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1. Introdução 

O presente relatório enquadra-se no artigo 8.º do Despacho Normativo n.º 1-F/2016 de 5 de abril e 

apresenta uma análise dos resultados escolares do Agrupamento de Escolas Padre João Coelho Cabanita 

(AEPJCC), no âmbito da intervenção do Programa Territórios Educativos de Intervenção Prioritária 3 (TEIP 

3), do 2.º período referente ao ano letivo 2018-19 e compara-os relativamente ao 1.º período.  

 

2. Caraterização do Agrupamento 

O AEPJCC foi mega agrupado no ano letivo 2012-2013 com o Agrupamento de Escolas de Salir. 

Área de influência geográfica: 5 freguesias do concelho de Loulé (São Clemente, 

Querença/Tôr/Benafim, Alte, Salir e Ameixial).  

Jardins-de-infância e Escolas EPEI EPE 1º CEB 2º CEB 3º CEB 

EB Padre João Coelho Cabanita 
   

• • 

EB Professor Manuel Martins Alves 
 

• • 
  

EB Professor Sebastião J. P. Teixeira 
 

• • • • 

EB n.º 4 de Loulé  
 

• • 
  

EB n.º 3 de Loulé  
 

• • 
  

EB de Tôr 
 

• • 
  

EB de Benafim Grande 
 

• • 
  

EB de Alte 
 

• • 
  

JI de Clareanes 
 

• 
   

EB de Querença 
 

• • 
  

EB nº 1 de Areeiro 
  

• 
  

JI de Alfarrobeira 
 

• 
   

EB de Cortelha • • • 
  

EPEI de Loulé (polo da Cortelha e do Ameixial) •     

Até ao final do 2º período estavam matriculadas 2184 crianças/alunos no regime diurno das quais 

377 frequentam os JI (18 salas); 814 do 1ºCEB (39 turmas); 411 do 2ºCEB (19 turmas); 582 do 3ºCEB (30 

turmas das quais 2 de Ensino Articulado da Musica, 2 de CEF e 1 turma de PIEF). 

Percentagem de alunos subsidiados: 42,9% da população (517 com escalão A, 317 com escalão B e 

102 com escalão C).  

Percentagem de alunos de outras nacionalidades: 3,8%, que se distribuem por 20 nacionalidades.  

Cerca de 2 em cada 3 alunos têm computador em casa com ligação à internet e 30% não têm 

computador em casa. 

Percentagem de população estudantil com NEE integrados no Decreto-Lei n.º54/2018 de 6 de julho: 

6,2% (135 alunos). 
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Formação académica dos pais: 24% têm formação superior; 27% têm formação secundária; 6% 

concluíram apenas o 1º CEB, 10% o 2º CEB e 24% o 3º CEB; 5% não tem habilitações e 4% não se 

conhece a habilitação.  

Ocupação profissional dos pais: 25% exercem atividades de nível superior e intermédio.  

Percentagem de Encarregados de Educação (EE) que contactaram o docente no 2º período: 84%.  

Percentagem de EE que estiveram presentes em reuniões de pais do 2º período: 78%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades orgânicas 2.º CICLO 3.º CICLO 

EB Padre João Coelho Cabanita 345 475 

EB Professor Sebastião Teixeira 66 107 

TOTAL 411 582 

Escalão A 94 133 

Escalão B 57 76 

Escalão C 14 25 

NEE 37 41 

 

P
R

É
-E

S
C

O
L

A
R

 

Jardins de 
Infância 

N.º alunos 
matriculados 

com idade 
inferior a 5 anos 

N.º alunos 
matriculados 
com 5 anos 

Total 

JI n.º 1 de Loulé 36 34 70 

JI Prof. Manuel Alves 46 48 94 

JI n.º 3 de Loulé 27 22 49 

JI de Salir 28 16 44 

JI da Tôr 17 7 24 

JI de Querença 9 4 13 

JI de Benafim 6 6 12 

JI de Clareanes 12 30 42 

JI de Alfarrobeira 11 9 20 

Itinerante 1 2 3 

JI de Alte 6 0 6 

Total 199 178 377 

Escalão A 89 

Escalão B 62 

Escalão C 23 

Necessidades Educativas Especiais (NEE) 6 

 

1
.º

 C
IC

L
O

 

Unidades orgânicas 
N.º alunos 

matriculados 

EB Prof. Manuel Alves 321 

EB n.º 4 176 

EB n.º 3 91 

EB Salir 53 

EB Alte 44 

EB Areeiro 38 

EB Tôr 28 

EB Benafim 34 

EB Querença 17 

EB Cortelha 12 

Total 814 

Escalão A 201 

Escalão B 122 

Escalão C 40 

NEE 51 
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3. Resultados escolares 

3.1. Evolução dos indicadores das Metas Gerais 

As Metas Gerais contratualizadas no âmbito do Programa TEIP e os respetivos resultados escolares do Agrupamento encontram-se distribuídos pelos 

domínios abaixo indicados no quadro seguinte.  

Domínio Indicador Ciclos 
2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 Meta 

2018-
19 

Meta a 
atingir 
2021-21 1º Per 2º Per 3º Per 1.º Per 2.º Per 3.º Per 1.º Per 2.º Per 3.º Per 1.º Per 2.º Per 3.º Per 

Sucesso 
escolar na 
avaliação 
interna 

A - Taxa de 
insucesso 

escolar 

1.º CEB 8,3% 8,2% 5,3% 5,2% 5,3% 2,7% 7,2% 5,8% 4,4% 5,6% 4,6%  7,5% 7,5% 

2.º CEB 18,9% 15,4% 2,1% 14,3% 12,1% 2,4% 10,0% 8,2% 1,7% 12,2% 14,4%  10% 10% 

3.º CEB 24,9% 22,7% 8,3% 25,4% 24,8% 9,0% 28,1% 22,8% 11,0% 23,0% 21,2%  13% 13% 

B - % de alunos 
com 

classificação 
positiva a todas 

as disciplinas 

1.º CEB 86,0% 84,2% 86,4% 85,7% 85,2% 85,8% 83,7% 84,8% 87,3% 82,6% 86,3%  87% 89% 

2.º CEB 52,3% 60,8% 65,8% 62,9% 67,8% 74,0% 63,5% 73,1% 74,6% 63,6% 65,3%  75% 77% 

3.º CEB 46,2% 45,6% 59,5% 47,4% 51,3% 59,6% 42,2% 49,1% 54,4% 46,5% 48,5%  61% 63% 

Interrupção 
precoce no 

percurso 
escolar 

A- Taxa de 
interrupção 
precoce do 

percurso escolar 

1.º CEB*           0,74%  0,10% 0,10% 

2.º CEB 1,81% 2,83% 2,58% 1,60% 3,49% 1,34% 1,60% 2,23% 1,98% 1,98% 1,30%  2,00% 1,50% 

3.º CEB 0% 0,37% 0,73% 0,17% 1,33% 1,17% 0,17% 2,49% 2,16% 1,55% 2,64%  1,20% 1,10% 

Indisciplina 

Número de 
medidas 

disciplinares por 
aluno 

1.º, 2.º 
3.º CEB 

0,156 0,321 0,454 0,163 0,310 0,401 0,112 0,282 0,363 0,151 0,302  0,367 0,300 

Tx de 
ocorrências 

disciplinares em 
contextos de 
sala de aula, 

face ao n.º total 
de ocorrências* 

1.º CEB           **  99% 99% 

2.º CEB           83%  72% 76% 

3.º CEB           79%  81% 83% 

* Indicador novo – monitorização feita a partir deste período letivo; 
** Não houve ocorrências disciplinares registadas.



 

 

Domínio 2. Sucesso escolar na avaliação interna 

O quadro abaixo revela a taxa de insucesso escolar obtido na avaliação interna do 2.º período bem 

como a percentagem de alunos com classificação positiva a todas as disciplinas.  

Ciclo 

Nº Total de alunos 

Taxa de 
insucesso 

Nº total de alunos (3) % alunos 

inscritos 
(1) 

risco de 
retenção  

(2) 

avaliados com classificação 
positiva todas as 

disciplinas 

com classificação 
positiva a todas as 

disciplinas 

1.º 814 37 4,55% 811 700 86,31% 

2.º 409 64 15,65% 409 263 64,30% 

3.º 537 115 21,42% 578 281 48,62% 

Agrup 1760 216 12,27% 1798 1244 69,19% 

(1) Excluir alunos transferidos, o CEF e PIEF; (2) Excluir os alunos retidos por faltas; 
   (3) Incluir CEF e PIEF. 
 
 

A taxa de insucesso do agrupamento, no 1º período era de 12,41%. Neste indicador não estão 

contabilizados os alunos em risco de retenção por terem ultrapassado o número de faltas injustificadas 

permitidas por lei. 

Em relação à qualidade do sucesso, no 1º período 66,65% dos alunos avaliados do agrupamento 

obtiveram classificação positiva a todas as disciplinas. 

Ano 

Nº Total de alunos 

Taxa de 
insucesso 

Nº total de alunos (3) % alunos 

inscritos 
(1) 

Risco de 
retenção (2) 

avaliados 
com classificação 
positiva a todas as 

disciplinas 

com classificação 
positiva a todas 
as disciplinas 

1.º 202 2 1,0% 200 175 87,5% 

2.º 219 23 10,5% 219 180 82,2% 

3.º 211 9 4,3% 211 193 91,5% 

4.º 182 3 1,6% 181 152 84,0% 

5.º 195 20 10,3% 194 124 63,9% 

6.º 214 44 20,6% 215 139 64,7% 

7.º 204 45 22,1% 221 102 46,2% 

8.º 173 32 18,5% 172 79 45,9% 

9.º 160 38 23,8% 185 100 54,1% 

(1) Excluir alunos transferidos, o CEF e PIEF; (2) Excluir os alunos retidos por faltas; 
   (3) Incluir o CEF e o PIEF.  

Nota: Os alunos do CEF1 foram incluídos no 7º ano; Os alunos do CEF2 e do PIEF foram incluídos no 9º ano. 
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Domínio 3. Interrupção precoce do percurso escolar 

O quadro seguinte apresenta o número de alunos dos 2.º e 3.º ciclos que se encontram em risco de 

retenção por terem ultrapassado o limite de faltas injustificadas permitidas por lei e os que abandonaram 

no decurso do ano escolar.  

Ciclo 

Número total de alunos 

Taxa de 
interrupção 

precoce 
inscritos 

(1) 

risco de 
retenção por 

excesso faltas 

que 
anularam a 
matricula 

que 
abandonaram 
no decurso do 

ano 

que 
interromperam 

precocemente o 
percurso escolar 

(total) 

1º 814 6 0 0 6 0,74% 

2º 411 5 0 0 5 1,22% 

3º 582 13 2 0 15 2,58% 

    (1) Excluídos os transferidos. 

Ano 

Número total de alunos 

Inscritos 
(1) 

risco de 
retenção por 

excesso faltas 

que 
anularam a 
matricula 

que 
abandonaram 
no decurso do 

ano 

que interromperam 
precocemente o 
percurso escolar 

(total) 

1.º 1.º 202 3 0 3 

2.º 2.º 219 1 0 1 

3.º 3.º 211 2 0 2 

4.º 4.º 182 0 0 0 

5.º 5.º 195 4 0 4 

6.º 6.º 216 1 0 1 

7.º 7.º 223 7 0 7 

8.º 8.º 173 5 0 5 

9.º 9.º 186 1 0 1 

(1) Excluídos os transferidos. 

