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1. Introdução 
 

Este trabalho enquadra-se no artigo 8.º do Despacho Normativo n.º 1-F/2016 de 5 de abril, segundo o qual, 

em cada escola, devem ser adotados procedimentos de análise dos resultados da informação relativa à 

avaliação da aprendizagem dos alunos, proporcionando o desenvolvimento de uma autoavaliação da escola 

que vise a melhoria do seu desempenho. A informação tratada e analisada é disponibilizada à comunidade 

escolar. 

O presente relatório apresenta os resultados alcançados no 2.º período, compara-os com as metas que se 

pretendem atingir e com os resultados do 1.º período, mostra diferentes análises das estruturas intermédias 

de gestão, interpreta os resultados alcançados, deteta fragilidades e propõe recomendações para a melhoria 

contínua do desempenho do agrupamento. 

Os resultados são constituídos por um conjunto de indicadores para os quais foram estabelecidas metas 

que se dividem em dois grupos: metas dos indicadores globais que foram contratualizadas pela Direção-

Geral de Educação e Ciência no âmbito do programa TEIP (Territórios Educativos de Intervenção Prioritária) 

e foram integradas no Projeto Educativo 2019-2023 e as metas das ações de melhoria implementadas no 

âmbito do Plano Plurianual de Melhoria (PPM).  

No dia 13 de março de 2020, duas semanas antes de terminar o 2.º período, as aulas presenciais foram 

suspensas devido à pandemia do COVID-19, o que provocou bastantes constrangimentos organizacionais 

e pedagógicos. A comunidade educativa teve de ficar confinada em casa. Os docentes tiveram muita 

dificuldade em obter os dados do 2.º período a partir dessa data. Em alguns casos não foi possível obtê-los. 

O agrupamento teve que se reestruturar uma vez que o ensino não presencial passou a ser uma realidade. 

Foi criada uma equipa que elaborou o Plano de Ensino @ Distância (E@D). Denomina-se Equipa de 

Monitorização e Acompanhamento do Plano E@D. É constituída pelos docentes que compõe esta equipa 

de autoavaliação, pelos docentes da direção do agrupamento, pelos coordenadores dos diretores de turma, 

pelo coordenador da equipa TIC e pela delegada da disciplina TIC.  
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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). É constituído por: 

Unidades orgânicas EPEI EPE 1.º CEB 2.º CEB 3.º 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 • • •   

JI de Poço Novo  •    

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

Até ao final do 1º período estavam matriculadas 2249 crianças/alunos no regime diurno em 111 turmas das 

quais 439 frequentam os JI (21 salas mais uma de Ensino Itinerante); 813 do 1.º CEB (42 turmas); 395 do 

2.º CEB (17 turmas); 602 do 3.º CEB (31 turmas das quais 3 de Ensino Articulado da Musica, 3 de CEF e 

uma de PIEF com 4 alunos do 2.º CEB e 12 alunos do 3.º CEB). 

Percentagem de alunos subsidiados: 38,3% da população (510 com escalão A, 352 com escalão B).  

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

59% dos alunos têm computador em casa com ligação à internet e 39% não têm computador em casa. 

Percentagem de população estudantil integrada no Decreto-Lei n.º 54/2018 e apoiada pelo Departamento 

de Educação Especial: 6,1%. 

Formação académica dos pais: 26% têm formação superior; 27% têm formação secundária; 5% concluíram 

apenas o 1º CEB, 8% o 2º CEB e 22% o 3º CEB; 4% não tem habilitações e 8% não se conhece a habilitação.  

Ocupação profissional dos pais: 26% exercem atividades de nível superior e intermédio.  

Percentagem de Encarregados de Educação (EE) que contactaram o docente no 1º período: 92%.  

Percentagem de EE que estiveram presentes em reuniões de pais do 3º período: 73%. 
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Distribuição dos alunos por unidade orgânica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escolas 2.º CEB 3.º CEB 

EB Padre João Coelho Cabanita 322 498 

EB Professor Sebastião Teixeira 73 104 

TOTAL 395 602 

Escalão A 86 129 

Escalão B 70 86 

NEE 37 40 

 

O corpo docente é constituído por 240 professores e educadores. Estão organizados por 7 departamentos, 

de acordo com o Regulamento Interno, a saber: Educação Pré-escolar, 1.º ciclo, Matemática e Ciências 

Experimentais; Línguas; Ciências Sociais e Humanas; Expressões; Educação Especial. 

Quadro Contratado 

158 62 

  

Exercem funções no Agrupamento 161 funcionários não docentes distribuídos de seguinte forma: 

Vínculo/categoria 
Assistente 

operacional 
Assistente 

Técnico 
Técnico 
superior 

Chefe de serviços 
de adminst. escolar 

Contratado a termo resolutivo 0 0 0 0 

Contrato de trabalho de funções 
públicas por tempo indeterminado 

131 26 0 1 

Contrato de emprego e inserção 3 0 0 0 

Totais 134 26 0 1 

P
R

É
-E

S
C

O
L

A
R

 

Jardins de Infância 
N.º crianças 
matriculadas 

JI n.º 1 de Loulé 75 

JI Prof. Manuel Alves 95 

JI n.º 3 de Loulé 50 

JI de Salir 44 

JI da Tôr 24 

JI de Querença 8 

JI de Benafim 15 

JI de Clareanes 46 

JI de Alfarrobeira 20 

Itinerante 3 

JI de Alte 10 

JI de Poço Novo 49 

Total 439 

Escalão A 87 

Escalão B 77 

(NEE) 4 

 

1
.º

 C
E

B
 

Escolas 
N.º alunos 

matriculados 

EB Prof. Manuel Alves 332 

EB n.º 4 180 

EB n.º 3 87 

EB Salir 48 

EB Alte 49 

EB Areeiro 37 

EB Tôr 25 

EB Benafim 32 

EB Querença 15 

EB Cortelha 8 

Total 813 

Escalão A 208 

Escalão B 119 

NEE 57 
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3. Resultados escolares 
3.1. Evolução dos indicadores globais 

Domínios Indicadores globais 
Provas/ 

Dados de partida 
2018-19 2019-20 Meta 

intermédia 
2019-20 

Meta a 
atingir  

2020-21 Ciclos 3.º Período 1.º Período 2.º Período 3.º Período 

Medidas 
organizacionais 

1 - Grau de participação dos vários 
agentes da comunidade educativa na 
definição das ações a desenvolver pela 
Escola  

Agrup. - 30% (A)  (A)   35% 40% 

2 - Grau de diversidade das medidas 
organizacionais (1) que visam a 
promoção do trabalho colaborativo 

Agrup. - 
5 medidas 

organizacionais 
(A)  (A)   50% 55% 

3 - Grau de satisfação dos vários 
agentes da comunidade educativa face 
às dinâmicas pedagógicas 
implementadas (2) 

