 

 

 

1.2) Apreciação global da medida "mais português" 

 

 

1.3) A medida "+ matemática" deve continuar no próximo ano letivo? 

~ 
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Medidas comuns para o 2.º e 3.º Ciclos 

 

Hora de direção de turma 

1.1) Hora de direção de turma (72 respostas) 

 

 

 

1.2) Apreciação global da hora de direção de turma 

 

 

1.3) A medida "hora de direção de turma" deve continuar no próximo ano letivo? 
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Medidas comuns ao 1.º, 2.º e 3.º Ciclo 

 

Domínio de Autonomia Curricular (DAC) 

1.1) Domínio de Autonomia Curricular (DAC) (185 respostas) 

 

 

 

1.2) A realização de DAC permite: 

 

1.3) A realização de DAC permite: 
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1.4) A realização de Domínios de Autonomia Curricular (DAC) deve continuar no 
próximo ano letivo? 
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3. QUESTIONÁRIO DOCENTES 

Nota: Este estudo foi realizado no Agrupamento de Escolas de S. Martinho, em 

junho de 2022, tendo sido utilizada uma amostra de 64 docentes. 
 

a. Escola do agrupamento: 

 

b. Qual o ciclo que leciona? 
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Medidas previstas para o 1.º Ciclo 

(19 respostas) 

“Jogar para Aprender" 

1.1) JA (jogar para aprender) 

 

  

 

 

 

 

1.2) Apreciação global da medida "Jogar para Aprender" 

 

 

1.3) A medida "Jogar para Aprender" deve continuar no próximo ano letivo? 
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1.4) Sugestões que contribuam para a melhoria da medida " Jogar para Aprender" 
 

Acho que seria mais pertinente haver uma boa de TIC para o ano em vez de JA. 
Considero que, apesar de ser transversal, a existência de um tempo semanal para informática seria mais benéfico 
para os alunos. 
Substituir por aulas de TIC 
Substituir por TIC 
Diversificar as metodologias de trabalho. 
Divulgação de atividades comuns a nível de departamento (ex: campeonatos) 

 

Medidas previstas para o 2.º Ciclo 

 

"Oficina BDT (Bichinho Do Teatro)" 

1.1) Oficina BDT (Bichinho Do Teatro) (17 respostas) 

 

   

 

1.2) Apreciação global da medida "Oficina BDT (Bichinho do Teatro)" 
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1.3) A medida "Oficina BDT (Bichinho Do Teatro)" deve continuar no próximo ano 
letivo? 

 

EA (Ensino Artístico) 

1.1) EA (Ensino Artístico) (17 respostas) 

 

 

 

1.2) Apreciação global da medida EA (Educação Artística) 
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1.3) A medida "EA (Ensino Artístico)" deve continuar no próximo ano letivo? 

 

“+ matemática” 

1.1) "+ matemática" (15 respostas) 

 

 

 

1.2) Apreciação global da medida "+ matemática" 
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1.3) A medida "+ matemática" deve continuar no próximo ano letivo? 

 

“mais português” 

1.1) "mais português" (15 respostas) 

 

 

 

1.2) Apreciação global da medida "mais português" 
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1.3) A medida "mais português" deve continuar no próximo ano letivo? 

 

 

Semestralidade OBDT e TIC 

1.1) Semestralidade OBDT e TIC (17 respostas) 

 

 

1.2) A semestralidade entre OBDT e TIC deve continuar no próximo ano letivo? 
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Medidas previstas para o 3.º Ciclo 

 

1) Qual o ano de escolaridade que leciona? (22 respostas) 

 

Oficina de audiovisuais 

1.1) OA3 (9.º ano) O cinema e a televisão (16 respostas) 

 

 

 

 

 

 

1.2) Apreciação global da OA3 - O cinema e a televisão 
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1.3) A oficina "O cinema e a televisão" deve continuar no próximo ano letivo? 

 

1.4) OA2 (8.º ano) A música e a rádio (16 respostas) 

 

 

 

1.5) Apreciação global da OA2 - A música e a rádio 
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1.6) A oficina "A música e a rádio" deve continuar no próximo ano letivo? 

 

 

1.7) Sugestões que contribuam para a melhoria da oficina "A música e a rádio" 
 

Deve ser dada maior visibilidade às ações/atividades que se desenvolvem nesta área. 
Colocar em prática a oferta. 
Maior ligação com a rádio escolar 
Atividades mais dinâmicas e diversificadas. 
Criar programas de rádio gravados para emitir. Tema por ano/episódio por turma. 
Os alunos experiência tem mais a prática da rádio. Práticas simuladas... 

 

1.8) OA1 (7.º ano) A imprensa e a fotografia (16 respostas) 
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1.9) Apreciação global da OA1 (7.º ano) A imprensa e a fotografia 

 

 

1.10) A oficina "A imprensa e a fotografia" deve continuar no próximo ano letivo? 

 

1.11) Sugestões que contribuam para a melhoria da oficina "A imprensa e a 
fotografia" 

 

Os alunos não parecem estar recetivos a esta oferta. 
Maior diversidade de atividades práticas. 

 

Medidas transversais para o 3.º ciclo 

1.1) Participa em alguma aula com coadjuvação? (22 respostas) 
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1.2) Coadjuvação (dois professores na sala em simultâneo) (22 respostas) 

 

 

 

1.3) Apreciação global da coadjuvação 

 

 

1.4) A medida "coadjuvação" deve continuar no próximo ano letivo? 
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Desdobramento da turma em Ciências Naturais e Físico Química 

1.1) Desdobramento da turma em Ciências Naturais e Físico Química (22 
respostas) 

 

 

 

1.2) A medida "desdobramento das aulas" de CN e FQ permite: 

 

1.3) Apreciação global da medida "desdobramento das aulas" de CN e FQ 
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1.4) A medida "desdobramento das aulas" de CN e FQ deve continuar no próximo 
ano letivo? 

 

"+ matemática" 

1.1) “+ matemática” (22 respostas) 

 

 

 

1.2) Apreciação global da medida "+ matemática" 
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1.3) A medida "+ matemática" deve continuar no próximo ano letivo? 

 

 

“mais português" 

1.1) “mais português” (22 respostas) 

 

 

 

1.2) Apreciação global da medida "mais português" 
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1.3) A medida "+ matemática" deve continuar no próximo ano letivo? 