 

No 1º período registaram-se 17 alunos nestas condições (8 no 2.º CEB e 9 no 3º CEB). 

No 1.º CEB há três alunos do 1.º ano, um do 2.º ano e 2 do 3.º ano que estão em risco de retenção 

por faltas. 

 



 

7 

 

Domínio 4. Indisciplina 

O quadro seguinte revela o número total de medidas corretivas e de medidas disciplinares 

sancionatórias que ocorreram no 2º período bem como o número de ocorrências em contexto de sala de 

aula e ocorridas fora da sala de aula.  

Ciclo 

Nº total de 
alunos 

inscritos 
(1) 

Nº total de 
medidas 

corretivas 

Nº total de 
medidas 
discip. 

sancionatórias 

Total 
Medidas 

discip. por 
aluno 

N.º ocorrências discip.:  Tx de ocorrências 
discip. em contexto 
de sala de aula face 

ao n.º total de 
ocorrências 

dentro da 
sala de 

aula 

fora da 
sala de 

aula 

1º 814 0 0 0 0,000 0 0 - 

2º 411 57 6 63 0,153 129 26 83% 

3º 582 194 16 210 0,361 380 100 79% 

Total 1807 251 22 273 0,151 509 126 80% 

(1) Excluídos os transferidos. 

 

Ano 

Nº total de 
alunos 

inscritos 
(1) 

Nº total de 
medidas 

corretivas 

Nº total de 
medidas 

disciplinares 
sancionatórias 

Total 

Medidas 
discip. 

por 
aluno 

N.º ocorrências 
disciplinares:  

Nº total de 
ocorrências 
disciplinares 

Nº total de 
alunos 

envolvidos em 
ocorrências 
disciplinares 

Nº total de 
alunos 

reincidentes 
dentro 
da sala 
de aula 

fora da 
sala de 

aula 

1.º 202 0 0 0 0,000 0 0 0     

2.º 219 0 0 0 0,000 0 0 0     

3.º 211 0 0 0 0,000 0 0 0     

4.º 182 0 0 0 0,000 0 0 0     

5.º 195 8 4 12 0,062 38 12 38 24 2 

6.º 216 49 2 51 0,236 91 14 91 28 6 

7.º 223 130 13 143 0,641 268 74 268 45 1 

8.º 173 28 0 28 0,162 53 12 53 24 2 

9.º 186 36 3 39 0,210 59 14 59 25 3 

Total 1807 251 22 273 0,151 509 126 509 146 14 

 
 

 

No 1º período foram 158 os alunos alvo de medidas disciplinares (dos quais 22 reincidentes). Foram 

aplicadas no 1º período 237 medidas corretivas e 35 medidas disciplinares sancionatórias. 

Neste período há 146 alunos envolvidos em ocorrências disciplinares (60 novos casos) dos quais 14 

foram considerados reincidentes. 



 

 

3.2. Taxas de sucesso e médias por disciplina 

Ensino regular 

CLASSIFICAÇÕES 1.º Ano  2.º Ano 

Disciplinas 
N.º 

Alunos 

Menção Sucesso Meta 
14/18 

N.º 
Alunos 

Menção Sucesso Meta 
14/18 Insuf. Suf. Bom Mbom N.º % Insuf. Suf. Bom Mbom N.º % 

Português 200 21 51 74 54 179 89,50 89,68 219 28 71 63 57 191 87,21 83,25 

Matemática 200 7 40 76 77 193 96,50 89,62 219 31 57 74 57 188 85,84 82,86 

Estudo do Meio 200 1 19 100 80 199 99,50 96,97 219 13 43 77 86 206 94,06 86,91 

Expressão Artística 200 1 86 104 9 199 99,50 96,74 219 0 41 120 58 219 100,00 98,25 

Expressão Físico Motora 200 0 42 111 47 200 100,00 98,54 219 0 37 106 76 219 100,00 98,23 

Apoio ao Estudo 198 10 53 75 60 188 94,95 96,09 219 13 68 58 80 206 94,06 93,27 

Oferta Complementar 200 1 44 86 69 199 99,50 - 219 0 48 90 81 219 100,00 - 

 

CLASSIFICAÇÕES 3.º Ano  4.º Ano 

Disciplinas 
N.º 

Alunos 

Menção Sucesso Meta 
14/18 

N.º 
Alunos 

Menção Sucesso Meta 
14/18 Insuf. Suf. Bom Mbom N.º % Insuf. Suf. Bom Mbom N.º % 

Português 211 6 82 90 33 205 97,16 93,17 181 3 47 87 44 178 98,34 93,21 

Matemática 211 12 67 83 49 199 94,31 90,51 181 10 63 63 45 171 94,48 91,23 

Estudo do Meio 211 2 41 103 65 209 99,05 94,32 181 4 37 74 66 177 97,79 95,60 

Inglês 209 8 47 91 63 201 96,17 - 178 13 44 63 58 165 92,70 - 

Expressão Artística 211 0 31 111 69 211 100,00 98,34 181 0 23 102 56 181 100,00 97,70 

Expressão Físico Motora 211 0 25 90 96 211 100,00 99,31 179 0 14 74 91 179 100,00 99,55 

Apoio ao Estudo 211 4 60 87 60 207 98,10 95,03 181 4 46 60 71 177 97,79 91,36 

Oferta Complementar - TIC 210 0 25 131 54 210 100,00 - 179 0 20 88 71 179 100,00 - 

 

 

 



 

 

CLASSIFICAÇÕES: 5.º Ano 
         

Disciplinas 
Alunos 

aval. 

Nível Sucesso 
Meta 

Média 
disciplina 

Meta 
1 2 3 4 5 N.º % 

Cid. e Desenvolvimento 192 1 10 65 95 21 181 94,27 - 3,65 - 

Ciências Naturais 194 1 18 69 93 13 175 90,21 93,04 3,51 3,56 

Ed. Física 194 1 7 93 85 8 186 95,88 96,14 3,47 3,50 

Ed. M. R. C. 32   3 17 12 32 100,00 - 4,28 - 

Ed. Musical 169  22 70 68 9 147 86,98 94,51 3,38 3,73 

Ed. Tecnológica 167  12 71 76 8 155 92,81 95,96 3,48 3,51 

Ed. Visual 193 1 8 66 98 20 184 95,34 94,23 3,66 3,57 

Hist. e Geog. de Portugal 191 1 20 76 72 22 170 89,01 86,80 3,49 3,39 

Inglês 1 192  19 67 68 38 173 90,10 88,46 3,65 3,62 

Matemática 190 1 58 64 57 10 131 68,95 82,00 3,09 3,27 

Português 192  9 92 82 9 183 95,31 93,00 3,47 3,35 

TIC 192  10 38 94 50 182 94,79 - 3,96 - 

  

CLASSIFICAÇÕES: 6.º Ano 
         

Disciplinas 
N.º 

Alunos 

Nível Sucesso 
Meta 

Média 
disciplina 

Meta 
1 2 3 4 5 N.º % 

Ciências Naturais 213  23 59 107 24 190 89,20 94,12 3,62 3,60 

Ed. Física 213 4 10 89 96 14 199 93,43 96,38 3,50 3,58 

Ed. M. R. C. 62   4 26 32 62 100,00 - 4,45 - 

Ed. Musical 213 1 26 88 78 20 186 87,32 93,76 3,42 3,62 

Ed. Tecnológica 212 1 12 97 79 23 199 93,87 97,60 3,52 3,57 

Ed. Visual 213 1 12 89 89 22 200 93,90 91,20 3,56 3,55 

Hist. e Geog. Portugal 213  27 71 95 20 186 87,32 92,07 3,51 3,57 

Inglês 2 213  36 76 73 28 177 83,10 87,03 3,44 3,57 

Matemática 213 2 49 77 61 24 162 76,06 78,00 3,26 3,13 

Português 213  41 94 68 10 172 80,75 84,57 3,22 3,29 

TIC 213  6 55 131 21 207 97,18 - 3,78 - 
 

C
la

s
s

if
ic

a
ç
õ

e
s
: 

7
.º

 a
n

o
 

Disciplinas 
N.º 

Alunos 

Nível Sucesso 
Meta 

Média 
disciplina 

Meta 
1 2 3 4 5 N.º % 

Cid. e Desenvolvimento*         -  - 

Ciências Naturais*         87,65  3,57 

Ed. Física 201 10 17 71 68 35 174 86,57 94,11 3,50 3,65 

Ed. M. R. C. 15    10 5 15 100,00 - 4,33 - 

Ed. Tecnológica*            

Ed. Visual 201 2 11 68 75 45 188 93,53 98,10 3,75 3,74 

Espanhol 1 30  7 13 8 2 23 76,67 96,15 3,17 3,52 

Físico-Química*         76,28  3,24 

Francês 1 171  27 58 60 26 144 84,21 95,44 3,50 3,71 

Geografia*         83,05  3,37 

História*         82,45  3,35 

Inglês 3 198 2 43 66 54 33 153 77,27 87,63 3,37 3,66 

Matemática 202 12 80 42 51 17 110 54,46 71,00 2,91 3,05 

Português 201 2 43 96 49 11 156 77,61 83,00 3,12 3,18 

TIC*         -  - 

* Disciplina semestral 
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CLASSIFICAÇÕES: 8.º Ano 
         

Disciplinas 
N.º 

Alunos 

Nível Sucesso 
Meta 

Média 
disciplina 

Meta 
1 2 3 4 5 N.º % 

Ciências Naturais 172  23 80 53 16 149 86,63 98,06 3,36 3,97 

Ed. Física 172 2 9 59 65 37 161 93,60 98,89 3,73 3,65 

Ed. M. R. C. 39 1  1 17 20 38 97,44 - 4,41 - 

Ed. Visual 159 1 5 35 71 47 153 96,23 99,72 3,99 3,87 

Espanhol 2 31  14 13 3 1 17 54,84 91,49 2,71 3,47 

Físico-Química 171  41 67 48 15 130 76,02 86,87 3,22 3,37 

Francês 2 141  10 56 63 12 131 92,91 93,13 3,55 3,39 

Geografia 172  24 81 56 11 148 86,05 91,45 3,31 3,46 

História 172 1 37 75 44 15 134 77,91 88,07 3,20 3,38 

Inglês 4 172 2 37 63 44 26 133 77,33 84,69 3,32 3,67 

Matemática 172 6 63 57 36 10 103 59,88 69,80 2,89 3,11 

Português 172  41 86 40 5 131 76,16 81,23 3,05 3,25 

TIC 20   5 9 6 20 100,00 - 4,05 - 

 

 

CLASSIFICAÇÕES: 9.º Ano 
         

Disciplinas 
N.º 

Alunos 

Nível Sucesso 
Meta 

Média 
disciplina 

Meta 
1 2 3 4 5 N.º % 

Ciências Naturais 159  30 68 49 12 129 81,13 94,51 3,27 3,58 

Ed. Física 174  7 55 82 30 167 95,98 99,37 3,78 3,91 

Ed. M. R. C.* 0      0  -  - 

Ed. Visual 146  3 29 73 41 143 97,95 99,69 4,04 4,18 

Espanhol 3 46  4 24 14 4 42 91,30 93,25 3,39 3,47 

Físico-Química 159  20 84 45 10 139 87,42 80,72 3,28 3,31 

Francês 3 113  22 56 26 9 91 80,53 93,17 3,19 3,42 

Geografia 159  7 51 81 20 152 95,60 94,21 3,72 3,46 

História 159  29 84 29 17 130 81,76 91,90 3,21 3,39 

Inglês 5 159  12 70 42 35 147 92,45 89,59 3,63 3,71 

Matemática 159 5 38 59 38 19 116 72,96 68,96 3,18 3,05 

Português 159 1 37 82 35 4 121 76,10 77,64 3,03 3,08 

TIC 159  5 21 105 28 154 96,86 - 3,98 - 

* Não houve elementos de avaliação. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Formação alternativa 

No 2º período do corrente ano letivo, a oferta formativa / formação alternativa do Agrupamento 

apresenta um total de 47 alunos distribuídos por 3 turmas: CEF – 1º ano (total de 19 alunos: 12 do curso 

de Fotografia e 7 do Curso de Floricultura e Jardinagem); CEF – 2º ano (13 alunos) e PIEF (total de 15 

alunos: 2 alunos no 2º ciclo e 13 no 3º ciclo). Estas alterações tiveram as seguintes razões: dois alunos do 

CEF do 1º ano (um de operador de jardinagem e outro de operador de fotografia) foram transferidos; um 

aluno do 2º ciclo do PIEF foi certificado e passou ao 3º ciclo. 