Agrup. - 66% (A)  (A)   65% 70% 

Sucesso escolar 
na avaliação 

interna/ 
externa 

4 - Taxa de insucesso escolar(3) 

1.º CEB 4,1% 2,8% 9,6% 2,6%   4% 3,8% 

2.º CEB 2,1% 5,8% 7,7% 3,8%   5% 4% 

3.º CEB 9,0% 10,2% 14,3% 9,1%   9% 8% 

5 - Taxa de alunos com classificação 
positiva a todas as disciplinas 

1.º CEB 86,5% 87,8% 86,0% 86,0%   87% 87% 

2.º CEB 71,5% 72,0% 64,9% 75,5%   73% 74% 

3.º CEB 55,7% 53,2% 49,9% 59,1%   57% 58% 

6 - Taxa de alunos que tiveram positiva 
nas provas finais 

9.º Port. 73,1% 75,5% (A) (B) (B) 75% 76% 

9.º Mat. 58,0% 68,9% (A) (B) (B) 62% 64% 

7 - Classificação média nas provas 
finais 

9.º Port. 3,00 3,10 (A) (B)  (B) 3,1 3,15 

9.º Mat. 2,84 3,04 (A) (B)  (B) 2,84 2,84 

8 - Taxa de percursos diretos de 
sucesso entre os alunos da escola, em 
todas as ofertas formativas 

1.º CEB 77,0% 79,9% (A) (A)   79% 80% 

2.º CEB 82,30% 84,3% (A) (A)   84% 85% 

3.º CEB 58,70% 61,2% (A) (A)   62% 64% 

(1) Medidas organizacionais: - horas comuns no horário semanal dos docentes para reuniões de grupo para trabalho colaborativo (elaboração das planificações anuais, de testes conjuntos, de fichas de trabalho 
conjuntas, análise dos resultados, redefinição de estratégias de atuação); - horas comuns no horário semanal dos docentes para as reuniões dos grupos ninho (preparação conjunta de aulas, de materiais, de análise dos 
resultados, de redefinição de estratégias); - aplicação de testes elaborados em conjunto; - reuniões de articulação vertical entre ciclos para a elaboração de tarefas de articulação vertical (cada reunião é composta por 
docentes dos três ciclos de ensino); - tarefas de articulação vertical entre ciclos para serem aplicadas nas turmas.  
(2) Dinâmicas pedagógicas: - disciplinas de organização semestral;  - metodologia ninho nos 2º, 5.º, 6.º e 7.º anos; - metodologia coadjuvação em sala de aula no 7º ano.   
(3) Considerar a percentagem de alunos retidos no ensino regular. A partir do ano 2018-19 consideram-se também os alunos retidos por faltas que não estão em situação de abandono. 
(A) Monitorização efetuada apenas no 3.º período. (B) As provas finais foram suspensas devido à pandemia de COVID-19. 
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Domínios Indicadores globais 
Provas/ Dados de 

partida(4) 

2018-19 2019-20 Meta 
intermédia 

2019-20 

Meta a 
atingir  

2020-21 Ciclos Valor atingido 1.º Período 2.º Período 3.º Período 

Sucesso escolar 
na avaliação 

interna 

9 - Taxa de alunos que melhoraram ou 
mantiveram a média final das suas 
classificações, relativamente ao ano 
anterior  

1.º CEB - 20,6% (A) (A)   18% 20% 

2.º CEB - 37,6% (A) (A)   37% 39% 

3.º CEB - 36,9% (A) (A)   37% 39% 

Interrupção 
precoce no 

percurso escolar 

10 - Taxa de interrupção precoce do 
percurso escolar (4) 

1.º CEB 0,25% 0,00% 0,00% 0,00%   0,25% 0,25% 

2.º CEB 1,97% 0,24% 0,77% 0,76%   1,80% 1,70% 

3.º CEB 2,16% 0,17% 0,00% 0,17%   2,00% 1,90% 

11- Taxa de ocorrências disciplinares 
em contextos de sala de aula, face ao 
número total de ocorrências (5) 

1.º CEB - - - -    - - 

2.º CEB 

a) 80% 80,9% 81,3% 84,1%   70% 65% 

b) 22% 20,9% 5,1% 7,8%   18% 16% 

c) 15% 12,7% 5,6% 5,6%   13% 12% 

3.º CEB 

a) 80% 79,7% 70,5% 74,6%   70% 65% 

b) 25% 24,6% 11,2% 16,3%   21% 19% 

c) 20% 18,6% 6,4% 9,4%   18% 17% 

12 - Média de faltas injustificadas por 
aluno (6) 

1.º CEB 0,37 0,35 0,95  0,88   0,35 0,35 

2.º CEB 5,00 5,51 4,31  3,09   4,3 4 

3.º CEB 10,47 8,45 2,55  2,11   9,5 9 

Envolvimento dos 
parceiros 

13 - Grau de satisfação dos vários 
agentes da comunidade educativa 
relativamente ao clima de escola (7) 

Agrup. - 84% (A) (A)    75% 80% 

Envolvimento da 
comunidade 

14 - Taxa de participação dos 
Encarregados de Educação em ações 
promovidas pela UO (8) 

Agrup. - 76%  82% 73%    75% 80% 

15 - Grau de satisfação do impacto das 
parcerias na promoção das 
aprendizagens dos alunos 

Agrup. - 50% (A)  (A)   55% 60% 

 (4) Considerar os alunos que interromperam precocemente o percurso escolar, ou seja, alunos abrangidos pela escolaridade obrigatória que abandonaram o sistema educativo. Os alunos excluídos por faltas são 
contabilizados apenas na taxa de insucesso escolar. 

(5) Indicador estudado com mais parâmetros: a) número de ocorrências registadas em sala de aula face ao número total de ocorrências; b) número de alunos envolvidos em ocorrências disciplinares registadas em sala 
de aula face ao número total de alunos; c) número de alunos reincidentes em ocorrências disciplinares face ao número total de alunos envolvidos em ocorrências. 

(6) Não contabilizar os alunos em abandono escolar e os que estão fora da escolaridade obrigatória. 

(7) Grau de satisfação que é obtido pela média da percentagem de alunos que gostam da escola, percentagem de enc. educação que gostam que o seu educando frequente a escola, percentagem de docentes e 
trabalhadores não docentes que gostam de trabalhar na escola. 

(8) Taxa de encarregados de educação presentes nas reuniões de pais. 



 

 

Sucesso escolar na avaliação interna 

 

Indicador 4 – Taxa de insucesso escolar 

 

A taxa de insucesso no 1.º período foi 8,7% (4,8% no 

1.º CEB, 9% no 2.º CEB e 14,3% no 3.º CEB). 