 

Medidas comuns para o 2.º e 3.º Ciclos 

 

Hora de direção de turma 

1.1) Hora de direção de turma (64 respostas) 

 

 

 

1.2) Apreciação global da hora de direção de turma 
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1.3) A medida "hora de direção de turma" deve continuar no próximo ano letivo? 

 

Medidas comuns ao 1.º, 2.º e 3.º Ciclo 

 

Domínio de Autonomia Curricular (DAC) 

1.1) Domínio de Autonomia Curricular (DAC) (64 respostas) 
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1.2) A realização de DAC permite: 

 

1.3) Domínios de Autonomia Curricular (DAC) 

 

 

1.4) A realização de Domínios de Autonomia Curricular (DAC) deve continuar no 
próximo ano letivo? 

 

1.5) Sugestões que contribuam para a melhoria de Domínios de Autonomia 
Curricular (DAC) 

 

Maior diversidade de atividades práticas. 
O meu entendimento de flexibilidade curricular, seria a possibilidade de adaptar o curriculo ao meio onde a escola 
está inserida. 
Criar alternativas pedagógicas adequadas, promovendo-se a articulação e contextualização do currículo, no âmbito 
das aprendizagens essenciais, de modo a dotar os alunos de competências e metodologias/ hábitos de estudo e 
métodos de trabalho, para diminuir assimetrias sociais e educativas. 
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Trabalho colaborativo 

1.1) Trabalho colaborativo (64 respostas) 

 

  

 

1.2) Apreciação global da medida "trabalho colaborativo" 

 

 

1.3) A medida "trabalho colaborativo" deve continuar no próximo ano letivo? 
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1.4) Sugestões que contribuam para a melhoria da medida "trabalho 
colaborativo" 

 

Haver um tempo livre comum a todos os professores para desenvolverem esse trabalho colaborativo. 
A existência de um tempo semanal, comum a todos os docentes, por escola do primeiro ciclo, porque apesar de na 
formulação da pergunta dizer que "todos dos docentes têm uma hora para poderem realizar trabalho colaborativo 
com o seu grupo disciplinar" não é verdade no caso do primeiro ciclo. 
Ter um tempo no horário. 
Deve existir no horário "trabalho colaborativo" 
Deve existir no horário "trabalho colaborativo" 
No caso do 1º ciclo, não se aplica, embora creio que seria bastante útil. 
Todos os professores com horário disponível ao mesmo tempo. 
A flexibilidade no horário deste trabalho é importante, mas acho que implementação da obrigatoriedade de 
presença num determinado momento da semana em que grande parte dos professores estivesses na escola e 
disponíveis para tal, faria com que este TC fluísse um pouco melhor! 
Os professores da mesma escola deveriam ter no horário uma hora comum para trabalho colaborativo. 

 

Equipas Educativas 

1.1) Trabalho colaborativo (64respostas) 

 

  

 

1.2) Apreciação global da medida "equipas educativas" 
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1.3) A medida "equipas educativas" deve continuar no próximo ano letivo? 
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IX -  QUESTIONÁRIO SOBRE A "MANUAIS DIGITAIS" 

Realizado em junho de 2022 

4. QUESTIONÁRIO ALUNOS 

Nota: Este estudo foi realizado no Agrupamento de Escolas de S. Martinho, em 

junho de 2022, tendo sido utilizada uma amostra de 314 alunos. 
 

3) Escola do agrupamento: 

 

4) Qual o ciclo que frequentas? 

 

5) Qual o teu ano de escolaridade? 
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Manuais Digitais 

 

6) Indica a tua concordância relativamente às afirmações seguintes sobre os 
efeitos do projeto nas aulas.  

 

 

  

 

7) Indica que tipo de aplicações informáticas utilizaste na sala de aula no presente 
ano letivo e a frequência com que o fizeste.  

 

 

Os professores alteraram as 

estratégias para ensinar 

Com as novas tecnologias tenho 

novas formas de ser avaliado 

Desenvolvo competências mais 

diversificadas 

Aumento os meus 

conhecimentos digitais 

A utilização dos computadores 

tem impacto positivo na minha 

aprendizagem 

Processador de texto (word, bloco 

de notas, ...) 

Folha de cálculo (Excel, ...) Programas de edição de imagem 

(Paint, Photoshop, ...) 

Programas de edição de vídeo 

(Shotcut, MediaPlayer, ...) 
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8) Nas aulas os computadores são utilizados para: 

 

 

 

 

 

 

Programas de apresentação 

audiovisual (PowerPoint, Canva, ...) 

realização de testes de avaliação 

realização de trabalhos em grupo 
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9) Qual o ambiente virtual que utilizas com os teus professores? 

 

 

 

10) Que mais-valias identificas no projeto de implementação do manual digital 

 

 

 

 

 

A utilização dos computadores 

facilita a aprendizagem dos alunos 
O projeto estimula a aprendizagem 

colaborativa 

Com a utilização dos 

computadores estou mais 

motivado(a) para aprender 

Com os computadores sou mais 

autónomo nas pesquisas 

Com a utilização dos computadores 

aprendo mais e melhor 
As diferentes formas de apresentar 

os conteúdos (som, imagem,  ...) 

contribuem para que  aprenda mais 

e melhor 

Com os computadores 

participo mais nas aulas 
Com o projeto desenvolvo 

competências estruturantes 
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11) Indica quais as principais dificuldades que sentiste na implementação do 
projeto. 

 

 

 

 

 

12) Que sugestões podem contribuir para a melhoria da implementação do projeto? 

 

Voltar a ser livros em o papel 

Deve voltar a ser livros em papel 

que os computadores tenham uma boa tecnologia 

Acho que este projeto está muito bom e não precisa de nenhuma melhoria. 

Melhorar a internet da escola 

Mais internet. 

Aulas iniciais de aprendizagem no computador. 

esta plataforma é bom 

Com o projeto desenvolvo 

competências de oralidade 
Com o projeto desenvolve-se a 

autonomia dos alunos 

Reduz o peso que transporto 

na mochila 
Reduz as faltas de material dos 

alunos 

Problemas técnicos com o 

computador (bloqueio, ...) 
Problemas técnicos de acesso à 

rede 

Não ter manual em papel, 

dificultou as aulas 
Construção de materiais 

Disponibilização de materiais Domínio de diferentes ambientes 

de aprendizagem (teams, moodle, 

escola virtual, aula digital, ...) 
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não deixar instalar jogos 

ver se os alunos estão a jogar ou não 

melhorar a rede de internet 

Uma das sugestões pode ser projetos escolares 

Melhorar a app escola virtual 

que tivesse mais acesso a internet na escola 

Fazer novas atividades nos manuais. 