Nas tabelas de Excel seguintes apresentam-se os resultados da avaliação do 2º período destas 

turmas que, à exceção da turma CEF de 1º ano, se podem considerar bons. 

A turma de 1º ano do CEF é composta por duas meias turmas: uma de Fruticultura e Jardinagem e 

outra de Fotografia.  

CLASSIFICAÇÕES: CEF 1º Ano FRUTICULTURA E JARDINAGEM 

Disciplinas N.º 
Alunos 

Nível Sucesso Média 
disciplina 1 2 3 4 5 N.º % 

Português 7 0 6 1 0 0 1 14,3 3,23 

Inglês 7 0 3 4 0 0 4 57,1 3,08 

Cidadania e Mundo Atual 7 0 0 6 1 0 7 100,0 3,15 

TIC 7 0 3 2 2 0 4 57,1 3,00 

Educação Física 7 0 0 3 4 0 7 100,0 3,23 

HSST 7 0 0 7 0 0 7 100,0 3,23 

Matemática Aplicada 7 0 3 4 0 0 4 57,1 3,23 

Ciências Naturais 7 0 1 6 0 0 6 85,7 3,46 

Manutenção de Jardins e Relvados 7 0 1 5 1 0 6 85,7 3,15 

IBPJ 7 0 0 7 0 0 7 100,0 3,92 

Na meia-turma de Fruticultura e Jardinagem, dos 7 alunos avaliados, apenas 1 não teve negativas. 

Apesar de os resultados serem insuficientes, registou-se um progresso relativamente ao 1º período, sendo 

que apenas um aluno tem média negativa numa das componentes de formação. Relativamente às 

disciplinas, 4 apresentam 100% de sucesso: CMA; EF; HSST e IBPJ. As restantes apresentam entre 

14.3% (Português) e 85.7 %(CNA e MJR) de sucesso.  

CLASSIFICAÇÕES: CEF 1º Ano FOTOGRAFIA 
  

  

Disciplinas N.º 
Alunos 

Nível Sucesso Média 
disciplina 1 2 3 4 5 N.º % 

Português 12 0 3 8 0 0 8 66,7 3,23 

Inglês 12 0 6 5 1 0 6 50,0 3,08 

Cidadania e Mundo Atual 12 0 1 8 3 0 11 91,7 3,15 

TIC 12 0 0 6 6 0 12 100,0 3,00 

Educação Física 12 0 1 7 3 1 11 91,7 3,23 

HSST 12 0 0 8 4 0 12 100,0 3,23 

Matemática Aplicada 12 0 5 5 1 1 7 58,3 3,23 

Artes Visuais 12 0 0 6 6 0 12 100,0 3,46 

Fotografia 12 0 2 6 3 1 10 83,3 3,15 

Fotografia Digital e de Estúdio 12 0 2 7 3 0 10 83,3 3,92 
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Na meia-turma de Fotografia, dos 12 alunos avaliados, 5 não tiveram negativas e 2 tiveram média 

negativa a uma componente de formação. Relativamente às disciplinas, apresentam 100% de sucesso as 

disciplinas de TIC, Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho e Artes Visuais. As restantes apresentam 

uma taxa de sucesso que varia entre 50 % (Inglês) e 91.7% (CMA e Educação Física). 

CLASSIFICAÇÕES: CEF 2º Ano 
      

  

Disciplinas N.º 
Alunos 

Nível Sucesso Média 
disciplina 1 2 3 4 5 N.º % 

Português 13 0 2 6 5 0 11 84,6 3,23 

Inglês 13 0 2 9 2 0 11 84,6 3,08 

Cidadania e Mundo Atual 13 0 0 8 4 1 13 100,0 3,15 

TIC 13 0 0 5 4 4 13 100,0 3,00 

Educação Física 13 0 0 3 4 6 13 100,0 3,23 

Matemática Aplicada 13 0 5 6 2 0 8 61,5 3,23 

Ciências Naturais 13 0 2 8 3 0 11 84,6 3,23 

IBPJ 13 0 0 8 5 0 13 100,0 3,46 

MJR 13 0 0 8 5 0 13 100,0 3,15 

IJR 13 0 0 8 5 0 13 100,0 3,92 

Na turma de 2ºano do CEF, dos 13 alunos avaliados, 7 não tiveram negativas. Apenas um aluno 

teve média negativa a uma das componentes de formação; os restantes tiveram média positiva a todas as 

componentes de formação, portanto apenas um aluno se encontra em risco de não concluir o 9º ano. 

Apresentam 100% de sucesso as disciplinas seguintes: CMA, TIC, EF, MJR, IBPJ e IJR. As restantes 

variam entre 61.5% a MAP e 84.6% a Português, Inglês e Ciências Naturais.  

 

CLASSIFICAÇÕES: PIEF 2.º C 
       

Disciplinas N.º 
Alunos 

Nível Sucesso Média 
disciplina 1 2 3 4 5 N.º % 

Viver em Português 2 0 0 2 0 0 2 100,0 3,00 

Comunicar em Língua Estrangeira 2 0 1 1 0 0 1 50,0 2,50 

Matemática e Realidade 2 0 1 1 0 0 1 50,0 2,50 

O Homem e o Ambiente-C. Sociais 2 0 1 1 0 0 1 50,0 2,50 

O Homem e o Ambiente-C. Naturais 2 0 0 2 0 0 2 100,0 3,00 

Oficina de Projeto 2 0 1 1 0 0 1 50,0 2,50 

Ateliê de Tecnologias 2 0 1 1 0 0 1 50,0 2,50 

Educação Física 2 0 0 2 0 0 2 100,0 3,00 

Formação Cívica 2 0 0 2 0 0 2 100,0 3,00 

Formação Vocacional 2 0 0 2 0 0 2 100,0 3,00 

No PIEF – 2º ciclo, foram avaliados 2 alunos. Destes, um aluno, devido à sua assiduidade irregular, 

teve níveis negativos a 5 disciplinas; o outro aluno não teve níveis negativos. Assim sendo, as disciplinas 

de Viver em Português, O Homem e o Ambiente-C. Naturais, Educação Física, Formação Cívica e 

Formação Vocacional apresentam 100% de sucesso; as restantes apresentam 50% de sucesso. 
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CLASSIFICAÇÕES: PIEF 3.º C 
       

Disciplinas N.º 
Alunos 

Nível Sucesso Média 
disciplina 1 2 3 4 5 N.º % 

Viver em Português 13 0 2 7 3 1 11 84,6 3,23 

Comunicar em Língua Estrangeira 13 0 2 9 1 1 11 84,6 3,08 

Matemática e Realidade 13 0 2 7 4 0 11 84,6 3,15 

O Homem e o Ambiente-C. Sociais 13 0 2 9 2 0 11 84,6 3,00 

O Homem e o Ambiente-C. Naturais 13 0 2 7 3 1 11 84,6 3,23 

Oficina de Artes 13 0 2 7 3 1 11 84,6 3,23 

Ateliê de Informática 13 0 2 7 3 1 11 84,6 3,23 

Educação Física 13 0 0 7 6 0 13 100,0 3,46 

Formação Cívica 13 0 2 7 4 0 11 84,6 3,15 

Formação Vocacional 13 0 0 6 2 5 13 100,0 3,92 

No PIEF – 3º ciclo, foram avaliados 12 alunos. Três alunos tiveram níveis inferiores a 3, mas 

nenhum se encontra em risco de retenção. A percentagem de sucesso varia entre 83.3% a Oficina de 

Artes e 100% a Viver em Português, Matemática e Realidade, O Homem e o Ambiente (Ciências 

Naturais), Ateliê de Informática; Educação Física e Formação Cívica. 



 

 

3.3. Indicadores e Metas do PPM 

Tendo em atenção o papel central que o PPM assume no seio da dinâmica do agrupamento, considera-se de extrema importância a congregação de 

um esforço de todos os membros da comunidade educativa para a sua efetiva concretização. O PPM é constituído por um conjunto de ações de melhoria 

que se encontram distribuídas pelos eixos: - Cultura de Escola e Lideranças Pedagógicas; - Gestão Curricular; - Parcerias e Comunidade. 

O código de cores utilizado em cada indicador, para melhor leitura, é o seguinte: cor vermelha – resultado não superou o valor previsto; cor verde 

– resultado atingiu/superou o valor previsto). 