 

 

 

Indicador 5 – Taxa de alunos com classificação positiva a todas as disciplinas 

Ciclo 

Nº total de alunos: % alunos 

avaliados 
(1) 

com classificação 
positiva a todas 
as disciplinas 

com classificação 
positiva a todas 
as disciplinas 

1.º 807 694 86,0% 

2.º 388 293 75,5% 

3.º 584 345 59,1% 

Total 1779 1332 74,9% 

(1) Incluir os alunos do CEF e do PIEF 

 

Nota: Os alunos do CEF1 foram incluídos no 7º ano; Os 

alunos do CEF2, CEF3 e do PIEF foram incluídos no 9º ano. 

 

 

No 1.º período, a referida taxa foi 69,3% (86% no 1.º CEB, 65% no 2.º CEB e 50% no 3.º CEB). 

 
  

Ciclo 

Nº Total de alunos 

Taxa de 
insucesso inscritos 

(1) 

em risco de 
retenção por 

níveis 

em risco de 
retenção por 

faltas 

1.º 813 21 0 2,6% 

2.º 391 13 2 3,8% 

3.º 541 48 1 9,1% 

Total 1745 82 3 4,9% 

(1) Excluir os alunos transferidos, o CEF e o PIEF 

Ano 

Nº Total de alunos 

Taxa de 
insucesso inscritos 

(1) 

em risco de 
retenção por 

níveis 

em risco de 
retenção por 

faltas 

1.º 172 0 0 0,0% 

2.º 222 14 0 6,3% 

3.º 212 6 0 2,8% 

4.º 207 1 0 0,5% 

5.º 189 4 0 2,1% 

6.º 202 9 2 5,4% 

7.º 214 20 1 9,8% 

8.º 180 7 0 3,9% 

9.º 147 21 0 14,3% 

(1) Excluir os alunos transferidos, o CEF e o PIEF 

Ano 

Nº total de alunos: % alunos 

avaliados 
(1) 

com classificação 
positiva a todas 
as disciplinas 

com classificação 
positiva a todas 
as disciplinas 

1.º 172 148 86,0% 

2.º 220 196 89,1% 

3.º 212 184 86,8% 

4.º 207 192 92,8% 

5.º 187 142 75,9% 

6.º 201 151 75,1% 

7.º 231 144 62,3% 

8.º 180 96 53,3% 

9.º 173 105 60,7% 

(1) Incluir os alunos do CEF e do PIEF 
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Interrupção precoce do percurso escolar 

 

Indicador 10 - Taxa de interrupção precoce do percurso escolar 

Ciclo 

Número total de alunos: Taxa de 
interrupção 

precoce 
inscritos 

(1) 
que abandonaram 
no decurso do ano 

1º 813 0 0,00% 

2º 395 3 0,76% 

3º 602 1 0,17% 

Total 1810 4 0,93% 

(1) Excluir os transferidos. 

 

 

 

Indicador 12 - Média de faltas injustificadas por aluno 

Ciclo  
N.º de 
alunos 

inscritos (1) 

N.º de faltas 
injustificadas 

Média de faltas 
injustificadas 

por aluno 

1º 813 717 0,88 

2º 395 1221 3,09 

3º 602 1270 2,11 

Total 1810 3208 1,77 

(1) Excluir os transferidos. 

 

No 1.º período, a média de faltas por alunos foi 1,84 (0,11 

no 1.º CEB; 4,31 no 2.º CEB e 2,55 no 3.º CEB) 

 

 

 

 

 

  

Ciclo 
N.º de 
alunos 

inscritos (1) 

N.º de faltas 
injustificadas 

Média de faltas 
injustificadas 

por aluno 

1.º 172 147 0,85 

2.º 222 186 0,84 

3.º 212 189 0,89 

4.º 207 195 0,94 

5.º 189 150 0,79 

6.º 206 1071 5,20 

7.º 231 652 2,82 

8.º 180 364 2,02 

9.º 191 254 1,33 

(1) Excluir os transferidos 

 

No 1.º período, encontravam-se em situação de 

abandono 3 alunos do 2.º CEB e 1 aluno do 3.º 

CEB. 
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Indisciplina 

 
Indicador 11 – Taxa de ocorrências disciplinares 

Ciclo 

Nº total 
de alunos 
inscritos 

(1) 

Nº alunos envolvidos 
em oc. disciplinares: Nº total de 

alunos 
reincidentes 

N.º ocorrências 
disciplinares:  Nº total de 

medidas 
corretivas 

Nº total de 
medidas 

disciplinares 
sancionatórias 

Medidas 
discip. 

por aluno 
dentro da 

sala de 
aula 

fora da 
sala de 

aula 

dentro da 
sala de 

aula 

fora da 
sala de 

aula 

1º 813 3 0 0 3 0 0 0 0,000 

2º 395 25 17 3 32 5 18 2 0,051 

3º 602 66 24 13 100 23 98 13 0,184 

Total 1810 94 41 16 135 28 116 15 0,072 

(1) Excluir os transferidos e o pré-escolar. 

 
No 2.º período registam-se 63 novos casos de alunos envolvidos em ocorrências disciplinares (41 dentro da 

sala de aula e 22 fora da sala de aula). Registam-se também 8 novos casos de alunos reincidentes. 

Ano 

Nº total 
de alunos 
inscritos 

(1) 

Nº alunos envolvidos 
em oc. disciplinares: Nº total de 

alunos 
reincidentes 

N.º ocorrências 
disciplinares:  Nº total de 

medidas 
corretivas 

Nº total de 
medidas 

disciplinares 
sancionatórias 

Medidas 
discip. 

por aluno 
dentro da 

sala de 
aula 

fora da 
sala de 

aula 

dentro da 
sala de 

aula 

fora da 
sala de 

aula 

5.º 189 6 5 1 13 2 2 0 0,01 

6.º 206 19 12 2 19 3 16 2 0,09 

7.º 231 27 15 8 44 12 46 5 0,22 

8.º 180 12 3 0 12 5 14 0 0,08 

9.º 191 27 6 5 44 6 38 8 0,24 

No 1.º período foram 131 os alunos alvo de medidas disciplinares (89 dentro da sala de aula e 42 fora da 

sala de aula). Alunos reincidentes foram 8. Foram aplicadas no 1.º período 128 medidas corretivas e 15 

medidas disciplinares sancionatórias. 