Ser mais prático 

Devia dar para responder nos manuais e registar as respostas 

Na minha sala ter um projetor bem melhor 

Melhor rede de internet 

 

13) Apreciação global do projeto de implementação dos manuais digitais 

 

 

 

14) A implementação do projeto dos manuais digitais deve continuar no próximo 
ano letivo? 
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5. QUESTIONÁRIO DOCENTES 

Nota: Este estudo foi realizado no Agrupamento de Escolas de S. Martinho, em 

junho de 2022, tendo sido utilizada uma amostra de 52 docentes. 
 

1) Escola do agrupamento: 

 

2) Qual o ciclo que leciona? 

 

3) Este ano letivo foi utilizador regular dos manuais digitais na sua disciplina? 
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Manuais Digitais 

25 respostas  

4) Indique a sua concordância relativamente às afirmações seguintes sobre os 
efeitos do projeto nas suas práticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alterei a minha forma de ensinar Alterei as minhas estratégias 

pedagógicas 
As minhas aulas são mais 

interativas 

Com as novas tecnologias tenho 

novas formas de avaliar os 

alunos 

Estou mais motivado(a) para 

ensinar 

Os alunos estão mais motivados 

para aprender 
Os alunos desenvolvem 

competências mais diversificadas 

Os alunos produzem mais 

recursos digitais 

Os alunos aumentam a sua 

capacitação digital 
A utilização dos computadores 

pelos alunos têm impacto 

positivo na sua aprendizagem 
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5) Indique que tipo de aplicações informáticas utilizou na sala de aula, com os 
alunos, no presente ano letivo e a frequência com que o fez.  

 

 

 

 

 

 

6) Nas suas aulas os computadores são utilizados para:  

 

 
realização de fichas formativas realização de testes de avaliação 

sumativa 

ver o manual digital realização de trabalhos individuais 

Processador de texto (word, 

bloco de notas, ...) 

Folha de cálculo (Excel, ...) Programas de edição de imagem 

(Paint, Photoshop, ...) 

Programas de edição de vídeo 

(Shotcut, MediaPlayer, ...) 

Programas de apresentação 

audiovisual (PowerPoint, Canva, 

...) 

Email Teams Youtube 

Quizziz Redes sociais Outra 
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7) Qual o ambiente virtual que utiliza com os seus alunos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

realização de trabalhos em grupo realização de apresentações orais outro 
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8) Que metodologias híbridas utiliza com os seus alunos? 

 

 

 

9) Que mais-valias identifica no projeto de implementação do manual digital 

 

 

 

 

A utilização dos computadores 

facilita a aprendizagem dos alunos 

O projeto estimula a aprendizagem 

colaborativa 

Com a utilização dos 

computadores estou mais 

motivado(a) para ensinar 

Com os computadores os alunos 

são mais autónomos nas pesquisas 

Com a utilização dos computadores 

os alunos aprendem mais e melhor 
As diferentes formas de apresentar 

os conteúdos (som, imagem,  ...) 

contribuem para que os alunos 

aprendam mais e melhor 

Com os computadores os 

alunos participam mais nas 

aulas 

Com o projeto o aluno assume um 

papel mais central no processo de 

ensino 
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10) Indique quais as principais dificuldades que sentiu na implementação do 
projeto e na mudança de práticas. 

 

 

 

Com o projeto os alunos 

desenvolvem competências 

estruturantes 

Com o projeto os alunos 

desenvolvem competências de 

oralidade 

Com o projeto alterei as 

minhas práticas 
Com o projeto os alunos com mais 

dificuldades de aprendizagem 

sentem-se mais apoiados e 

motivados 

Falta de formação Problemas técnicos com o 

computador (bloqueio, ...) 

Problemas técnicos de 

acesso à rede 
Dificuldade dos alunos em utilizar a 

tecnologia 

Com o projeto os professores 

respeitam mais os diferentes ritmos 

de aprendizagem dos alunos 

Com o projeto desenvolve-se a 

autonomia dos alunos 

 

Reduz o peso que os alunos 

transportam na mochila 
Reduz as faltas de material dos 

alunos 

Receio de não conseguir utilizar 

novas metodologias e tecnologias 
Não ter manual em papel, dificultou 

as minhas práticas 

Construção de materiais Disponibilização de materiais 
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11) Que sugestões podem contribuir para a melhoria da implementação do projeto? 

 

Que sugestões podem contribuir para a melhoria da implementação do projeto 

Trabalho colaborativo presencial 

Os alunos terem aulas de TIC (AECs).. Os manuais digitais estarem atualizados, pois em especial o da Matemática 
estava aquém do espectável.. 
Aumento do número de horas de apoio para trabalhar competências digitais específicas. 

Maior nível de proficiência digital dos alunos que poderá ser auxiliada com um tempo semanal para informática. 

 

12) Apreciação global do projeto de implementação dos manuais digitais 

 

 

 

Dificuldade em implementar novas 

metodologias 
Domínio de diferentes ambientes 

de aprendizagem (teams, moodle, 

escola virtual, aula digital, ...) 

Pouca responsabilidade dos 

alunos no cumprimento das 

tarefas 
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13) A implementação do projeto dos manuais digitais deve continuar no próximo 
ano letivo? 

 

 

6. QUESTIONÁRIO ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

Nota: Este estudo foi realizado no Agrupamento de Escolas de S. Martinho, em 

junho de 2022, tendo sido utilizada uma amostra de 151 encarregados de educação. 
 

1) Género 

 

2) Idade: 
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3) Qual a sua escolaridade? 

 

 

4) Qual a escola do agrupamento que o deu educando frequenta? 

 

 

5) Qual o ciclo do seu educando? 
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6) Qual o ano de escolaridade do seu educando? 

 

7) Indica a sua concordância relativamente às afirmações seguintes sobre os 
efeitos do projeto nas aulas. 