Ações Objetivos Indicadores 
Dados 

de 
partida 

Meta 20 
21 

  1617_1P 1617_2P 1617_3P 1718_1P 1718_2P 1718_3P 1819_1P 1819_2P 

1. Saber+ a 
Português  

Melhorar os resultados escolares e o ambiente de 
aprendizagem;  Apoiar com mais eficácia os alunos 
com dificuldades de aprendizagem; Promover a 
partilha de boas práticas pedagógicas entre docentes; 
Aumentar as taxas de sucesso na disciplina de 
Português 

1.1) Taxa de 
sucesso a 
Português no 
5.º Ano 

91,00% 94,00% 

Previsto 86,75% 86,98% 87,22% 87,22% 87,22% 87,22% 88,00% 90,00% 

Alcançado 90,66% 93,44% 96,15% 87,56% 88,94% 95,57% 91,85% 95,31% 

Desvio (A-P) 3,91% 6,46% 8,93% 0,34% 1,72% 8,35% 3,85% 5,31% 

1.2) Taxa de 
sucesso a 
Português no 
7.º Ano 

79,00% 83,00% 

Previsto 79,07% 79,45% 79,82% 79,82% 79,82% 79,82% 80,00% 80,00% 

Alcançado 76,32% 77,89% 81,48% 79,31% 77,83% 83,67% 70,79% 77,61% 

Desvio (A-P) -2,75% -1,56% 1,66% -0,51% -1,99% 3,85% -9,21% -2,39% 

2. Saber + a 
Matemática 

(2º CEB) 

Melhorar os resultados escolares e o ambiente de 
aprendizagem;  Melhorar a classificação média em 
matemática no 5º ano e no 6º anos; Melhorar a taxa 
de sucesso no 7.º ano da disciplina de Matemática; 
Manter a diferença positiva da taxa de sucesso do 
agrupamento para o valor nacional na prova final do 
9.º ano de matemática 

2.1) Taxa de 
Sucesso no 
5º ano a 
matemática 

74,00% 77,00% 

Previsto 79,96% 80,31% 80,67% 80,67% 80,67% 80,67% 77,00% 77,00% 

Alcançado 79,67% 78,14% 82,97% 79,60% 78,85% 83,74% 74,59% 68,95% 

Desvio (A-P) -0,29% -2,17% 2,30% -1,07% -1,82% 3,07% -2,41% -8,05% 

2.2) Taxa de 
Sucesso no 
6º ano a 
Matemática 

70,00% 73,00% 

Previsto 71,19% 71,71% 72,22% 72,22% 72,22% 72,22% 73,00% 73,00% 

Alcançado 72,57% 74,86% 78,98% 68,89% 78,89% 77,22% 71,98% 76,06% 

Desvio (A-P) 1,38% 3,16% 6,76% -3,33% 6,67% 5,00% -1,02% 3,06% 

3. Saber + a 
Matemática 

(3º CEB) 

3.1) Taxa de 
Sucesso no 
7.º ano a 
Matemática 

64,00% 71,00% 

Previsto 65,28% 65,90% 66,52% 66,52% 66,52% 66,52% 67,00% 67,00% 

Alcançado 70,53% 74,21% 73,54% 51,47% 56,16% 63,78% 60,10% 54,46% 

Desvio (A-P) 5,25% 8,31% 7,02% -15,05% -10,36% -2,74% -6,90% -12,54% 

4. Turmas 
ninho no 2.º 

ano 

Apoiar com mais eficácia os alunos com dificuldades 
de aprendizagem; Melhorar a taxa de sucesso a 
Português, de forma, a que todos os alunos adquiram 
as competências básicas na leitura e na escrita; 
Melhorar a taxa de sucesso a Matemática, de forma, a 
que todos os alunos adquiram as competências básicas 
no cálculo e raciocínio. 

4.1) Taxa de 
Sucesso a 
Português no 
2.º ano 

82,00% 86,00% 

Previsto 82,29% 82,77% 83,25% 83,25% 83,25% 83,25% 83,00% 83,00% 

Alcançado 79,47% 82,89% 85,71% 81,08% 83,78% 85,27% 79,91% 87,21% 

Desvio (A-P) -2,82% 0,12% 2,46% -2,17% 0,53% 2,02% -3,09% 4,21% 

4.2) Taxa de 
Sucesso a 
Matemática 
no 2.º ano 

83,00% 86,00% 

Previsto 82,03% 82,45% 82,86% 82,86% 82,86% 82,86% 82,00% 83,00% 

Alcançado 85,79% 85,56% 85,71% 79,73% 83,78% 84,38% 86,30% 85,84% 

Desvio (A-P) 3,76% 3,12% 2,85% -3,13% 0,92% 1,52% 4,30% 2,84% 
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Ações Objetivos Indicadores 
Dados de 
partida 

Meta 
2021 

  1617_1P 1617_2P 1617_3P 1718_1P 1718_2P 1718_3P 1819_1P 1819_2P 

5. Refletir o 
problema – 
perspetivar 

uma solução 

Reduzir o número de 
ocorrências disciplinares por 

aluno e com medidas 
disciplinares; Promover o 

acompanhamento de 
situações problemáticas que 

careçam de apoio ao nível 
pessoal, familiar e social; 

Valorizar o cumprimento de 
regras e de boa conduta na 

escola. 

5.1) Tx de ocorrências 
disciplinares em contextos de 
sala de aula, face ao n.º total de 
ocorrências 2º ceb 

70,5% 76% 

Previsto             71% 71% 

Alcançado             71% 83% 

Desvio             0% 12,00% 

5.2) Tx de ocorrências 
disciplinares em contextos de 
sala de aula, face ao n.º total de 
ocorrências 3º ceb 

80,4% 83% 

Previsto             80,4% 80,7% 

Alcançado             80,4% 79% 

Desvio             0% -1,70% 

5.2) Percentagem de alunos 
envolvidos em Ocorrências 
Disciplinares 

14,0% 11,0% 

Previsto 11,16% 11,07% 10,97% 10,97% 10,97% 10,97% 14,0% 13,5% 

Alcançado 8,91% 10,77% 13,09% 10,95% 10,62% 13,18% 8,8% 12,1% 

Desvio 2,25% 0,29% -2,12% 0,02% 0,35% -2,21% 5,2% 1,4% 

5.3) Percentagem de alunos 
reincidentes (ao nível da 
indisciplina) 

2,00% 1,60% 

Previsto 1,93% 1,92% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,85% 

Alcançado 1,14% 1,72% 1,66% 0,99% 1,67% 1,95% 1,22% 2,00% 

Desvio 0,79% 0,20% 0,24% 0,91% 0,23% -0,05% 0,68% -0,15% 

6. Intervir nas 
causas para 
prevenir os 

efeitos 

Diminuir a taxa de 
interrupção precoce ; 
Diminuir o número de faltas 
injustificadas no 5.º ano; 
Diminuir a taxa de 
absentismo no 2.º ciclo; 
Promover o 
acompanhamento de 
situações de absentismo. 

6.1) Taxa de interrupção 
precoce no 2.º ciclo 

1,97% 1,70% 

Previsto 3,54% 3,21% 2,87% 2,87% 2,45% 2,00% 1,98% 1,95% 

Alcançado 1,60% 3,49% 1,34% 1,24% 2,23% 1,98% 1,98% 1,30% 

Desvio 1,94% -0,29% 1,53% 1,63% 0,22% 0,02% 0,00% 0,65% 

6.2) Taxa de interrupção 
precoce no 3.º ciclo 

2,16% 0,90% 

Previsto 1,38% 1,32% 1,26% 1,26% 1,20% 1,20% 2,00% 1,80% 

Alcançado 0,17% 1,33% 1,17% 1,64% 2,49% 2,16% 1,55% 2,64% 

Desvio 1,21% -0,01% 0,09% -0,38% -1,29% -0,96% 0,45% -0,84% 
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Ações Objetivos Indicadores 
Dados 

de 
partida 

Meta 
2021 

  1617_1P 1617_2P 1617_3P 1718_1P 1718_2P 1718_3P 1819_1P 1819_2P 

7. Intervenção 
precoce no 1.º 

ano 

Intervir precocemente na superação de 
dificuldades no domínio da expressão oral e 
comunicação dos alunos no 1ºano que possam 
interferir em aprendizagens futuras;  Melhorar a 
taxa de sucesso a Português e a Matemática, de 
forma, a que todos os alunos adquiram as 
competências básicas na leitura e na escrita 

7.1) Taxa de sucesso a 
Português no 1.º Ano 

88,00% 91,00% 

Previsto 89,39% 89,54% 89,68% 89,68% 89,68% 89,68% 88,00% 88,50% 

Alcançado 91,41% 84,58% 83,50% 91,35% 85,95% 87,63% 97,00% 89,50% 

Desvio 2,02% -4,96% -6,18% 1,67% -3,73% -2,05% 9,00% 1,00% 

7.1) Taxa de sucesso a 
Matemática no 1.º Ano 

  

94,00% 

Previsto 89,39% 89,54% 89,68% 89,68% 89,68% 89,68% 91,00% 91,50% 

91,00% Alcançado 94,95% 89,55% 86,50% 93,51% 91,35% 91,40% 98,50% 96,50% 

  Desvio 5,56% 0,01% -3,18% 3,83% 1,67% 1,72% 7,50% 5,00% 

8. Supervisão e 
acompanhamento 
pedagógico numa 

perspetiva de 
articulação 

Promover a coobservação e práticas de 
articulação horizontal e vertical na gestão do 
currículo, de modo a melhorar a sequencialidade 
das aprendizagens e os resultados dos alunos 
reforçando as estratégias de comunicação, 
articulação do currículo e colaboração 
pedagógica;  Criar condições organizacionais que 
favoreçam o trabalho colaborativo e entre 
docentes do mesmo grupo disciplinar, em quatro 
áreas: planificação, elaboração de materiais, 
observação de aulas e avaliação de alunos; 
Consolidar o processo de articulação curricular 
nos diferentes órgãos e níveis de ensino, em 
quatro dimensões essenciais: vertical, horizontal 
e intra e interdepartamental; Identificar e 
promover e divulgar boas práticas pedagógicas, 
através da partilha sistemática de materiais, 
saberes e experiências; 

8.1) Aplicação de 3 
Testes elaborados em 
conjunto e respetivos 
critérios de correção a 
todas as disciplinas em 
que são aplicados testes 
escritos 

52 159 

Previsto 5 23 74 0 35 52 0 52 

Alcançado 5 23 84 0 36 49 3 52 

Desvio 0 0 10 0 1 -3 3 0 

8.2) N.º de reuniões de 
articulação vertical 
efetuadas  

9 10 

Previsto 4 13 33 3 6 13 0 6 

Alcançado 4 13 46 17 30 35 0 6 

Desvio 0 0 13 14 24 22 0 0 

83) N.º de tarefas de 
articulação produzidas 
em conjunto 

9 10 

Previsto 4 14 33 9 12 15 0 6 

Alcançado 4 11 33 24 34 36 0 6 

Desvio 0 -3 0 15 22 21 0 0 

8.4) Percentagem de 
docentes envolvidos no 
ciclo de observação de 
aulas.  

    Previsto 0% 15% 30% 0% 15% 30% 0% 18% 

30% 44% Alcançado 0% 21% 32% 0% 18% 35% 7% 13% 

    Desvio 0% 6% 2% 0% 3% 5% 7% -5% 

8.5) N.º de registos de 
boas práticas realizadas 

    Previsto 0 3 6 0 3 6 0 4 

2 10 Alcançado 0 0 0 0 0 2 0  0 

    Desvio 0 -3 -6 0 -3 -4 0  -4 

8.6) Média de disciplinas 
envolvidas nos projetos 
curriculares 
interdisciplinares 

0 9 

Previsto             0 6 

Alcançado             - 12 

Desvio             - 6 

8.7) N.º de projetos 
extracurriculares 

0 18 

Previsto             0 12 

Alcançado             - 18 

Desvio             - 6 
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Ações Objetivos Indicadores 
Dados 

de 
partida 

Meta 
2021 

  1617_1P 1617_2P 1617_3P 1718_1P 1718_2P 1718_3P 1819_1P 1819_2P 

9. 
Intervenção 
na família 

Promover, junto de Encarregados de 
Educação dos alunos com problemas 

de assiduidade e motivação para a 
vida escolar, atitudes e 

competências potenciadoras de 
desenvolvimento e sucesso escolar; 

Aumentar quantitativamente e 
qualitativamente a participação dos 

Encarregados de Educação na Escola. 