 
Acumulado do 1.º e 2.º período: 

Ciclo 

Nº total 
de alunos 
inscritos 

(1) 

Nº alunos envolvidos 
em oc. disciplinares: Nº total de 

alunos 
reincidentes 

N.º ocorrências 
disciplinares:  Nº total de 

medidas 
corretivas 

Nº total de 
medidas 

disciplinares 
sancionatórias 

Medidas 
discip. 

por aluno 
dentro da 

sala de 
aula 

fora da 
sala de 

aula 

dentro da 
sala de 

aula 

fora da 
sala de 

aula 

1º 813 5 0 0 4 0 1 0 0,001 

2º 395 31 23 3 58 11 27 2 0,073 

3º 602 98 41 13 241 82 216 28 0,405 

Total 1810 134 64 16 303 93 244 30 0,151 

 

Ciclos Indicadores Percentagem 

2.º CEB 

a) 84,1% 

b) 7,8% 

c) 5,6% 

3.º CEB 

a) 74,6% 

b) 16,3% 

c) 9,4% 

 

Legenda: 
a) Número de ocorrências registadas em sala de aula face ao 
número total de ocorrências; 
b) Número de alunos envolvidos em ocorrências disciplinares 
registadas em sala de aula face ao número total de alunos; 
c) Número de alunos reincidentes em ocorrências disciplinares face 
ao número total de alunos envolvidos em ocorrências. 



 

 

3.2. Taxas de sucesso e médias por disciplina 
 

Ensino regular 

 
Código de cores utilizado em cada área curricular para melhor leitura na taxa de sucesso: cor vermelha - menos 3 pontos percentuais face ao 1.º período; cor verde - mais 3 

pontos percentuais face ao 1.º período. 

1.º Ano  2.º Ano 

Disciplinas 
Alunos 

aval. 

Menção Sucesso Média 
disciplina 

 Alunos 
aval. 

Menção Sucesso Média 
disciplina Ins Suf Bom MB N.º %  Ins Suf Bom MB N.º % 

POR 172 23 32 48 69 149 86,6 3,95  220 25 72 80 43 195 88,6 3,64 

MAT 172 11 32 46 83 161 93,6 4,17  220 14 54 89 63 206 93,6 3,91 

E MEIO 172 2 15 54 101 170 98,8 4,48  220 9 23 101 87 211 95,9 4,21 

Ed A 172 2 39 97 34 170 98,8 3,95  220 0 67 117 36 220 100,0 3,86 

Ed F 172 1 27 97 47 171 99,4 4,10  220 0 32 120 68 220 100,0 4,16 

OC_LAE/DeC 172 2 23 78 69 170 98,8 4,24  220 1 47 100 72 219 99,5 4,10 

AE 163 6 36 67 54 157 96,3 4,04  187 10 56 65 56 177 94,7 3,89 

EMRC 25 0 0 2 23 25 100,0 4,92  19 0 0 1 18 19 100,0 4,95 

                   

3.º Ano   4.º Ano 

Disciplinas 
Alunos 

aval. 

Menção Sucesso Média 
disciplina 

  Alunos 
aval. 

Menção Sucesso Média 
disciplina Ins Suf Bom MB N.º %   Ins Suf Bom MB N.º % 

POR 213 8 60 89 56 205 96,2 3,91   207 3 66 97 41 204 98,6 3,85 

MAT 213 15 58 92 48 198 93,0 3,81   207 12 67 81 47 195 94,2 3,79 

E MEIO 213 3 43 89 78 210 98,6 4,14   207 2 50 89 66 205 99,0 4,06 

ING 208 8 53 78 69 200 96,2 4,00   206 4 47 96 59 202 98,1 4,02 

EAFM 213 0 43 129 41 213 100,0 3,99   207 0 26 106 75 207 100,0 4,24 

OC_IP 213 0 18 145 50 213 100,0 4,15   207 0 9 99 99 207 100,0 4,43 

AE 211 1 63 82 65 210 99,5 4,00   176 3 42 60 71 173 98,3 4,13 

EMRC 12 0 0 2 10 12 100,0 4,83   23 0 0 0 23 23 100,0 5,00 

 

 



 

11 

 

 

5.º Ano  6.º Ano 

Disciplinas 
Alunos 

aval. 

Nível Sucesso Média 
disciplina 

 Alunos 
aval. 

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

POR 187 0 6 80 81 20 181 96,8 3,61  198 0 6 103 79 10 192 97,0 3,47 

HGP 186 0 17 69 78 22 169 90,9 3,56   198 0 11 94 70 23 187 94,4 3,53 

ING 186 0 6 69 74 37 180 96,8 3,76   198 0 2 76 82 38 196 99,0 3,79 

MAT 186 0 32 66 60 28 154 82,8 3,45   198 1 32 89 55 21 165 83,3 3,32 

CN 186 0 9 66 80 31 177 95,2 3,72   198 1 13 86 64 34 184 92,9 3,59 

EV 186 0 0 63 101 22 186 100,0 3,78   197 0 7 59 88 43 190 96,4 3,85 

ET 169 0 3 61 76 29 166 98,2 3,78   175 1 5 79 74 16 169 96,6 3,57 

EDM 167 0 0 38 95 34 167 100,0 3,98   175 0 2 58 93 22 173 98,9 3,77 

EDF 187 0 7 70 65 45 180 96,3 3,79   199 3 6 71 80 39 190 95,5 3,73 

TIC 187 0 1 39 132 15 186 99,5 3,86   198 0 3 35 125 35 195 98,5 3,97 

EMR 50 0 0 0 4 46 50 100,0 4,92  65 0 0 0 16 49 65 100,0 4,75 

 

7.º Ano 

Disciplinas 
Alunos 

aval. 

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

POR 214 0 44 116 51 3 170 79,4 3,06 

ING 212 0 14 88 75 35 198 93,4 3,62 

FRA 172 0 8 71 72 21 164 95,3 3,62 

ESP 42 0 9 23 9 1 33 78,6 3,05 

MAT 214 0 53 66 61 34 161 75,2 3,36 

EV 211 0 0 67 104 40 211 100,0 3,87 

EDF 213 2 8 59 81 63 203 95,3 3,92 

EMR 57 0 0 0 7 50 57 100,0 4,88 

   * As disciplinas semestrais HST, GGF, FQ, CN, ET e TIC do 7.º ano encontram-se em processo de avaliação. 
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8.º Ano  9.º Ano 

Disciplinas 
Alunos 

aval. 

Nível Sucesso Média 
disciplina 

 Alunos 
aval. 

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

POR 179 0 30 97 42 10 149 83,2 3,18   145 0 26 80 34 5 119 82,1 3,12 

ING 177 0 8 80 55 34 169 95,5 3,65   145 0 14 60 45 26 131 90,3 3,57 

FRA 155 0 6 81 52 16 149 96,1 3,50   128 0 12 80 27 9 116 90,6 3,26 

ESP 24 0 4 13 7 0 20 83,3 3,13   17 0 1 10 4 2 16 94,1 3,41 

HST *            144 0 15 73 44 12 129 89,6 3,37 

GGF *            144 0 4 49 62 29 140 97,2 3,81 

MAT 179 7 69 43 43 17 103 57,5 2,97   145 1 51 48 37 8 93 64,1 3,00 

FQ *            145 0 11 71 42 21 134 92,4 3,50 

CN *            145 0 5 61 60 19 140 96,6 3,64 

EV *            134 0 1 26 59 48 133 99,3 4,15 

TIC *            144 0 4 32 65 43 140 97,2 4,02 

EDF 180 1 9 42 72 56 170 94,4 3,96   145 0 0 46 76 23 145 100,0 3,84 

EMR 25 0 0 0 2 23 25 100,0 4,92   39 0 0 0 3 36 39 100,0 4,92 

     * As disciplinas semestrais HST, GGF, FQ, CN, EV e TIC do 8.º ano encontram-se em processo de avaliação. 