  

 

 

  

 

 

  

Os professores alteraram a 

forma de ensinar 

Os professores alteraram as 

estratégias para ensinar 
As  aulas são mais interativas Com as novas tecnologias os 

professores utilizam novas 

formas de avaliar 

O meu educando está mais 

motivado(a) para aprender 

O meu educando produz mais 

recursos digitais 
Aumentam os conhecimentos 

digitais do meu educando 

A utilização dos computadores 

tem impacto positivo na 

aprendizagem do meu educando 

Consigo acompanhar as tarefas e 

exercícios do meu educando 
Aumentei a participação na vida 

escolar do meu educando 

O projeto devia ser aplicado em 

mais anos 
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8) Que mais-valias identifica no projeto de implementação do manual digital?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A utilização dos computadores 

facilita a aprendizagem dos 

alunos 

O projeto estimula a 

aprendizagem colaborativa 
Com a utilização dos 

computadores os alunos estão 

mais motivados para aprender 

Com os computadores os alunos 

são mais autónomo nas 

pesquisas 

Com a utilização dos 

computadores os alunos 

aprendem mais e melhor 

As diferentes formas de apresentar os 

conteúdos (som, imagem,  ...) contribuem 

para que os alunos aprendam mais e 

melhor 

Com os computadores os alunos 

participam mais nas aulas 

Com o projeto desenvolve-se a 

autonomia dos alunos 

Reduz o peso que o meu 

educando transporta na mochila 

Reduz as faltas de material dos 

alunos 



167 

 

9) Indique quais as principais dificuldades que o seu educando sentiu na 
implementação do projeto.  

 

 

 

 

 

10) Que sugestões podem contribuir para a melhoria da implementação do projeto? 

 

Os professores deveriam ter a oportunidade de ter mais tempo para desenvolverem e melhorarem as suas 
capacidades tecnológicas, 
O uso do computador deveria ser implantado aos poucos para os alunos aprenderem a estudar, sem manuais 
escritos a dificuldade, para mim enquanto mãe e EE, é me mais difícil acompanhar e controlar a matéria que dá e 
que tem que estudar. 
Voltar a ser livros em papel 

Maior aplicação por parte dos professores 

Agora a minha opinião é positiva mas no inicio começou bastante mal pois o ano letivo e até ao 2 período ainda o 
meu educando não tinha computador nem manuais e foi muito complicado. 
Seria benéfico e importante não excluírem por completo os manuais escolares em papel,uma vez que está 
comprovado que a leitura no livro é saudável e também não prejudica a visão!! 
 

 

 

 

 

 

Problemas técnicos com o 

computador (bloqueio, ...) 

Problemas técnicos de acesso à 

rede 

Não ter manual em papel, dificultou 

as aulas 

Construção de materiais 

Disponibilização de materiais Domínio de diferentes ambientes 

de aprendizagem (teams, moodle, 

escola virtual, aula digital, ...) 
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11) Apreciação global do projeto de implementação dos manuais digitais 

 

 

 

12) A implementação do projeto dos manuais digitais deve continuar no próximo 
ano letivo? 
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X- MONITORIZAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PADDE (1.º ANO DE 

IMPLEMENTAÇÃO) 

 

O Plano de Ação de Desenvolvimento Digital da Escola (PADDE) é um 

instrumento estratégico que reúne informações sobre os meios tecnológicos 

existentes, o grau de competências digitais da comunidade educativa e 

identifica uma visão e ações estratégicas, orientadas para uma melhor gestão e 

aproveitamento dos recursos tecnológicos. A aposta em novos recursos e 

projetos orientados para a transição digital, assim como a realização de 

atividades de capacitação para docentes, alunos, assistentes operacionais e 

técnicos e encarregados de educação são prioridades na sua implementação.  

O PADDE tem por base o quadro conceptual dos documentos orientadores 

desenvolvidos pela Comissão Europeia, designadamente o DigCompEdu 

(estabelece um conjunto de competências digitais específicas para a profissão 

docente) e o DigCompOrg, no âmbito dos quais se desenvolveram ferramentas 

de diagnóstico: Check-in e SELFIE, respetivamente. 

Esta equipa trabalhou em colaboração direta com a comissão do PADDE, 

efetuando a monitorização e avaliação das medidas propostas. Na realização 

de oficinas de capacitação de nível 2, na qual estão envolvidos diversos 

docentes do agrupamento, foi realizada, uma análise aprofundada do 

documento e sugeridas melhorias. 

De acordo com a calendarização proposta e com a dinâmica própria de um 

documento estruturante como este, que se pretende em constante atualização, 

foi realizada uma nova SELFIE entre os dias 16 de maio e 3 de junho.  

Nesta fase está a ser realizada uma análise crítica e apreciação de 

possíveis desvios em relação às metas definidas, podendo estas ser alteradas 

e adaptadas. A recolha e análise destes dados constitui uma oportunidade de 

reflexão sobre o quotidiano escolar, permitindo proceder às alterações 

pertinentes e necessárias à melhoria da dinâmica das dimensões 

organizacional, pedagógica e tecnológica do agrupamento. 

 

 



170 

 

 

 

 

Atividades a desenvolver 
(Tarefas a realizar para alcançar o 

objetivo) 

Metas a alcançar 
(Devem ser ambiciosas, mas exequíveis) 

Indicador  
(Simples e fácil de apurar) 

Indicador de medida 
(simples e que permita uma 

avaliação rápida) 

Resultado 
 

Ação de Formação 

(modalidade de oficina) no âmbito 

da Avaliação Formativa ao nível 

Digital. 

 = 50% dos docentes devem frequentar 

a Ação de Formação no ano letivo 

21/22 

 = > 85% devem frequentar até ao ano 

letivo 22/23 

Número de 

professores que participa. 

< 50%: não atingida 

= 50%: atingida 

> 50%: superada 

> 50%: superada 

Realização de um DAC por 

turma ou por ano de escolaridade, 

por período. 

 = 50% das turmas devem fazê-lo no 

ano letivo 21/22 

 = > 75% das turmas devem fazê-lo até 

ao ano letivo 22/23 

Número de turmas 

que atinge o objetivo. 

< 50%: não atingida 

= 50%: atingida 

> 50%: superada 

> 50%: superada 

Implementação de rubricas de 

avaliação formativa digital. 

 = 50% dos departamentos curriculares 

devem fazê-lo no ano letivo 21/22 

 = > 75% dos departamentos 

curriculares devem fazê-lo até ao ano 

letivo 22/23 

Número de 

Departamentos 

Curriculares que 

implementa estas 

rubricas de avaliação 

formativa digital. 

< 50%: não atingida 

= 50%: atingida 

> 50%: superada 

< 50%: não atingida 

 

Aplicação de questionários 

digitais com feedback imediato 

para monitorizar as aprendizagens 

e evolução dos alunos. 