9.1) Percentagem de 
Encarregados de Educação que 
nunca compareceram na escola 
no 2º e 3º ciclos 

4,30% 3,40% 

Previsto 2,79% 2,74% 2,68% 2,68% 2,68% 2,68% 2,68% 2,68% 

Alcançado 6,01% 4,93% 1,85% 5,33% 5,47% 1,51% 4,77% 2,90% 

Desvio -3,22% -2,20% 0,83% -2,65% -2,79% 1,17% -2,09% -0,22% 

9.2) Percentagem de 
Encarregados de Educação 
presentes nas Reuniões com DT 
no 2º e 3º ciclo 

64% 71% 

Previsto 54% 55% 56% 56% 57% 57% 58% 58% 

Alcançado 69% 61% 53% 65% 58% 57% 67% 66% 

Desvio 15% 6% -3% 9% 1% 0% 9% 8% 
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3.4. Avaliação dos alunos estrangeiros (PLNM) 

 

São 117, os alunos com Português Língua Não Materna (PLNM) no Agrupamento. A seguinte tabela 

revela a distribuição do número de alunos pelos níveis de proficiência, o número de alunos que obtiveram 

nível positivo na disciplina de Português bem como a respetiva percentagem (taxa de sucesso).  

 

 

 

 

 

 

 

No 1.º período a taxa de sucesso foi de 75,2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Níveis de 

proficiência 

N.º de 

alunos 

N.º de alunos com 

classificação positiva 

Taxa de 

sucesso 

A1 21 12 57,14% 

A2 32 27 84,38% 

B1 24 22 91,67% 

B2 25 24 96,00% 

C1 15 14 93,33% 

Total 117 99 84,61% 
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3.5. Eficácia dos alunos que beneficiaram de apoios 

Apoio Socioeducativo Metodologia Ninho 

Os alunos matriculados no 2º ano, com aprendizagens ao nível do 1º ano, frequentaram o apoio 

socioeducativo de forma a adquirirem as competências do 1º ano, onde se detetaram lacunas. Estes 

obtiveram insuficiente nas aprendizagens de 2º ano, mas fizeram progressos ao nível do 1º ano de 

escolaridade. A maioria dos alunos matriculados e a frequentar turmas do 2º ano obtiveram resultados 

satisfatórios. Verificou-se também que o apoio foi insuficiente em algumas escolas pelo facto dos docentes 

continuarem a substituir outros titulares de turma. 

Em Português foram beneficiados com esta ação, no 2º Período 39 alunos. Em Português 

obteve-se maior sucesso (65,7%), enquanto em Matemática o balanço dos apoios através da 

metodologia “Grupo Ninho” foi, relativamente ao período anterior, mais fraco  (48,5%).  

 

 

Intervenção Precoce no 1º ano 

Em Português foram beneficiados com esta ação, no 2º Período 39 alunos e em Matemática 26 

alunos. Em Português o balanço dos apoios na Intervenção Precoce foi positivo tendo sido alcançado 

56,8%. Em Matemática este reforço alcançou os 91,4%. Houve um decréscimo de sucesso, em relação 

ao 1º Período. Em Português de 28,1% e em Matemática de 3,6%. 
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Apoios socioeducativos globais no 1º Ciclo 

Com Apoio Socioeducativo (retirando-se os grupos “ninho” e a “intervenção precoce”) no 2º 

Período  perfazem 89 alunos. Foram beneficiados tanto em Português como em Matemática 81 alunos. 

Tanto a Português como a Matemática, o balanço destes apoios foi positivo, como revela o gráfico e tabela 

seguinte, verificando-se uma melhoria no sucesso de ambas as disciplinas, relativamente ao 1º Período. 

 

 

 

Apoio ao estudo no 5º ano 

 A tabela seguinte revela o n.º de alunos que foram propostos para o apoio ao estudo de 

Português/História e Geografia de Portuga e de Matemática/Ciências Naturais, os que frequentaram e os 

que obtiveram nível positivo. 

 
5.º Ano 

Disciplinas 
N.º de 
alunos 

propostos  

Nº de alunos que: 
% de alunos 

que obtiveram 
nível positivo frequentaram 

que 
obtiveram 

nível positivo 

Port./HGP 44 35 33 94,3% 

Mat./CN 64 59 23 39,0% 
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4. Participação dos Pais e Encarregados de Educação 

A participação dos pais e encarregados de educação na vida escolar dos alunos é de extrema 

importância. Para além de terem uma grande influência nas aprendizagens que os seus filhos adquirem na 

escola, através das atitudes e valores que lhes transmitem, a sua colaboração torna-se indispensável. Pais 

que participam ativamente na educação dos filhos são os maiores responsáveis pelo bom desempenho 

deles.  

  

Contactaram o docente Estiveram presentes nas reuniões 

Ciclos 
Nº total de 

alunos  

Nº Pais e 
Enc. de 

Educação 

% de Pais e 
Enc. de 

Educação 

Nº Pais e Enc. 
de Educação 

% de Pais e Enc. de 
Educação 

Pré 377 376 99,7% 323 85,7% 

1.º 814 771 94,7% 742 91,2% 

2.º 411 300 73,0% 278 67,6% 

3.º 582 390 67,0% 373 64,1% 

Agrup. 2184 1837 84,1% 1716 78,6% 

 

No 1.º período tinham contactado o docente 82% dos Pais e estiveram presentes nas reuniões 80%. 

O número de Pais e Encarregados de Educação que nunca contactaram o Diretor de Turma nem 

compareceram nas reuniões até ao final do 2º período foram 29.  
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5. Avaliação das atividades do agrupamento 

 

Após a análise dos resultados do processo de avaliação das 

atividades propostas para o segundo período, pode concluir-se que a 

maioria das atividades calendarizadas para este período foram 

realizadas, no caso de terem sido realizadas os docentes apontaram 

os seguintes motivos, nomeadamente: a dificuldade na gestão de 

datas, os locais não aceitarem a marcar de visitas e doença/atestado 

médico dos docentes. 

 

Das atividades avaliadas, 79% já constavam do PAA. 

    

 

 

 

           

Em relação à participação/envolvimento dos alunos houve um número significativo de atividades 

para toda a comunidade escolar e para os diferentes ciclos. Houve ainda uma participação expressiva de 

professores nas diferentes atividades. 

 

No que concerne ao item do financiamento, cerca de 91% das atividades não tiveram custos e 9% 

tiveram custos mas dentro previsto. As que apresentaram custos tiveram um financiamento proveniente, 

na sua maioria, de entidades externas. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico1: A atividade foi realizada? 

 

Gráfico2: A atividade consta do PAA?       

 

Gráfico3: Financiamento: custos    

 

Gráfico4: Financiamento: origem    
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Tendo em conta os objetivos do PE e PPM, na generalidade as atividades visaram melhorar a 

qualidade das aprendizagens, promover o sucesso educativo na avaliação interna e externa e aumentar o 

grau de satisfação de alunos e professores quanto ao ambiente de aprendizagem. 

Da apreciação global das atividades podemos considerar que estas, na globalidade, tiveram 

bastante adesão por parte dos alunos, desenvolveram as competências às quais se propunham e 

contribuíram para o estreitamento das relações interpessoais. A organização correu conforme o expectável 

e promoveram especialmente a articulação horizontal. No entanto, a articulação vertical já se destaca com 

um número considerável. 

Após esta análise podemos concluir que as atividades propostas para o segundo período foram ao 

encontro do planificado, tendo contribuído para o enriquecimento curricular dos alunos e, nesse 

alinhamento, contribuído para o PE e PPM.  



 

 

6. Avaliação dos Departamentos 

6.1. Departamento de Educação Pré-Escolar 

Foi utilizada, por cada educadora, uma ficha de registo individual descritivo de avaliação formativa. 

Como tal, o Departamento de Educação Pré-Escolar faz uma apreciação global e descritiva do processo 

educativo e da evolução das aprendizagens das crianças, realizado ao longo deste período letivo, de 

forma a criar novas oportunidades de desenvolvimento e de aprendizagem às crianças do Pré-Escolar. 

Embora as áreas de conteúdo estejam assim organizadas distintamente, a Educação Pré-Escolar 

defende que estas não podem ser vistas como compartimentos estanques a serem abordadas 

separadamente. Devem ser vistas de forma articulada, uma vez que a construção do saber acontece de 

forma integrada, havendo sempre relações entre os conteúdos pedagógicos. Na observação, na 

planificação e na avaliação do processo educativo, as áreas de conteúdo são um importante referencial 

para as aprendizagens a contemplar. A área de Formação Pessoal e Social é uma área integradora e 

transversal que está relacionada com o modo como a criança interage em diferentes contextos com os 

seus pares e outros elementos da comunidade. A sua transversalidade contribui para dotar as crianças de 

atitudes e valores que lhes possibilitem exercer uma cidadania plena. A área de Expressão e 

Comunicação é uma área básica pois os seus conteúdos incidem sobre aspetos fundamentais do 

desenvolvimento e engloba instrumentos essenciais para a aprendizagem. O contacto com as diferentes 

formas de expressão e comunicação, permite a realização de novas experiências, a valorização e reflexão 

das descobertas de modo a permitir a apropriação de aprendizagens diversificadas e progressivamente 

mais complexas. A área do Conhecimento do Mundo pressupõe a abordagem dos saberes básicos e de 

aspetos científicos necessários à vida social, que ampliam a experiência direta da criança e das suas 

vivências/experiências relacionadas com o meio próximo. Mobiliza e enriquece ainda, os diferentes 

domínios da expressão e comunicação, implica o desenvolvimento de atitudes de relação com os outros, 

de cuidados consigo próprio e de respeito pelo ambiente e cultura.  

 

Análise global 

De um modo geral, as aprendizagens e os comportamentos evoluíram de forma positiva ao longo do 

período. A maioria das atividades planificadas e propostas no PAA foram concretizadas, indo ao encontro 

dos interesses e necessidades dos grupos de crianças, promovendo-se a articulação horizontal, vertical, 

com a família e a comunidade. Em termos gerais, verifica-se que o que foi planeado ao longo deste 2º 

período correspondeu ao pretendido e levou ao desenvolvimento das competências transversais a todas 

as áreas do desenvolvimento e aprendizagem. 
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Constata-se comparativamente ao 

ano anterior, no 2º Período, um aumento 

dos resultados positivos em Matemática 

todos os anos de escolaridade. 

 

6.2. Departamento do 1.º Ciclo 

Os 815 alunos matriculados no 1.º ciclo encontram-se assim distribuídos pelas 10 unidades 

orgânicas que fazem parte do agrupamento. 

Unidades 
Orgânicas 

Número de Alunos 
Matriculados 

1º 2º 3º 4º Total 

Nº3 24 20 21 26 91 

Nº4 48 40 40 48 176 

Areeiro 6 15 6 11 38 

Cortelha 4 2 3 3 12 

Tor 3 9 11 5 28 

Benafim 11 9 8 6 34 

Salir 12 13 11 17 53 

Alte 7 17 11 9 44 

MMA 84 89 97 51 321 

Querença 3 5 3 6 17 

Total 202 219 211 182 814 

Distribuição dos alunos do 1.º CEB por UO/Anos de escolaridade 

 

Análise da evolução dos resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constata-se comparativamente ao ano 

anterior, no 2º Período, um aumento dos 

resultados positivos em Português em 

todos os anos de escolaridade. 
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Constata-se comparativamente ao 

ano anterior, no 2º Período, um aumento 

e ou manutenção dos resultados positivos 

em Estudo do Meio em todos os anos de 

escolaridade. 

 

Constata-se comparativamente ao 

ano anterior, no 2º Período, uma 

diminuição dos resultados positivos em 

Inglês no 4º ano de 5,3% e uma melhoria 

no 3º ano de 6,5% . 

 

Constata-se comparativamente ao 

ano anterior, no 2º Período, a 

manutenção de 100% de sucesso no 1º. 