 

 

Formação alternativa 

 
No 2º período do corrente ano letivo, nas turmas da Oferta Formativa / Formação Alternativa do 

Agrupamento foram avaliados 62 alunos distribuídos por 4 turmas:  

CEF - 1º ANO: Operador de Fotografia 

Discip. 
Classificações 

POSITIVAS 

Média 
=> 3 

1 2 3 4 5 N.º % 

POR 0 3 6 0 0 6 66,7 2,67 

ING 0 3 6 0 0 6 66,7 2,67 

TIC 0 1 7 1 0 8 88,9 3 

CMA 0 0 9 0 0 9 100 3 

EDF 0 7 1 1 0 2 22,2 2,33 

HSST 0 0 6 3 0 9 100 3,33 

MA 0 3 5 1 0 6 66,7 2,78 

AV 0 0 1 7 1 9 100 4 

Fot 0 0 9 0 0 9 100 3 

FDE 0 0 7 2 0 9 100 3,22 
 

CEF - 1º ANO: Op. Manutenção Campos de Golfe 

Disciplina 
Classificações 

POSITIVAS 

Média => 3 

1 2 3 4 5 N.º % 

POR 0 2 3 3 0 6 75 3,13 

ING 0 3 2 1 2 5 62,5 3,25 

TIC 0 0 5 3 0 8 100 3,38 

CMA 0 0 6 2 0 8 100 3,25 

EDF 0 0 0 8 0 8 100 4 

HSST 0 0 2 6 0 8 100 3,75 

MA 0 1 5 2 0 7 87,5 3,13 

CN 0 3 3 2 0 5 62,5 2,88 

M.Jard 0 0 1 6 1 8 100 4 

IBPCG 0 0 1 6 1 8 100 4 

MCG 0 0 1 6 1 8 100 4 
 

 

A turma de 1º ano do CEF não devemos ainda considerar a existência de alunos em risco de retenção, pois 

este é o segundo dos 6 períodos que constituem o curso. Contudo, dois alunos apresentam média negativa 

numa das componentes de formação. Apenas 6 alunos apresentam avaliação positiva em todas as 

disciplinas. 

Nas duas meias-turmas registou-se 100% de sucesso nas disciplinas da componente tecnológica. Nas 

disciplinas comuns às duas turmas, verifica-se que a meia turma de Operador de Manutenção de Campos 

de Golfe apresenta melhores resultados que a de Operador de Fotografia. 

 

 

CEF - 2º ANO: Operador de Fotografia 

Disciplina 
Classificações 

POSITIVAS 

Média => 3 

1 2 3 4 5 N.º % 

POR 0 2 5 1 0 6 75 2,88 

ING 0 2 3 2 1 6 75 3,25 

TIC 0 0 2 3 3 8 100 4,13 

CMA 0 0 6 2 0 8 100 3,25 

EDF 0 0 6 1 1 8 100 3,38 

MA 0 4 0 3 1 4 50 3,13 

AV 0 0 1 6 1 8 100 4 

RI 0 0 4 3 1 8 100 3,63 

FDE 0 0 2 5 1 8 100 3,88 

PEF 0 0 4 3 1 8 100 3,63 
 

CEF - 2º ANO: Operador de Jardinagem 

Disciplina 
Classificações 

POSITIVAS 

Média => 3 

1 2 3 4 5 N.º % 

POR 0 4 2 0 0 2 33,3 2,33 

ING 0 0 5 1 0 6 100 3,17 

TIC 0 0 3 2 1 6 100 3,67 

CMA 0 2 4 0 0 4 66,7 2,67 

EDF 0 0 1 2 3 6 100 4,33 

MA 0 3 2 1 0 3 50 2,67 

CN 0 1 3 2 0 5 83,3 3,17 

MJR 0 0 3 1 2 6 100 3,83 

IBPJ 0 0 4 2 0 6 100 3,33 

IJR 0 0 4 2 0 6 100 3,33 
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Na turma de 2ºano do CEF, um aluno encontra-se em risco de retenção por apresentar média negativa nas 

disciplinas da componente científica e apenas 5 alunos obtiveram avaliação positiva a todas as disciplinas. 

Nas duas meias-turmas registaram-se melhorias relativamente ao 1º período, tendo-se obtido 100% de 

sucesso nas disciplinas da componente tecnológica. Nas disciplinas comuns aos dois cursos, verifica-se que 

na meia-turma de Operador de Fotografia a taxa de sucesso oscila entre 50% a Matemática Aplicada e 

100% a CMA, EF e TIC  e na meia turma de Operador de Jardinagem a taxa de sucesso oscila entre 33,3% 

a Português e 100% a Educação Física, Inglês e TIC. 

 

 

CEF – Tipo 3: Op. Manutenção Hoteleira 

Disciplina 
Classificações 

POSITIVAS 

Média => 3 

1 2 3 4 5 N.º % 

POR 1 4 1 3 0 4 44,4 2,67 

ING 0 0 8 1 0 9 100 3,11 

TIC 0 2 5 2 0 7 77,8 3 

CMA 0 1 4 4 0 8 88,9 3,33 

EDF 0 0 6 0 3 9 100 3,67 

HSST 0 1 8 0 0 8 88,9 2,89 

MA 0 4 4 1 0 5 55,6 2,67 

CN 0 0 6 3 0 9 100 3,33 

MRAE 0 4 5 0 0 5 55,6 2,56 

MRE 0 0 9 0 0 9 100 3 

MRIE 0 1 8 0 0 8 88,9 2,89 

NBOM 0 3 6 0 0 6 66,7 2,67 
 

CEF – Tipo 3: Ass. Cuidados de Beleza 

Disciplina 
Classificações 

POSITIVAS 

Média => 3 

1 2 3 4 5 N.º % 

POR 0 0 3 4 1 8 100 3,75 

ING 0 0 2 5 1 8 100 3,88 

TIC 0 0 0 5 3 8 100 4,38 

CMA 0 0 3 2 3 8 100 4 

EDF 0 0 8 0 0 8 100 3 

HSST 0 0 0 8 0 8 100 4 

MA 0 0 5 3 0 8 100 3,38 

CN 0 0 1 7 0 8 100 3,88 

IE 0 0 0 8 0 8 100 4 

CRC 0 0 0 7 1 8 100 4,13 

OAC 0 0 1 7 0 8 100 3,88 
 

 

No CEF tipo 3, na meia-turma do curso de Operador Manutenção Hoteleira, dos 9 alunos avaliados, 

apenas 3 não tiveram negativas, mas nenhum se encontra em risco de retenção. Nas disciplinas específicas 

deste curso, a média oscila entre 55,5% a Manutenção e Reparação de redes de Água e Esgotos e 100% a 

Manutenção e Reparação de Estruturas em Madeira, Metal e Alvenarias. Nas restantes disciplinas, os 

resultados oscilam entre 44,4 % a Português e 100% a Inglês, Educação Física e Ciências Naturais. 