 = 50% dos docentes devem 

implementar questionários online no 

ano letivo 21/22 

 = > 85% dos docentes devem 

implementar questionários online até 

ao ano letivo 22/23 

Número de docentes 

a implementar estes 

questionários por 

Departamento Curricular. 

< 50%: não atingida 

= 50%: atingida 

> 50%: superada 

> 50%: superada 
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Atividades a desenvolver 
(Tarefas a realizar para alcançar o 

objetivo) 

Metas a alcançar 
(Devem ser ambiciosas, mas exequíveis) 

Indicador  
(Simples e fácil de apurar) 

Indicador de medida 
(simples e que permita uma 

avaliação rápida) 

Resultado 
 

Banco/Repositório RED_AESM 

 = 50% dos docentes devem visitar/ 

partilhar/avaliar RED no ano letivo 

21/22 

 = > 85% devem 

visitar/partilhar/avaliar RED até ao 

ano letivo 22/23 

Número de 

professores que participa. 

< 50%: não atingida 

= 50%: atingida 

> 50%: superada 

< 50%: não atingida 

 

 

Bo@s Práticas – Fórum 

 

 = 50% dos docentes participa 

ativamente no Fórum no ano letivo 

21/22 

 = > 85% dos docentes participa 

ativamente no Fórum até ao ano 

letivo 22/23 

Número de 

professores que participa. 

< 50%: não atingida 

= 50%: atingida 

> 50%: superada 

> 50%: superada 

Realização de um DAC por 

turma ou por ano de escolaridade, 

por período. 

 = 50% das turmas devem fazê-lo no 

ano letivo 21/22 

 = > 75% das turmas devem fazê-lo até 

ao ano letivo 22/23 

Número de turmas 

que atinge o objetivo. 

< 50%: não atingida 

= 50%: atingida 

> 50%: superada 

> 50%: superada 
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XI- PONTOS FORTES E FRAGILIDADES / CONSTRANGIMENTOS / RISCOS 

 

Todo o processo de autoavaliação tem que ser consubstanciado em 

factos e evidências, não podendo assumir “ideias” ou “opiniões pessoais” ou 

coletivas. 

Assim, para cada ponto forte, apontado em relatórios anteriores como 

área de melhoria (já efetuado), tentaremos colocar dentro de parêntesis a fonte 

dessa evidência. Tentaremos, a todos o custo, não nos deixar influenciar pelas 

nossas vivências e práticas pessoais, reconhecendo essa dificuldade. 

 

1- MONITORIZAÇÃO DAS MEDIDAS PROPOSTAS NOS ANOS ANTERIORES 

a) Medidas pedagógicas 

 Continuação da estratégia de privilegiar o trabalho colaborativo, 

possibilitando aos docentes horas para o efeito (horários dos 

docentes); 

 Manutenção das medidas de apoio aos alunos nas disciplinas que 

revelam mais dificuldades, nomeadamente através do Apoio ao 

Estudo, da Coadjuvação e de “+matemática” e “mais português” 

(questionário sobre gestão flexível do currículo e horários dos 

docentes); 

 Promoção do sucesso escolar e meritocracia através da atribuição 

de prémios de mérito (quadro e prémios de mérito e excelência); 

 Continuação da adequação das estratégias de ensino e 

aprendizagem aos alunos com o objetivo de melhorar o seu 

desempenho escolar (PE e PAA); 

 Operacionalização das medidas de suporte à aprendizagem e à 

inclusão (Documentação da Equipa Multidisciplinar de Apoio à 

Educação Inclusiva (EMAEI); 
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 Intercâmbio realizado com alunos de outros países, possibilitando 

aos alunos do Agrupamento experiências pedagógicas 

diversificadas e gratificantes (Selo de Escola Etwinning); 

 Possibilidade dos alunos de usufruírem dos recursos existentes 

na escola, nomeadamente o Gabinete de Apoio ao Aluno (GAA), 

Serviços de Psicologia e Orientação (SPO), Biblioteca e outros 

(Relatórios das diversas estruturas); 

 Manutenção das ofertas formativas (JA, oficina de teatro e oficina 

de audiovisuais) atendendo aos excelentes resultados obtidos e à 

avaliação efetuada (questionário sobre gestão flexível do 

currículo e horários dos alunos); 

 Aumentar a realização de atividades de interdisciplinaridade que 

promovam a articulação de conteúdos, numa perspetiva mais 

experimental (PAA e relatório de AA). 

 

b) (in)disciplina 

 Implementação do Código de Conduta, sensibilizando e 

promovendo as boas páticas, no âmbito dos direitos e deveres 

consagrados no Regulamento Interno (RI) (Relatório da Direção 

sobre indisciplina); 

 Valorização das atividades relacionadas com cidadania e valores e 

implementação de atividades transversais que visem esses 

objetivos, através de realização de projetos que aglutinem 

aprendizagens de diversas disciplinas (Atividades em parceria 

com GNR, CPCJ e DT’s); 

 Continuação da uniformização dos critérios e procedimentos 

disciplinares claros e divulgados pela comunidade educativa 

(código de conduta e registo de ocorrências); 
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 Continuação do projeto do GAA, na medida em que, no âmbito da 

integração e gestão de conflitos de alunos, tem revelado bons 

resultados (relatório GAA); 

 Monitorização constante das ocorrências disciplinares e dos 

procedimentos disciplinares (registo de ocorrências e relatório 

da direção sobre indisciplina); 

 Criação de uma estratégia de divulgação dos resultados dos 

procedimentos disciplinares (Relatório da direção sobre a 

indisciplina). 

 

c) Clubes e apoios 

 Existência de clubes e divulgação dos mesmos pelos diretores de 

turma para estes sensibilizarem os alunos à sua frequência 

(horário dos clubes enviado aos DTs e regulamentos 

disponíveis); 

 Elaboração dos referenciais para cada um dos projetos que estão a 

ser concretizados no agrupamento (proteção civil, educação para a 

saúde, ecoescolas, etc.) (pasta dos documentos estruturantes 

do Agrupamento); 

 Quantidade e qualidade dos projetos solidários desenvolvidos, 

envolvendo uma enorme quantidade de alunos, abrangendo muitos 

beneficiários (galardão escola amiga da criança e escola 

solidária); 

 As aulas de apoio pedagógico, a existir, devem preferencialmente 

ser dadas pelo professor da disciplina para melhor operacionalizar 

processos (horários das turmas e professores); 

 Maior divulgação dos referenciais para cada um dos projetos que 

estão a ser concretizados no agrupamento (proteção civil, 

educação para a saúde, eco-escolas, etc.) (página do 
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Agrupamento e pasta dos documentos estruturais do 

Agrupamento). 