2º e 4º anos em Exp.Físico Motora e o 

aumento dos resultados no 3º ano para 

100%. 

 

Constata-se comparativamente ao 

ano anterior, no 2º Período, um aumento 

dos resultados positivos em Expressões 

Artísticas em todos os anos de 

escolaridade.  
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1º ano – Projeto Laboratório de Artes e Experiências 

2º ano – Cidadania 

3º ano e 4º ano – TIC – Iniciação à programação e Robótica 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

Fatores facilitadores: - A individualização do ensino e a diferenciação pedagógica, atendendo aos 

ritmos de trabalho e capacidades cognitivas dos alunos, adequando as metodologias de trabalho às 

dificuldades apresentadas; - A reorientação das práticas pedagógicas, em função do sucesso educativo; -

A utilização de materiais didáticos diversificados; - O uso de aplicações informáticas; - O envolvimento dos 

alunos em trabalho de grupo e/ou a pares; - A valorização de atitudes/comportamentos adequados; - A 

promoção de uma maior responsabilidade e autonomia dos alunos; - O envolvimento dos alunos em 

atividades e projetos promovidos pelo Agrupamento e/ou em parceria com outras entidades (CML, GNR, 

…); - A promoção de atividades motivadoras que despertem o interesse dos alunos; - A prática do reforço 

positivo; - O cumprimento das normas e código de conduta; - O favorecimento de momentos de reflexão e 

autoavaliação; - A implementação, monitorização e avaliação dos Planos de Acompanhamento 

Pedagógico; - A adaptação dos Planos de Turma à situação escolar dos alunos; - A partilha de estratégias 

e materiais entre docentes do mesmo ano; - A oferta do apoio socioeducativo; - A intervenção precoce no 

português e na matemática (apoio socioeducativo no 1º ano); - A disponibilização de apoio socioeducativo 

para os grupos de homogeneidade relativa no 2º ano (Grupos ninho); - O envolvimento do órgão de 

gestão/recursos educativos; - A comunicação escola/família; - A implementação de projetos de leitura e 

Constata-se comparativamente ao 

ano anterior, no 2º Período, um aumento 

dos resultados positivos em Apoio ao 

Estudo em todos os anos de escolaridade à 

exceção do 4º ano.  

O 4º ano revela um decréscimo de 

1,2%. 

 

Constata-se comparativamente ao 

ano anterior, no 2º Período, um aumento 

dos resultados positivos em Oferta 

Complementar em todos os anos de 

escolaridade. 
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ortografia em colaboração com as bibliotecas escolares; - A responsabilização dos pais nos hábitos de 

estudo; - A realização de atividades lúdicas na matemática; - A continuação do Projeto “Iniciação à 

Programação no 1.º Ciclo”, em Oferta Complementar, nas turmas de 3.º e 4.º anos; - A implementação de 

Medidas de Promoção do Sucesso Escolar: Ação 9 – Supervisão e Acompanhamento pedagógico numa 

perspética de articulação; - A continuidade pedagógica; - Reforço na avaliação formativa (com aplicação 

de mini-testes, questões-aula, etc…). 

 

Fatores condicionadores: - A insuficiência de métodos e hábitos de estudo; - Pouca 

responsabilidade e autonomia por parte de alguns alunos; - A existência de turmas com níveis e anos de 

escolaridade diferentes; - Os fatores sociais e familiares inibidores do processo de ensino/aprendizagem; -

Falta de apoio e acompanhamento por parte de alguns encarregados de educação/famílias; - Baixo nível 

de escolarização dos encarregados de educação que limita o acompanhamento escolar dos alunos; - Falta 

de resposta para alguns pedidos de avaliação psicológica e terapias; - Horas insuficientes de apoio 

socioeducativo, PLNM e metodologia “Grupo Ninho”; - Inconsistente empenho na concretização das 

tarefas escolares; - Dificuldade ao nível da aquisição e aplicação de conhecimento. 

 

Redefinição das estratégias de melhoria / ações a implementar 

Considerando os resultados positivos obtidos, na maioria das turmas, são de manter todas os fatores 

que contribuíram para os resultados alcançados, referidos anteriormente, bem como: 

- Utilização de instrumentos de avaliação uniformizados que permitam aferir com rigor as 

aprendizagens dos alunos; - Rentabilização do apoio socioeducativo; - Divulgação periódica dos 

conteúdos programáticos em avaliação junto dos encarregados de avaliação; - A comunicação sistemática 

entre a escola e a família; - Dinamização de atividades extracurriculares: clubes ou projetos (xadrez, 

batalha naval, SuperTmatiK…) que envolvam os alunos no desenvolvimento do raciocínio no âmbito da 

matemática; - Valorização do sucesso, no sentido de incentivar a continuação de um bom trabalho; -

Correção de comportamentos desajustados.  
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6.3. Departamento de Línguas 

Português 

2.º Ciclo 

Taxa de sucesso      Média 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

Alunos com sucesso escolar: - Empenho e motivação dos alunos pelas atividades escolares; -

Concretização das atividades propostas; - Cumprimento das regras definidas; - Aplicação de hábitos e 

métodos de trabalho e de estudo regularmente; - Acompanhamento dos Encarregados de Educação, na 

vida escolar dos seus educandos. 

Alunos com insucesso escolar: - Incumprimento das regras estabelecidas para a sala de aula e 

demais espaços escolares; - Insuficiente envolvimento das famílias na vida escolar dos seus educandos; - 

Inconsistente empenho na concretização das tarefas escolares; - Falta de hábitos e métodos de trabalho e 

de estudo; - total desinteresse pelas aulas e pelas matéria. 

Os docentes continuarão a desenvolver um trabalho motivante, atualizando procedimentos e 

estratégias, valorizando o que há de melhor em cada discente. 

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Como é sabido, os bons resultados e o sucesso dependem de várias componentes: o trabalho dos 

docentes, o trabalho dos alunos e colaboração e acompanhamento sério e responsável por parte os 

encarregados de educação. As regras estabelecidas para a sala de aula e demais espaços escolares 

deverão ser rigorosamente cumpridas. As famílias deverão, efetivamente, empenhar-se e acompanhar a 

vida escolar dos seus educandos; a participação e empenho dos alunos têm de ser consistentes e 

constantes; aqueles deverão criar hábitos e métodos de trabalho e de estudo autónomo responsável e 

profícuo. 
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3.º Ciclo 

Taxa de sucesso      Média 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

Os mesmos do 1.º período 

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

As mesmas do 1º período. 

Outras estratégias: -Enviar o aluno para o Centro de Aprendizagem, sempre que este está distraído 

com os colegas e não realiza as tarefas.  
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Inglês 

Taxa de sucesso      Média 

 

 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

Os fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados são os seguintes: o entusiasmo e as 

estratégias dos professores e a motivação da maioria dos alunos pela disciplina. 

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

As docentes fazem notar que, embora a maioria dos alunos estejam motivados, alguns alunos, em 

especial os de etnia cigana, não se interessam por aprender uma língua estrangeira. As docentes, que têm 

estes alunos nas suas turmas, sabem que os resultados serão sempre afetados negativamente pelo 

desempenho extremamente fraco destes alunos. As estratégias utilizadas, como reforço positivo, provas 

adaptadas e/ou jogos motivadores, não surtem efeito uma vez que o interesse pela disciplina e pela escola 

em geral é nulo.  
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Espanhol 

Taxa de sucesso      Média 

 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

- Trabalho colaborativo entre os docentes do grupo disciplinar e redefinição constantes de 

estratégias; - Empenho e motivação pela disciplina pela grande maioria dos alunos; - Sistematização 

regular dos conteúdos e apoio constantes dos discentes dentro e fora da sala de aula; - Perfil muito 

problemático das turmas o 7ºE e 8ºG que apresentam muitos alunos de etnia cigana e repetentes; - 

Reduzida carga horária da disciplina para trabalhar alguns domínios como a expressão oral; - Integração 

de alunos estrangeiros nas turmas no fim do período em níveis avançados quando nunca tiveram a 

disciplina 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

- Apoio individualizado em sala de aula; - Aplicação de fichas formativas que sistematizem os 

conteúdos lecionados; - Solicitar uma participação mais ativa por parte dos alunos mais apáticos; - Maior 

responsabilização dos alunos pelos seus comportamentos e resultados e dos encarregados de educação 

pelo acompanhamento dos mesmos; - Aumento da carga horária, principalmente no 9º ano de 

escolaridade, para desenvolver a oralidade e permitir um apoio mais consistente aos alunos com mais 

dificuldades. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

33 

 

6.4. Matemática e Ciências Experimentais 

 

Matemática 

2.º Ciclo 

Taxa de sucesso      Média 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

Neste período houve alunos que foram transferidos de outras escolas e outros países, os quais 

tinham um desfasamento relativamente aos conteúdos lecionados. 

Alunos estrangeiros com dificuldades na língua portuguesa. 

Uma parte dos alunos demonstra falta de maturidade para compreender os conceitos que têm que 

ser trabalhados, e também de referir a extensão do programa que não permite a consolidação dos 

conteúdos abordados. Para além das dificuldades referidas anteriormente, ausências frequentes, ainda 

que justificadas por motivos diversos, refletem-se negativamente no aproveitamento 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

- Permanência dos alunos na frequência ao Apoio ao Estudo; - aumento da frequência de trabalhos 

de consolidação; - no fim de cada bloco de noventa minutos realizar uma atividade de revisão dos 

conteúdos já abordados, visando a consolidação dos mesmos; - acompanhar de forma ainda mais 

individualizada a execução dos trabalhos dos alunos com mais dificuldades; - no bloco da aula ninho 

realizar atividades, visando a consolidação dos conteúdos abordados; - os alunos com maiores 

dificuldades deverão ser encaminhados, com proposta de tarefas a realizar, para o centro de 

aprendizagem; - reforçar a escrita e a leitura da língua portuguesa para os estrangeiros.  

Os alunos transferidos de outras escolas e países deverão frequentar as aulas de apoio e o centro 

de aprendizagem de forma a recuperar os conteúdos não lecionados.  
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3.º Ciclo 

Taxa de sucesso      Média 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

Os mesmos considerados no 1º período. 

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

As mesmas estratégias definidas no 1.º período. 

 

 

 

Ciências Naturais 

2.º Ciclo 

Taxa de sucesso      Média 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

Na globalidade os resultados obtidos aproximam-se da meta estabelecida, no entanto algumas 

turmas têm os resultados abaixo da meta estabelecida.  

Neste período houve alunos que foram transferidos de outras escolas e outros países, os quais 

tinham um desfasamento relativamente aos conteúdos lecionados.  

Alunos estrangeiros com dificuldades na língua portuguesa.  
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Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

- Proposta para a frequência ao Apoio ao Estudo durante o 3º período;- aumento da frequência de 

trabalhos de consolidação; - incentivar a frequência do Centro de Aprendizagem; - acompanhar de forma 

ainda mais individualizada a execução dos trabalhos dos alunos com mais dificuldades; - reforçar a escrita 

e a leitura da língua portuguesa para os estrangeiros.  