Na meia-turma do Curso de Assistente de Cuidados de Beleza as 8 alunas foram avaliadas com 100% de 

sucesso a todas as disciplinas. 
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PIEF – 2.º ciclo 

Disciplina 
Classificações 

POSITIVAS 

Média => 3 

1 2 3 4 5 N.º % 

VeP 0 1 2 0 0 2 66,7 2,67 

CLE 0 2 1 0 0 1 33,3 2,33 

MeR 0 1 1 1 0 2 66,7 3 

HeA/CS 0 1 2 0 0 2 66,7 2,67 

HeA/CN 0 1 1 1 0 2 66,7 3 

OfP 0 1 2 0 0 2 66,7 2,67 

AtT 0 1 1 1 0 2 66,7 3 

EDF 0 1 1 1 0 2 66,7 3 

FC 0 1 1 1 0 2 66,7 3 

FV 0 1 1 0 1 2 66,7 3,33 
 

PIEF – 3.º ciclo 

Disciplina 
Classificações 

POSITIVAS 

Média => 3 

1 2 3 4 5 N.º % 

VeP 0 1 4 6 0 10 90,9 3,45 

CLE 0 1 6 4 0 10 90,9 3,27 

MeR 0 1 5 5 0 10 90,9 3,36 

HeA/CS 0 1 7 3 0 10 90,9 3,18 

HeA/CN 0 1 4 6 0 10 90,9 3,45 

OfA 0 1 4 6 0 10 90,9 3,45 

AtI 0 1 5 3 2 10 90,9 3,55 

EDF 0 1 8 1 1 10 90,9 3,18 

FC 0 1 2 8 0 10 90,9 3,64 

FV 0 1 4 2 4 10 90,9 3,82 
 

 

No PIEF – 2º ciclo, foram avaliados 3 alunos. Destes, apenas 1 não teve níveis inferiores a 3. A percentagem 

de sucesso oscila entre 33,3% a CLE e 66,6% às restantes. 

 No PIEF – 3º ciclo, foram avaliados 11 alunos. Destes, apenas 1 apresenta níveis inferiores a 3. A 

percentagem de sucesso é de 90,9% a todas as disciplinas.  

 



 

 

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 a 

seguir se apresentam. 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 Indicadores 
Dados 

de 
partida 

Meta 
20 21 

  1617_1P 1617_2P 1617_3P 1718_1P 1718_2P 1718_3P 1819_1P 1819_2P 1819_3P 1920_1P 1920_2P 

1. Saber+ a 
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% 88,0% 90,0% 92,0% 90,0% 91,5% 

Alcançado 90,66% 93,44% 96,15% 87,56% 88,94% 95,57% 91,9% 95,3% 96,8% 91,4% 96,8% 

Desvio (A-P) 3,91% 6,46% 8,93% 0,34% 1,72% 8,35% 3,9% 5,3% 4,8% 1,4% 5,3% 

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% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 81,0% 

Alcançado 76,32% 77,89% 81,48% 79,31% 77,83% 83,67% 70,8% 77,6% 83,6% 73,4% 79,4% 

Desvio (A-P) -2,75% -1,56% 1,66% -0,51% -1,99% 3,85% -9,2% -2,4% 3,6% -6,6% -1,6% 

2. Saber + a 
Matemática 

(2º CEB) 

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% 77,0% 77,0% 78,0% 79,0% 

Alcançado 79,67% 78,14% 82,97% 79,60% 78,85% 83,74% 74,6% 69,0% 76,7% 84,2% 82,8% 

Desvio (A-P) -0,29% -2,17% 2,30% -1,07% -1,82% 3,07% -2,4% -8,0% -0,3% 6,2% 3,8% 

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% 73,0% 73,0% 73,0% 74,5% 

Alcançado 72,57% 74,86% 78,98% 68,89% 78,89% 77,22% 72,0% 76,1% 80,3% 73,1% 83,3% 

Desvio (A-P) 1,38% 3,16% 6,76% -3,33% 6,67% 5,00% -1,0% 3,1% 7,3% 0,1% 8,8% 

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% 67,0% 67,0% 67,0% 67,0% 68,0% 

Alcançado 70,53% 74,21% 73,54% 51,47% 56,16% 63,78% 60,1% 54,5% 57,7% 69,3% 75,2% 

Desvio (A-P) 5,25% 8,31% 7,02% -15,05% -10,36% -2,74% -6,9% -12,5% -9,4% 2,3% 7,2% 

4. Turmas 
ninho no 
2.º ano 

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% 83,0% 83,0% 83,0% 83,0% 83,5% 

Alcançado 79,47% 82,89% 85,71% 81,08% 83,78% 85,27% 79,9% 87,2% 89,1% 82,7% 88,6% 

Desvio (A-P) -2,82% 0,12% 2,46% -2,17% 0,53% 2,02% -3,1% 4,2% 6,1% -0,3% 5,1% 

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% 82,0% 83,0% 84,0% 84,0% 84,5% 

Alcançado 85,79% 85,56% 85,71% 79,73% 83,78% 84,38% 86,3% 85,8% 87,3% 89,6% 93,6% 

Desvio (A-P) 3,76% 3,12% 2,85% -3,13% 0,92% 1,52% 4,30 2,8% 3,3% 5,6% 9,1% 
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Ações Indicadores 
Dados de 
partida 

Meta 
2021 

  1617_1P 1617_2P 1617_3P 1718_1P 1718_2P 1718_3P 1819_1P 1819_2P 1819_3P 1920_1P 1920_2P 

5. Refletir o 
problema – 
perspetivar 

uma solução 

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             70,5% 71,0% 70,0% 75,0% 72,0% 