 

d) Serviços Especializados de Apoio Educativo (SPO, mediação e Educação 

Especial) 

 Documentação produzida pela EMAEI para sinalização e 

monitorização das medidas implementadas (Relatório EMAEI); 

 Monitorização constante das medidas implementadas (Relatório 

EMAEI). 

 Disponibilidade do serviço SPO para acompanhar e ajudar os 

alunos (Relatório EMAEI); 

 Trabalho desenvolvido pelo SPO e Mediação (Relatório EMAEI e 

homenagem martinhos e selo de escola saudavelmente); 

 

e) Serviços da Escola 

 Disponibilização de material diversificado na papelaria atendendo a 

que é vendido a um preço mais acessível (preçário em vigor no 

Agrupamento); 

 Aumento da realização de encontros com os pais/encarregados de 

educação, indo ao encontro dos interesses da comunidade 

educativa ((in)disciplina, sexualidade, cidadania…), fomentando o 

desenvolvimento da “Escola de Pais” (atas e registos de 

presença da Escola de Pais); 

 Oferta formativa disponibilizada ao pessoal docente e não docente 

(relatório de formação e programa formativo anual); 

 Maior sensibilização dos alunos para uma melhor manutenção e 

preservação do material na sala do aluno (cadeiras, mesas, jogos) 

(registo de ocorrências com menos ocorrências); 
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 Maior vigilância da sala do aluno para evitar que alguns alunos 

danifiquem o material existente (registo de ocorrências e 

distribuição de pessoal não docentes); 

 Renovação da sala do aluno da escola sede, em parceria com a 

associação de pais (material mobiliário adquirido); 

 

f) Divulgação de informações 

 Afixação do Plano Anual de Atividades na sala do aluno, bem como 

os horários dos clubes (painel informativo); 

 Aprofundamento dos contatos com os pais/encarregados de 

educação (EE) para se implicarem mais na vida escolar dos seus 

educandos, promovendo uma comunicação mais eficaz, com 

recurso às novas tecnologias de informação e comunicação 

(implementação total da plataforma teams); 

 Divulgação pela comunidade dos projetos interdisciplinares e das 

atividades do PAA realizadas (página eletrónica e Facebook do 

Agrupamento); 

 Candidatura a diversos galardões (escola solidária, escola amiga 

da criança, educação financeira, …) que são uma forma de 

reconhecimento público da qualidade do Agrupamento (Prémios 

atribuídos); 

 Manutenção mais regular do painel informativo da sala do aluno, 

onde são afixadas as decisões dos órgãos deliberativos da escola 

(Conselho Geral e Conselho Pedagógico), bem como alterações 

provocadas pela legislação (painel informativo atualizado 

regularmente); 

 Esclarecer, junto dos EE, o modo de funcionamento Teams e quais 

as potencialidades da página eletrónica do Agrupamento (Tutoriais 
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produzidos para os EE e iniciativa “Academia Digital para 

Pais”); 

 Divulgação mais eficaz e regular na comunidade dos resultados da 

avaliação interna e externa dos alunos, utilizando diversos meios, 

como forma de cativar novos alunos para o Agrupamento (página 

eletrónica, Moodle e Facebook do Agrupamento). 

 

g) Diversos 

 Reflexão, em particular ao nível dos departamentos curriculares, 

sobre os fatores que provocam oscilações nos resultados de 

alguns alunos/turmas, no sentido de serem definidas estratégias 

para a melhoria do sucesso, podendo este documento ser uma 

ferramenta de trabalho (atas dos departamentos curriculares, 

relatório de AA); 

 Implementação dos prémios de mérito artístico, desportivo e 

cívico/solidário para valorizar aspetos que não estão diretamente 

relacionados com as aprendizagens escolares, mas importantes no 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (Prémios de 

Mérito); 

 Realização de grupos de trabalho para a reformulação dos 

documentos estruturais (Regulamento Interno, Código de conduta, 

PADDE, entre outros) do Agrupamento, envolvendo todos os 

docentes nessa tarefa (Distribuição de serviço e registo de 

presenças de julho). 

2- PONTOS FORTES E FRAGILIDADES/CONSTRANGIMENTOS/RISCOS 

 

A análise e triangulação dos dados que integram o presente relatório 

permitiu a elaboração do quadro que se segue, assente no binómio: pontos 

fortes versus fragilidades, constrangimentos e riscos. 
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Para a distribuição no binómio acima referido, e no que diz respeito aos 

resultados dos inquéritos aplicados no ano letivo anterior, consideraram-se 

elevados níveis de concordância/satisfação, valores iguais ou superiores a 

85%, e elevados níveis de discordância/insatisfação, valores iguais ou 

superiores a 15% (incluíram-se casos cujos valores se aproximaram desta 

última percentagem). 
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Campo de análise Pontos fortes Fragilidades/Constrangimentos/ Riscos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOAVALIAÇÃO 

 Consistência e rigor na prática do processo de autoavaliação, em 

articulação com outros procedimentos de avaliação da escola e 

auscultação de toda a comunidade. 

 

 Elevados níveis de concordância: 

 de alunos (98,2%), docentes (97,7%), assistentes (100%) e 

EE (97,5%) relativamente à eficácia do AESM na promoção 

de processos de participação e auscultação da comunidade 

educativa na autoavaliação; 

  de assistentes (100%), alunos (97,8%) e EE (97,5%), 

relativamente à promoção, pela AESM, de estratégias 

eficazes de comunicação e reflexão sobre os resultados da 

autoavaliação; 

 de alunos (96,9%) e encarregados de educação (97,2%), 

relativamente ao impacto da autoavaliação na melhoria do 

funcionamento do AESM. 

 

 elevado grau de satisfação em relação à autoavaliação do AESM: 

 de assistentes (100%), alunos (98,2%) e docentes (97,7%). 

 consideráveis níveis de desconhecimento: 

 de alunos (39,7%) e encarregados de 

educação (38,7%) sobre o trabalho 

desenvolvido pela Equipa de 

Autoavaliação do AESM. 

 

 consideráveis níveis de discordância: 

  de docentes (28%), relativamente ao 

impacto da autoavaliação na melhoria 

do funcionamento do AESM. 
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LIDERANÇA E 

GESTÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 elevado número de formação docente disponibilizado ao longo do 

ano letivo, em parceria com o Centro de Formação Sebastião da 

Gama (133 ações de formação num total de 5607 horas). 