 

3.º Ciclo 

Taxa de sucesso      Média 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

- Mantém-se os mesmos fatores já referenciados no 1.º período, a saber:  

Da parte dos alunos com sucesso escolar: - Empenho na concretização das atividades propostas, 

quer em sala de aula quer em casa; - Cumprimento das regras do saber estar em sala de aula; - 

Desenvolvimento de hábitos e métodos de trabalho e de estudo regulares; - Acompanhamento e 

supervisão regular por parte dos encarregados de educação; - Interesse/curiosidade científica; - 

Frequência do centro de aprendizagem.  

Da parte dos alunos com insucesso escolar: - Composição do grupo-turma/fatores de contexto da 

turma; - Incumprimento das regras estabelecidas para a sala de aula; - Ausência do material necessário às 

aulas; - Fraco empenho na concretização das tarefas escolares; - Falta de hábitos e métodos de trabalho e 

de estudo regulares; - Dificuldades ao nível do domínio da língua portuguesa e da aquisição de 

vocabulário específico; - Falta de maturidade e de responsabilidade; - Interesses divergentes dos 

escolares; - Fraco envolvimento das famílias no acompanhamento escolar dos seus educandos.  

Da parte dos docentes: - Implementação de atividades/estratégias diversificadas, tendo em conta 

as especificidades dos alunos/turmas; - Constante reforço/sistematização dos conteúdos versados e 

esclarecimento de todas as dúvidas apresentadas; - Atuação de forma concertada em sala de aula, por 

forma a corrigir comportamentos desajustados; - Trabalho colaborativo entre os docentes, favorecendo a 

troca de experiências e de materiais; - Incentivar os alunos para a importância de frequentarem o centro 

de aprendizagem. 
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Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Mantêm-se as mesmas estratégias/ações já referenciadas no 1.º período, a saber:  

Os docentes continuarão a aplicar as seguintes estratégias: - Fichas formativas que permitam 

consolidar as aprendizagens realizadas; - Valorizar os alunos com bons resultados, no sentido de os 

incentivar à continuidade de um bom trabalho; - Motivar os alunos com resultados insatisfatórios, 

incentivando-os a uma mudança de atitude para que consigam ultrapassar as dificuldades evidenciadas; - 

Aplicar fichas de avaliação adaptadas e adequadas às dificuldades/especificidades dos alunos; - Aplicar as 

medidas propostas nos Planos de Acompanhamento Pedagógico; - Implementar as ações previstas no 

PPM.  

Para os alunos: - Cumprir as instruções dos docentes relativas ao processo de ensino-

aprendizagem; - Mostrar maior interesse e empenho na concretização das tarefas propostas;  

- Participar ativamente e de forma organizada; - Esforçarem-se para adquirir hábitos e métodos de 

estudo, estudando regularmente e realizando todas as tarefas em sala de aula bem como os trabalhos de 

casa; - Trazer todo o material necessário à disciplina e apresentar o caderno diário completo e em ordem;  

- Cumprir o dever de pontualidade e de assiduidade; - Apresentar um comportamento adequado; - Realizar 

um trabalho sério e responsável, encarando a escola como uma ferramenta base da sua formação; - 

Respeitar o Regulamento Interno da Escola/Estatuto do aluno.  

Para os encarregados de educação: - Respeitar os docentes e o seu trabalho; - 

Incentivar/estimular o interesse e empenho dos seus educandos na concretização das tarefas; - Elaborar e 

fazer cumprir um horário de estudo e controlar a realização dos trabalhos de casa; - Assegurar que o aluno 

transporta todo o material necessário para a escola; - Assegurar o cumprimento das estratégias previstas 

nos Planos de Acompanhamento Pedagógico; - Verificar, com frequência, o caderno diário e a caderneta 

do aluno; - Maior contacto com o Diretor de Turma. 

 

Físico-Química 

Taxa de sucesso      Média 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

8ºANOS SALIR - No que respeita à turma 8ºB-S, onde se verifica a menor % de alunos com nível 

superior a três bem como a média mais baixa, em termos de nível, neste ano de escolaridade, a docente 
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atribui estes resultados a vários fatores dos quais se destacam o desinteresse pelas atividades escolares; 

o não cumprimento das regras básicas de comportamento dentro da sala de aula, por parte de alguns 

alunos que, apesar das inúmeras estratégias já implementadas, persistem em não alterar as suas atitudes 

o que prejudica bastante o desenvolvimento normal das aulas. A par disso, verifica-se a ausência de 

atenção, concentração, empenho, organização, a não realização das tarefas e falta de hábitos de trabalho 

e de estudo fora do contexto da sala de aula.  

A principal estratégia será potenciar a aprendizagem e desenvolver o espírito crítico/científico, 

levando os alunos a aprofundar conceitos por iniciativa própria. Por sua vez, os alunos, com o suporte da 

família, deverão ser estimulados a criar e desenvolver hábitos de estudo e de trabalho, consolidando os 

conteúdos lecionados nas aulas, através do treino e da resolução de exercícios, de forma sistemática.  

8ºG LOULÉ - Os resultados desta turma estão diretamente relacionados com as atitudes e postura 

dos alunos perante a disciplina. A maioria não realiza as tarefas e não participa nas aulas.  Os alunos são 

perturbadores, desinteressados e e evidenciam interesses divergentes dos escolares. Ao longo do período 

foram diversificadas as estratégias e realizadas algumas atividades experimentais demonstrativas para 

aumentar o interesse pela disciplina. A impossibilidade de realizar mais atividades experimentais e de ter 

um ensino mais personalizado nalgumas tarefas, em sala de aula, tais como resolução de 

exercícios/problemas. Tal facto tem prejudicado as aprendizagens dos alunos e a obtenção de melhores 

resultados.  

9ºANO LOULÉ - Os docentes consideram que a indisciplina,  o incumprimento com o material 

necessário para a aula, o fraco empenho no estudo, e no cumprimento das tarefas propostas em contexto 

de sala de aula, ainda são os principais constrangimentos ao sucesso educativo.  Continua a verificar-se  

dificuldades evidenciadas, pela grande parte dos alunos, no raciocínio lógico e abstrato. No entanto 

verifica-se haver uma melhoria nos resultados.  

 

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

- Trabalho colaborativo entre os docentes; - Sistematização frequente dos conteúdos; - Utilização, 

sempre que possível, de exemplos do dia-a-dia; - Consolidação/Reforço das aprendizagens, através da 

concretização de mais atividades/exercícios; - Utilização de estratégias diversificadas tendo em 

consideração as especificidades dos alunos com dificuldades mais acentuadas; - Apoio personalizado no 

Centro de Aprendizagem; - Realização, sempre que possível, de atividades experimentais; - Utilização das 

TIC com recurso a aplicações informáticas, como forma de aumentar a motivação.  
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TIC 

Taxa de sucesso      Média 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

Os docentes da disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação continuaram a recorrer a 

recursos e a estratégias diversificadas para a realização das atividades desenvolvidas ao longo deste 2.º 

período. O empenho e interesse de muitos alunos e o cariz prático da disciplina, contribuiu bastante para a 

obtenção de bons resultados.  

Por outro lado, a criação de hábitos de trabalho e métodos de estudo, maior empenho na realização 

das atividades propostas e a utilização de recursos que possibilitam uma maior interatividade entre o aluno 

e professor foram fatores que em muito contribuíram para os resultados obtidos.  

O recurso a várias aplicações/ plataformas e revelaram-se um excelente contributo para a obtenção 

destes resultados.  

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

- Responsabilizar os alunos e encarregados de educação no processo de aprendizagem do aluno, 

para que a escola e a comunidade possam trabalhar no mesmo sentido; - O recurso a estratégias 

diversificadas, nomeadamente, a divisão de conteúdos e a realização de trabalhos práticos; - Valorizar as 

atividades de cariz mais prático, o trabalho a pares ou em grupo.  
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6.5. Ciências Sociais e Humanas 

História e Geografia de Portugal  

Taxa de sucesso      Média 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

Os alunos empenhados mantêm ou melhoraram o seu nível de aprendizagem, resolvem todas as 

tarefas e trabalhos propostos e interagem corretamente e com interesse.  

Os alunos com insucesso escolar continuam pouco empenhados, sempre distraídos, não realizam 

tarefas, não cumprem regras, faltam às aulas de apoio, continuam a evidenciar faltas de hábitos e 

métodos de estudo e, na grande maioria dos casos, têm pouco acompanhamento por parte do 

encarregado de educação. 

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Foram continuadas as estratégias propostas no 1º período. Neste segundo período foi realizada uma 

exposição sobre a herança muçulmana. Foi realizada uma visita de estudo a Lagos (Museu de Cera, 

Centro de Ciência Viva e Zoológico) com o 5º ano. Foi relembrada a revolução do 25 de abril com uma 

exposição e palestra para duas turmas do 6º ano. Foram concretizadas as atividades de articulação 

vertical, que resultarão numa exposição sobre a Europa no dia 6 de maio. Foram pedidos diversos 

trabalhos de grupo/individuais sobre as temáticas dadas. Foram projetados filmes e recorreu-se a diversos 

materiais audiovisuais e interativos. Conseguiu-se uma melhoria de resultados, tanto na percentagem da 

taxa de sucesso como na média esperada.  
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História 

Taxa de sucesso      Média 

 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

As docentes de História referiram que os resultados obtidos pelos alunos no 8º e 9º anos e que se 

encontram abaixo das médias definidas devem-se sobretudo: - às dificuldades de aprendizagem; - à 

ansiedade perante os momentos de avaliação; - ao baixo sentido de responsabilidade; - à falta de 

motivação (desvalorização da importância da escola); - à baixa autoestima; -à falta de atenção e 

concentração; - à falta de métodos de estudo e de trabalho;  -  ao não cumprimento das regras de 

comportamento. 

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Com o intuito de melhorar as aprendizagens dos alunos as docentes irão desenvolver atividades e 

estratégias recorrendo à realização de trabalhos de casa e à sua apresentação diária na aula, à realização 

de pequenas tarefas de pesquisa individual ou em grupo conducentes a uma participação mais ativa e 

regular dos alunos na aula, propondo atividades que desenvolvam a sua autonomia, bem como uma 

sistematização frequente das aprendizagens recorrendo a pequenos registos, promovendo a 

autoavaliação e a avaliação das tarefas realizadas.  

Estas estratégias serão suportadas e dinamizadas recorrendo ao auxílio das TIC e de outros 

equipamentos audiovisuais estimulando e dinamizando o ensino da História, indo ao encontro da 

necessidade de adaptação aos novos materiais pedagógicos. 

Os alunos devem apresentar comportamentos adequados em contexto de sala de aula e os 

Encarregados de Educação devem ser responsabilizados pelas atitudes dos seus educandos. 
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Geografia 

Taxa de sucesso      Média 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

Neste período os alunos do 9ºano continuam a apresentar uma postura ativa e empenhada no 

processo de aprendizagem o que se reflete no aproveitamento escolar. No 8º ano, constata-se que as 

turmas apresentam uma maior heterogeneidade de resultados, em virtude de haver diferentes posturas em 

relação ao processo de ensino/aprendizagem. 
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6.6. Expressões 

Educação Visual 

2.º Ciclo 

Taxa de sucesso      Média 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

O grupo disciplinar considera que o sucesso dos alunos ficou a dever-se à aplicação das estratégias 

implementadas designadamente: reforço positivo; motivação dos discentes, acompanhamento individualizado na 

aplicação das metodologias específicas de trabalho e responsabilização dos alunos e encarregados de educação. 