Alcançado             70,5% 83,0% 80,9% 81,3% 84,1% 

Desvio             0% 12,00% -11% -6% -12% 

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% 80,2% 80,0% 80,0% 75,0% 

Alcançado             80,4% 79,0% 79,7% 70,5% 74,6% 

Desvio             0% 1,2% 0,3% 10% 0,4% 

5.3) Percentagem de alunos 
envolvidos em Ocorrências 
Disciplinares 2º CEB 

22,0% 16,0% 

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

Alcançado 8,91% 10,77% 13,09% 10,95% 10,62% 13,18% 8,8% 12,1% 12,9% 5,1% 7,8% 

Desvio 2,25% 0,29% -2,12% 0,02% 0,35% -2,21% 5,2% 1,4% 0,1% 5,9% 6,2% 

5.4) Percentagem de alunos 
envolvidos em Ocorrências 
Disciplinares 3º CEB 

25,0% 19,0% 

Previsto 11,16% 11,07% 10,97% 10,97% 10,97% 10,97% 14,0% 13,5% 13,0% 13,0% 15,0% 

Alcançado 8,91% 10,77% 13,09% 10,95% 10,62% 13,18% 8,8% 12,1% 12,9% 11,2% 16,3% 

Desvio 2,25% 0,29% -2,12% 0,02% 0,35% -2,21% 5,2% 1,4% 0,1% 1,8% -1,3% 

5.5) Percentagem de alunos 
reincidentes (ao nível da 
indisciplina) 2º CEB 

15,00% 12,00% 

Previsto 1,93% 1,92% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,85% 1,80% 7,00% 11,0% 

Alcançado 1,14% 1,72% 1,66% 0,99% 1,67% 1,95% 1,22% 2,00% 2,10% 5,60% 5,6% 

Desvio 0,79% 0,20% 0,24% 0,91% 0,23% -0,05% 0,68% -0,15% -0,30% 1,40% 5,4% 

5.6) Percentagem de alunos 
reincidentes (ao nível da 
indisciplina) 3º CEB 

20,00% 17,00% 

Previsto 1,93% 1,92% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,85% 1,80% 10,00% 15,0% 

Alcançado 1,14% 1,72% 1,66% 0,99% 1,67% 1,95% 1,22% 2,00% 2,10% 6,40% 9,4% 

Desvio 0,79% 0,20% 0,24% 0,91% 0,23% -0,05% 0,68% -0,15% -0,30% 3,60% 5,6% 

6. Intervir nas 
causas para 
prevenir os 

efeitos 

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% 1,90% 1,20% 1,50% 

Alcançado 1,60% 3,49% 1,34% 1,24% 2,23% 1,98% 1,98% 1,30% 0,97% 0,77% 0,76% 

Desvio 1,94% -0,29% 1,53% 1,63% 0,22% 0,02% 0,00% 0,65% 0,93% 0,43% 0,74% 

6.2) Taxa de interrupção precoce 
no 3.º ciclo 

2,16% 1,90% 

Previsto 1,38% 1,32% 1,26% 1,26% 1,20% 1,20% 2,16% 2,13% 2,10% 1,40% 1,70% 

Alcançado 0,17% 1,33% 1,17% 1,64% 2,49% 2,16% 1,55% 2,64% 2,24% 0,16% 0,17% 

Desvio 1,21% -0,01% 0,09% -0,38% -1,29% -0,96% 0,61% -0,51% -0,14% 1,24% 1,53% 

6.3) N.º de faltas injustificas por 
aluno no 2º ciclo 

5,00 4,10 

Previsto             5 4,8 4,7 2,5 3,5 

Alcançado             5,00 5,34 5,51 4,31 3,09 

Desvio             0,00 -0,54 -0,81 -1,81 0,41 

6.4) .º de faltas injustificas por 
aluno no 3º ciclo 

10,50 9,00 

Previsto             10,50 10,30 10,10 5,00 7,00 

Alcançado             10,47 9,75 8,45 2,55 2,11 

Desvio             0,03 0,55 1,65 2,45 4,89 
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Ações Indicadores 
Dados de 
partida 

Meta 
2021 

  1617_1P 1617_2P 1617_3P 1718_1P 1718_2P 1718_3P 1819_1P 1819_2P 1819_3P 1920_1P 1920_2P 

7. Intervenção 
precoce no 1.º 

ano 

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% 88,0% 88,5% 89,0% 89,0% 89,5% 

Alcançado 91,41% 84,58% 83,50% 91,35% 85,95% 87,63% 97,0% 89,5% 89,7% 93,0% 86,6% 

Desvio 2,02% -4,96% -6,18% 1,67% -3,73% -2,05% 9,0% 1,0% 0,7% 4,0% -2,9% 

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% 91,0% 91,5% 92,0% 91,0% 92,0% 

91,00% Alcançado 94,95% 89,55% 86,50% 93,51% 91,35% 91,40% 98,5% 96,5% 94,6% 96,5% 93,6% 

  Desvio 5,56% 0,01% -3,18% 3,83% 1,67% 1,72% 7,5% 5,0% 2,6% 5,5% 1,6% 

8. Supervisão e 
acompanhamento 
pedagógico numa 

perspetiva de 
articulação 

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 35 52 55 80 

Alcançado 5 23 84 0 36 49 3 120 156  81 64 

Desvio 0 0 10 0 1 -3 3 85 104 26  -16 

8.2) N.º de reuniões de 
articulação vertical 
efetuadas  

9 10 

Previsto 4 13 33 3 6 13 0 6 9 0 6 

Alcançado 4 13 46 17 30 35 0 9 9 11 11 

Desvio 0 0 13 14 24 22 0 3 0 11 5 

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

9 10 

Previsto 4 14 33 9 12 15 0 6 9 0 6 

Alcançado 4 11 33 24 34 36 0 10 17 11 11 

Desvio 0 -3 0 15 22 21 0 4 8 11 5 

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

    Previsto 0% 15% 30% 0% 15% 30% 0% 18% 35% 0% 30% 

30% 44% Alcançado 0% 21% 32% 0% 18% 35% 7% 13% 29% 1% 16%  

    Desvio 0% 6% 2% 0% 3% 5% 7% -5% -6% 1%  -14% 

8.5) N.º de registos de 
boas práticas 
realizadas 

    Previsto 0 3 6 0 3 6 0 2 3 0 2 

2 6 Alcançado 0 0 0 0 0 2 0 6 10 0 6 

    Desvio 0 -3 -6 0 -3 -4 0 4 7 0 4 

8.6) Média de 
disciplinas envolvidas 
nos projetos 
curriculares 
interdisciplinares 

0 8 

Previsto             0 6 9 0 
5 

Alcançado             - 12 12  8 8 

Desvio             - 6 3  8 8 
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Ações Indicadores 
Dados de 
partida 

Meta 
2021 

  1617_1P 1617_2P 1617_3P 1718_1P 1718_2P 1718_3P 1819_1P 1819_2P 1819_3P 1920_1P 1920_2P 

9. Intervenção 
na família 

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% 2,68% 4,50% 4,00% 

Alcançado 6,01% 4,93% 1,85% 5,33% 5,47% 1,51% 4,77% 2,90% 2,60% 4,19% 1,60% 

Desvio -3,22% -2,20% 0,83% -2,65% -2,79% 1,17% -2,09% -0,22% 0,08% 0,31% 2,40% 

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% 64% 65% 66% 66% 66% 

Alcançado 69% 61% 53% 65% 58% 57% 67% 66% 58% 70% 66% 

Desvio 15% 6% -3% 9% 1% 0% 3% 1% -8% 4% 0% 
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3.4. Outros resultados escolares 

 

Avaliação dos alunos estrangeiros (PLNM) 

São 129 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 82,6%. 