 

 elevados níveis de concordância: 

 de docentes (84%), relativamente à existência, no AESM, de uma 

visão estratégica orientada para a consecução do perfil do aluno à 

saída da escolaridade obrigatória; 

  de docentes (91,4%), relativamente à garantia de os documentos 

orientadores da escola assegurarem opções curriculares que 

contemplem as áreas consideradas no perfil do aluno à saída da 

escolaridade obrigatória; 

 de alunos (96,5%), docentes (95,5) e EE (88,3%), relativamente 

ao impacto positivo dos critérios da constituição das turmas, na 

aprendizagem dos alunos; 

 de docentes e assistentes, relativamente à valorização de pessoas 

e seu desenvolvimento profissional, no âmbito da distribuição e 

gestão dos recursos humanos; à articulação de estruturas de 

gestão; à eficácia da comunicação interna e externa, na 

divulgação de informações sobre a vida escolar; 

 

 

 consideráveis níveis de discordância: 

 de assistentes (25%), relativamente à 

existência de práticas de formação 

contínua dos assistentes técnicos e 

operacionais, por iniciativa da escola, 

adequadas às necessidades identificadas. 

 

 Reduzido número de formações 

frequentadas pelos assistentes operacionais 

e técnicos em 2021/2022, embora com valor 

crescente em relação ao ano letivo anterior 

(de 4 para 20 neste ano letivo); 
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LIDERANÇA E 

GESTÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 elevados níveis de concordância: 

 de alunos (98,3%), EE (96,2%), que reconhece ser incentivada a 

implementação de projetos que promovem a qualidade das 

aprendizagens; 

 de docentes (acima de 93%), assistentes (100%) e EE (acima de 

96%), relativamente à capacidade de coordenação e orientação 

educativa do Conselho Pedagógico; à prática de formação 

contínua por iniciativa da escola; à valorização de opiniões e 

sugestões por parte da Direção; à valorização, por parte da 

Direção, do trabalho desenvolvido por docentes, assistentes e EE; 

 de docentes, assistentes e EE relativamente à eficiência do 

Conselho Geral; 

 de assistentes, quanto à descentralização de competências e 

responsabilidades, por parte da Direção; 

 de docentes (100%) relativamente ao trabalho desenvolvido pelo 

Conselho Geral, Conselho Pedagógico; 

 de docentes (97,7%) em relação ao trabalho desenvolvido pelas 

Coordenações de Grupo/ de Professores Titulares de turma/ de 

Diretores de turma. 
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LIDERANÇA E 

GESTÃO 

 

Direção 

 elevado grau de satisfação relativamente ao trabalho da Direção: 

 de assistentes (100%), docentes (100%), EE (96,2%) e alunos 

(98,3%); 

 

 

Direção de turma 

 elevado grau de satisfação relativamente ao trabalho do diretor de 

turma: 

 de alunos (98,6%). 

 

 

 

 

 

Departamentos 

 necessidade de fomentar a supervisão 

pedagógica por parte dos coordenadores de 

departamentos, com vista a aumentar o 

trabalho colaborativo/formativo e monitorizar 

procedimentos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUALIDADE DOS 

SERVIÇOS 

 

 

 

Bar dos professores 

 elevado grau de satisfação relativamente ao bar dos professores: 

 de docentes (100%) e assistentes (100%). 

 

Associação de Pais 

 elevado grau de satisfação dos EE (98,1%) com a associação de 

pais. 

 

Bar dos alunos 

 

 

Cantina 

 Classificação de 2,88 (média) dos alunos do 

3.º ciclo. 
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QUALIDADE DOS 
SERVIÇOS 

 

 

 elevados níveis de satisfação de alunos, relativamente ao tempo de 

atendimento, ao horário e relativamente ao serviço prestado pelo bar. 

 

Reprografia, receção e Biblioteca 

 elevados níveis de satisfação (perto dos 100%) para docentes e 

alunos, quanto ao tempo e eficácia de atendimento, à diversidade e 

qualidade do serviço e ao horário. 

 

 

 

Reprografia, receção e Biblioteca 

 elevados níveis de satisfação de docentes, assistentes e EE, 

quanto ao tempo e eficácia de atendimento e ao horário; 

 elevados níveis de satisfação de alunos, quanto à eficácia de 

atendimento. 

 

 

 

Plataforma Teams 

• elevado grau de satisfação relativamente à plataforma teams: 

 alunos do 1.º ciclo (4,39), alunos do 2.º ciclo (4,29) alunos 3.º ciclo 

(4,22 de média); 
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Página Web e Facebook do AESM 

• elevado grau de satisfação relativamente à página Web e Facebook 

do AESM: 

 de alunos (95,6% e 93,4%, respetivamente) e docentes (95,4% e 

93,2%, respetivamente). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 
ACADÉMICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Taxas de sucesso acima das nacionais. 

 

 Taxas de sucesso acima de 97,4% em todos os anos. 

 

 Taxa de sucesso no 1.º ciclo de 100%. 

 

 Taxa de sucesso no 2.º ciclo de 99,5%. 

 

 Taxa de sucesso no 3.º ciclo de 99,3%. 

 

 Taxa de sucesso de alunos com escalão A e B de 99% e 100%, 

respetivamente. 

 Aumento das taxas de percursos diretos de sucesso. 
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RESULTADOS 
ACADÉMICOS 

 
 

 

 Resultados dos exames do ensino básico, tendencialmente, 

superiores aos nacionais. 

 

 Taxas de abandono escolar iguais a 0%. 

 Percentagem de alunos da escola que concluem o 1.º ciclo em quatro 

anos superior a alunos do país com nível socioeconómico semelhante. 

 

 Percentagem de alunos da escola que concluem o 2.º ciclo em dois 

anos superior a alunos do país com nível socioeconómico semelhante. 

 

 Todas as disciplinas no agrupamento com taxa de aprovação superior 

a 94%. 

 

 Todas as disciplinas, no 1.º ciclo, com taxa de aprovação superior a 

98,1%. 

 

 Todas as disciplinas, no 2.º ciclo, com exceção de inglês, com taxa 

de aprovação superior a 94,2%. 