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Após análise dos resultados obtidos verifica-se que a percentagem de sucesso na disciplina se situa 

a um nível de muito bom nos 5.º e 6.º anos, pelo que o grupo disciplinar considera que as estratégias 

implementadas se têm revelado adequadas não havendo necessidade de reformulação. 

 

3.º Ciclo 

Taxa de sucesso      Média 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

Neste período foram identificados os mesmos fatores referidos no 1.º Período. 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

O grupo disciplinar considera que deve ser dada continuidade às estratégias implementadas uma 

vez que se têm revelado as mais adequadas.  
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Educação Tecnológica 

2.º Ciclo 

Taxa de sucesso      Média 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

O grupo disciplinar considera que o sucesso dos alunos ficou a dever-se à aplicação das estratégias 

implementadas designadamente: reforço positivo; motivação dos discentes, acompanhamento 

individualizado na aplicação das metodologias específicas de trabalho e responsabilização dos alunos e 

encarregados de educação.  

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Após análise dos resultados obtidos verifica-se que a percentagem de sucesso na disciplina se situa 

a um nível de muito bom nos 5.º e 6.º anos, pelo que o grupo disciplinar considera que as estratégias 

implementadas se têm revelado adequadas não havendo necessidade de reformulação. 

 

 

Educação Musical 

Taxa de sucesso      Média 

 
 
 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

Foram reforçados os fatores do 1º Período tendo sido conseguido uma ligeira subida do número de 

alunos com avaliação positiva.  
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Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Docentes - Continuar a aplicação das medidas educativas definidas para os alunos que demonstram 

maiores dificuldades; - Reforçar a pedagogia estruturada no reforço positivo; - Incentivar o esclarecimento 

de dúvidas; - Incentivar o trabalho cooperativo dos alunos; - Reforçar a prática da competência físico 

motora.  

Alunos - Cumprir as instruções dos docentes  relativas ao seu processo de ensino-aprendizagem; - 

Trazer o material indispensável para a sala de aula; - Responsabilizar-se pelas  suas aprendizagens, 

evidenciando empenho e concentração; - Desenvolver hábitos e métodos de trabalho; - Realizar um 

trabalho sério e responsável, encarando a escola como a ferramenta base da sua formação enquanto 

cidadãos. 

Encarregados de Educação - Maior envolvimento dos encarregados de educação no percurso 

escolar dos seus educandos; - Respeitar os docentes e o seu trabalho; - Adotar medidas para que os 

respetivos educandos sejam portadores do material escolar necessário; - Colaborar com os diretores de 

turma; - Reconhecer a importância da aprendizagem e o papel da escola na promoção individual e social. 

 

 

 

 

 

 

Ed. M. R. C 

Taxa de sucesso      Média 
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Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

A docente continuou a desenvolver aulas dinâmicas e atrativas, tornando agradável a aquisição e 

aplicação dos conhecimentos. Esteve sempre disponível para esclarecer dúvidas e apoiar os alunos. O 

único nível negativo atribuído deve-se à ausência do aluno às aulas de EMRC, no final do 1.º período e 

total ausência no 2.º, o que influencia negativamente a média obtida, bem como a taxa de sucesso.  

Na generalidade, todos os alunos são empenhados e trabalhadores e realizam as tarefas propostas.  

A docente irá continuar a usar diferentes estratégias, de acordo com as caraterísticas das diferentes 

turmas, de modo a que o sucesso educativo e os níveis atribuídos melhorem e a fazer reforços positivos 

aos alunos incentivando-os a obterem melhores resultados na disciplina.  

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Docentes - A docente irá continuar a: usar o reforço positivo; motivar os alunos para a importância da 

disciplina e para o seu desempenho dentro da sala de aula; utilizar estratégias de lecionação que sejam 

atrativas, dinâmicas e diversificadas; e, reforçar o Apoio individualizado em sala de aula, na medida do 

possível . 

 

 

 

Educação Física 

Taxa de sucesso      Média 
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Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

Verificou-se que a falta de sucesso de alguns alunos, se deve à falta de assiduidade, de 

responsabilidade, à falta de empenho, aos aspetos comportamentais e à falta de envolvimento dos 

encarregados de educação e das famílias.  

Relativamente aos resultados obtidos no presente ano letivo (2018/19) em comparação com, igual 

data do ano transato, verificou-se a existência de um ligeiro decréscimo nas taxas de sucesso do 3º e 2º 

ciclos, sendo que nas médias o decréscimo não foi tão acentuado.  

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Continuarão a ser aplicadas medidas, tais como apoio individualizado nas aulas, contacto com os 

Encarregados de Educação via caderneta, entre outras. 

Só surtirão efeito se forem acompanhadas por um maior empenho, responsabilidade e trabalho, ou 

seja, uma mudança de atitude por parte dos alunos bem como um maior acompanhamento dos 

encarregados de educação pela vida escolar dos seus educandos.  
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6.7. Educação Especial 

 

O Departamento de Educação Especial é composto por 9 Docentes de Educação Especial, 4 

Psicólogas, 1 Fisioterapeuta e 1 Terapeuta da Fala, 1 Educadora Social e 1 Mediadora de Conflitos em 

Contexto Escolar. 

Ao longo deste ano letivo foram apoiados um total de 135 alunos ao abrigo do Decreto-lei n.º 54 de 

2018 de 6 de julho (103 discentes com medidas seletivas e 32 com medidas adicionais). 

 

 

 

 

 

 

 

 

No período homólogo do ano letivo transato 

estavam em risco de retenção 24% dos  alunos (7 do 1.º 

CEB, 6 do 2.º CEB e 21 do 3.º CEB). 

 

Reuniões da Equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva: 

Data das reuniões 

realizadas 
Nº de casos analisados 

Nº de alunos integrados no 

Decreto-Lei n.º 54/2018 

16/01/2019 15 12 

13/03/2019 15 9 

 

 

  

Ciclo N.º de alunos 

Pré-escolar 6 

1.º ciclo 51 

2.º ciclo 37 

3.º ciclo 41 

Total 135 

 

Ano de 
escolaridade 

Nº de alunos em 
risco de retenção 

1º - 

2º 2 

3º 0 

4º 1 

5º 7 

6º 6 

7º 5 

8º 4 

9º 4 

Total 29 
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7. Conclusão 

Analisando os indicadores das metas gerais pode observar-se o seguinte: 

- No domínio 2 – sucesso escolar na avaliação interna, assistimos a uma melhoria nas taxas de 

insucesso do 1º e 3º CEB em 1 e 2 pontos percentuais, respetivamente, face ao 1º período. No 2º CEB 

houve um retrocesso de 2 pontos percentuais. De salientar que houve uma melhoria 3 pontos percentuais 

na percentagem de alunos com classificação positiva a todas as disciplinas relativamente ao 1.º 

período (4 pontos percentuais no 1.º CEB, 1 ponto no 2.º CEB e 2 pontos no 3º CEB). 

- Relativamente ao domínio 3 – interrupção precoce no percurso escolar, é de referir que o 

indicador de referência melhorou no 2.º CEB (menos 3 alunos em situação de retenção por faltas). 

Contudo, piorou no 3º CEB face ao 1.º período (mais 4 alunos com excesso de faltas).  

- No domínio 4 - indisciplina, o número de medidas disciplinares por aluno deste período é idêntico 

ao do 1.º período (0,152). O número de alunos envolvidos em ocorrências disciplinares no 2.º período 

diminuiu de 158 para 146 alunos (mas com 60 novos casos). O número de alunos reincidentes aumentou 

de 22 para 36 alunos (14 novos casos). Como este indicador é cumulativo quando comparado com o 

período homólogo do ano anterior verifica-se um agravamento da indisciplina (devendo-se sobretudo ao 

número de alunos reincidentes ter aumentado). 

Relativamente às classificações obtidas nas áreas curriculares (taxa de sucesso e média) 

verificou-se que no 1.º CEB quase todas as áreas estão acima da meta estabelecida. Do 5º ao 9º ano das 

47 áreas curriculares consideradas (o que corresponde a 94 metas) apenas 21 metas foram atingidas 

(45%). Houve 32 resultados escolares que pioraram face ao 1º período e houve 37 resultados escolares 

que melhoraram mas ainda não atingiram as metas estabelecidas. 

Nas turmas de Formação Alternativa, os resultados podem considerar-se bons à exceção da turma 

CEF do 1.º ano uma vez que apresenta vários alunos com níveis inferiores a 3. Nas restantes turmas a 

maioria dos alunos não apresenta níveis negativos. 

Relativamente à avaliação dos alunos com NEE os resultados melhoraram 3,5 pontos percentuais 

face ao 1.º período (21,5% de alunos NEE encontram-se m risco de retenção).  

Em relação à avaliação dos alunos estrangeiros (PLNM) verificou-se uma melhoria na taxa de 

sucesso de 9 pontos percentuais face ao 1º período. 

No que concerne à participação de EE verificou-se um aumento de 2 pontos percentuais face ao 1º 

período na percentagem de EE que contactaram o docente e uma diminuição de 1,4 pontos percentuais 

na percentagem de EE que estiveram presentes nas reuniões. O número de EE que nunca contactaram o 

Docente nem compareceram em nenhuma reunião desde o início do ano diminuiu para 29 (menos 18 do 

que no 1º período).   

Na Educação pré-escolar, de um modo geral, as aprendizagens e os comportamentos evoluíram de 

forma positiva ao longo do período. A maioria das atividades planificadas e propostas no PAA foram 
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concretizadas, indo ao encontro dos interesses e necessidades dos grupos de crianças, promovendo-se a 

articulação horizontal, vertical, com a família e a comunidade. Em termos gerais, verifica-se que o que foi 

planeado ao longo deste 2º período correspondeu ao pretendido e levou ao desenvolvimento das 

competências transversais a todas as áreas do desenvolvimento e aprendizagem. 

O departamento do 1.º ciclo e os diferentes grupos disciplinares / departamentos dos 2.º e 3.º 

ciclos apresentaram as suas reflexões sobre os resultados alcançados e redefiniram as suas estratégias a 

utilizar e as ações a implementar que visam a melhoria dos resultados alcançados (consultar o tópico 6).  

Relativamente ao PPM foram monitorizados 24 indicadores pertencentes às 9 ações de melhoria 

implementadas. Observa-se que 12 indicadores (50%) estão acima da meta estabelecida e 8 encontram-

se abaixo da meta. Os restantes estão em linha com a meta.    

 

 

8. Recomendações finais 

Tendo em conta os resultados que revelam fragilidades a equipa de autoavaliação recomenda que: 

 sejam aplicadas as estratégias de melhoria acordadas em sede de Departamento/Grupo Disciplinar 

e registadas neste documento no tópicos 6; 

 sejam mais uma vez repensadas as medidas de combate à indisciplina uma vez que a mesma 

continua a aumentar. Deve-se tomar especial atenção para a intervenção em relação aos alunos 

reincidentes que aumentaram em relação ao período homólogo; 

 se deva proporcionar formação para pessoal docente e não docente na área de gestão de conflitos; 

 se continue a recorrer à equipa multidisciplinar do GIS para incrementação/dinamização de ações 

de capacitação parental, com maior incidência nas turmas que apresentam piores resultados; 

 os Diretores de Turma/Professores Titulares de Turma façam chegar aos Encarregados de 

Educação as sugestões que os Departamentos/Grupos Disciplinares apresentam no tópico 6 deste 

relatório. 