 

 Todas as disciplinas do 3.º ciclo, com exceção de matemática, com 

taxa aprovação superior a 95,9%. 
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RESULTADOS 
SOCIAIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Unanimidade de concordância (100%): 

1. de docentes, assistentes, alunos e EE, relativamente ao 

cumprimento do regulamento Interno e à consideração do AESM 

como um lugar disciplinado e seguro; 

2. de docentes, alunos, assistente e EE, relativamente à existência 

de um código de conduta claro relativamente ao comportamento 

dos alunos e prevendo sanções para os alunos que não o 

cumprem; 

3. de docentes, alunos, assistente e EE, relativamente ao facto de o 

AESM resolver adequadamente os incidentes disciplinares. 

 

 Diminuição gradual do número de incidências disciplinares nos últimos 

3 anos letivos. 

 

 Diminuição das medidas disciplinares sancionatórias (artigo 28.º) por 

ano. 

 

 Elevados níveis de concordância: 

 de docentes, alunos e EE, relativamente à consideração à 

promoção do sucesso académico e do desenvolvimento pessoal e 

social dos alunos pelo AESM; à boa imagem do AESM na 

comunidade; à contribuição ativa do AESM para o 

 

 

 

 

 

 Aumento da percentagem de ocorrências 

disciplinares no 3.º período (relatório de 

monitorização da direção); 
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RESULTADOS 
SOCIAIS 

 
 
 
 
 
 

desenvolvimento da comunidade; 

 de alunos, docentes, assistentes e EE, relativamente ao AESM 

participar ativamente em projetos sociais e culturais na 

comunidade e um dinamizador da cultura a nível local; 

 de EE (97,1%), docentes (97,7%), alunos (97,8%) e assistentes 

(100%), relativamente ao AESM ser reconhecido como um 

Agrupamento com um ensino de qualidade; 

 de alunos (100%), docentes (97,7%), assistentes (100%) e EE 

(98,1%) no sentido de o AESM ser galardoado, todos os anos, em 

diversos projetos. 

 Estabelecimento de numerosas parcerias com a comunidade 

envolvente, instituições locais e regionais, organismos nacionais e 

internacionais; 

Fonte: Sistematização da análise do conteúdo do relatório e triangulação dos dados. 
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X -  CONCLUSÃO 

A motivação dos agentes educativos (docentes, alunos, assistentes 

técnicos, assistentes operacionais e encarregados de educação), bem como a 

construção de parcerias e sinergias com a comunidade local, constitui a base 

do sucesso de qualquer plano de intervenção e do projeto educativo do 

agrupamento. 

Um agrupamento de escola, que se pretende “aprendente”, dinâmico e 

colaborativo tem que se assumir “como organizador da ação educativa, 

promovendo um trabalho curricular assente na reflexão e trabalho colaborativo, 

apostado na monitorização, na formação, na articulação e na supervisão, tendo 

em vista um sucesso educativo sistematizado e sem grandes oscilações 

avaliativas ao longo do ano letivo”18. 

Assim, importa reconhecer e avaliar o que se faz, identificar o que deve 

mudar e como mudar, ouvir e dialogar. Foi esse o desiderato desta equipa, 

enaltecendo e reconhecendo o envolvimento da comunidade na partilha de 

ideias, e no desenvolvimento de práticas colaborativas. Só assim este relatório 

foi possível, apresentando a monitorização e avaliação do serviço educativo 

prestado e dos resultados atingidos. 

Ao longo do trabalho realizado, esta equipa de autoavaliação deparou-se 

com algumas dificuldades que fomos ultrapassando. Um dos aspetos mais 

importantes prende-se com a discordância entre dados obtidos a partir de 

fontes diferentes, dificultando o seu tratamento. Sendo um trabalho minucioso, 

de triangulação de dados e análise de conteúdo, depende muito dos dados que 

são fornecidos, maioritariamente no final do ano letivo. Dessa forma, o 

tratamento e análise desses dados resulta num avolumar de trabalho e 

consequente dificuldade no cumprimento de prazos, algo que assumimos. 

Findo este relatório de autoavaliação, urge a sua apropriação pela 

comunidade educativa, com vista à elaboração de um plano anual de 

melhoria do AESM, suportado no diagnóstico estruturado neste relatório de 

autoavaliação e em outros elementos que a comunidade educativa considere 

úteis. Alterando a metodologia de trabalho, tal como explicado no início do 

                                                           
18

 In projeto educativo do AESM, pág. 24. 



189 

 

presente relatório, não iremos apresentar, neste momento, um plano de 

melhorias. Consideramos pertinente que este extenso relatório seja apropriado 

pelas estruturas intermédias do agrupamento, pela direção, pelos alunos, 

assistentes e encarregados de educação e só depois, com o contributo de 

todos, esta equipa irá apresentar o plano de melhorias para o próximo ano 

letivo.  

Apesar de toda a análise realizada pela equipa de autoavaliação não 

consideramos produtivo um plano de melhorias “pensado” apenas pelos 

elementos que a constituem. Tal como referido anteriormente a autoavaliação 

tem que, forçosamente, ser um processo dinâmico em que todos assumem 

uma atitude reflexiva e consciente sobre a realidade escolar, num contexto em 

que se procura a partilha de experiências, de conhecimento, sempre com o 

intuito de melhorar o serviço educativo do nosso agrupamento. Consideramos 

que, no início do próximo ano letivo devem ser criados momentos em que 

possamos realizar “focus group” alargados (alunos, docentes, assistentes e 

encarregados de educação), uma vez que “assim permitirá debater os seus 

pontos de vista em torno de um tema comum”19  e com o objetivo de ser 

elaborado o plano de melhoria. Na dinâmica criada todos os participantes 

encontrarão uma oportunidade para refletir e opinar sobre as oportunidades de 

melhoria do agrupamento. 

O facto de não propormos, neste momento, um plano de melhoria não 

torna este relatório menos denso e rico, pelo contrário permitirá que ele seja 

ainda mais referenciado, participativo e alargado, recolhendo contributos de 

vários agentes da comunidade escolar. O presente relatório contribui com a 

enumeração de aspetos a melhorar, identificando pontos forte e 

fragilidades/constrangimentos/riscos. Estes últimos deverão ser alvo do plano 

de melhoria, no sentido de os minimizar ou mesmo eliminar. 

 

Vila Nova do Campo, 19 de setembro de 2022 

A Equipa de Autoavaliação, 

                                                           
19

 Galego, C., & Gomes, A. (2005). Emancipação, ruptura e inovação: o «focus group» como instrumento 
de investigação. Revista Lusófona de Educação, 5(5). 