 

Apoio Socioeducativo - Metodologia Ninho 

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

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

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

escolaridade. 

A maioria dos alunos matriculados e a frequentar turmas do 2.º 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. 

 

 

Intervenção Precoce no 1º ano 

Em Português foram beneficiados com esta ação, no 2º Período 29 alunos e em Matemática 21 alunos. 

Em Português o balanço dos apoios na Intervenção Precoce foi negativo tendo sido alcançado 34,5%. Em 

Matemática este reforço foi positivo e alcançou os 57,1%.  

 

Níveis de 

proficiência 

N.º de 

alunos 

N.º de alunos com 

classificação positiva 

Taxa de 

sucesso 

A1 17 13 76,5% 

A2 29 23 79,3% 

B1 27 26 96,3% 

B2 29 27 93,1% 

C1 27 24 88,9% 

Total 129 113 87,6 % 
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Apoio socioeducativo global - 1º CEB 

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

beneficiados em Português 110 alunos e em Matemática 102 alunos. Tanto a Português como a 

Matemática, o balanço destes apoios foi positivo, como revela o gráfico e tabela seguintes. 

 

 

 

 

Apoio ao Estudo no 2.º CEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Promoção do sucesso educativo 

 

Para além do alargamento dos cursos da formação alternativa e da criação do CAM, vistos nos pontos 

anteriores, o Agrupamento aplicou medidas que visam possibilitar a melhoria das aprendizagens dos alunos, 

a saber: a abordagem multinível em cada turma que permite o acesso a medidas universais, seletivas e 

adicionais com o envolvimento do departamento de Educação Especial; apoio socioeducativo no 1.º CEB 

com incidência nas áreas curriculares de português e matemática; metodologia ninho nas áreas de 

português e matemática em algumas turmas do 2.º, 5.º, 6.º e 7.º anos; medida de coadjuvação em sala de 

aula a matemática para algumas turmas do 7.º ano numa lógica de trabalho colaborativo entre os docentes; 

apoio ao estudo nos três ciclos de ensino; TIC como disciplina de oferta complementar no 9.º ano; Educação 

Tecnológica e Música como complemento à educação artística; apoio tutorial específico aos alunos do 2.º e 

3.º CEB que têm duas ou mais retenções e organização semestral nas disciplinas de história, geografia, 

ciências naturais, ciências físico químicas, educação visual, educação tecnológica e TIC. 

 

frequentaram
que obtiveram 

nível positivo
frequentaram

que obtiveram 

nível positivo

Port./HGP 51 47 35 68,6% 56 41 39 69,6%

Mat./CN 66 56 37 56,1% 65 50 36 55,4%

% de alunos 

que obtiveram 

nível positivo

5.º Ano 6.º Ano

N.º de 

alunos 

propostos 

Disciplinas
N.º de 

alunos 

propostos 

Nº de alunos que: % de alunos 

que obtiveram 

nível positivo

Nº de alunos que:
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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 439 429 97,7% 188 42,8% 

1.º 813 772 95,0% 786 96,7% 

2.º 395 353 89,4% 278 70,4% 

3.º 602 511 84,9% 378 62,8% 

Agrup. 2249 2065 91,8% 1630 72,5% 

No 1.º período tinham contactado o docente 85,4% dos Pais e estiveram presentes nas reuniões 81,8%. 

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

compareceram nas reuniões até ao final do 1º período foram 16 (menos 26 do que no 1.º período). 
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5. Avaliação das atividades do agrupamento 
 
Findado o 2º período, efetuou-se o balanço das atividades do Plano Anual de Atividades, referente ao 

mesmo. Podemos concluir que a muitas das atividades calendarizadas para o este período foram 

concretizadas. Relativamente às atividades não realizadas, estas foram devidamente justificadas, 

apresentando várias razões, nomeadamente a suspensão das atividades letivas presenciais, devido à 

Pandemia Covid-19; por falta de transporte; a incompatibilidade 

com o horário da marcação; as dificuldades de agendamento; a 

Porto Editora não ter enviado as passwords para os alunos; a 

entrada permitida nos locais somente a pequenos grupos de alunos, 

o que não se tornaria viável, sendo necessárias muitas sessões 

distribuídas por diversos dias; a entidade contactada para o efeito 

(companhia de teatro) perdeu a licença para atuar no espaço do mosteiro dos Jerónimos; incompatibilidade 

de agenda; cancelamento da atividade pelas entidades envolvidas/contratadas; desfasamento temporal no 

cumprimento dos conteúdos; ausência da educadora/dinamizadora do projeto por motivo de gravidez de risco; 

a não inscrição de turmas na atividade e a indisponibilidade dos oradores para implementar a atividade. 

Relativamente ao tema mais escolhido para integrar as 

atividades, destaca-se Artes e Cultura, com uma 

percentagem de 46,7%. Todavia, é de destacar que, de 

uma forma geral, existiu, da parte dos docentes, a 

preocupação de distribuir as suas atividades pelas 

várias tipologias pré-definidas no PAA. 

No que diz respeito à articulação, denotou-se que as atividades foram transversais a todos os ciclos de ensino: 

Pré-Escolar, 1.º 2.º e 3.º Ciclos. Como se pode observar no gráfico, 

61,5% das atividades decorreram de forma articulada. A articulação 

visou promover a cooperação entre os docentes do agrupamento, 

adequando o currículo às necessidades específicas dos alunos. 

Assentou, ainda, num trabalho colaborativo entre docentes, para que 

o currículo e as atividades se interligassem ao nível 

interdepartamental, interdisciplinar e sequencial, entre níveis de ensino, de modo a permitir uma melhor 

apropriação dos conhecimentos e a consequente melhoria do processo de ensino e aprendizagem.  

No que concerne aos objetivos definidos no Projeto Educativo e no Plano de Melhoria TEIP (contributos para 

o PE/PPM) previstos para as atividades, e observando o gráfico 4, destacam-se com maior opção de escolha 

as que visam a melhoria da qualidade das percentagens (90,4%); aumentar o grau de satisfação dos alunos 

e professores quanto ao ambiente de aprendizagem (56,3%), consolidar o processo de articulação curricular 

nos diferentes órgãos e níveis de ensino, em quatro dimensões essenciais: vertical/horizontal e in tra e 

interdepartamental (44,3%), reduzir os índices de indisciplina dentro e fora da sala de aula (36,5%) e promover 

o sucesso educativo na avaliação interna e externa (30,5%). É de salientar a continuação duma preocupação 

constante dos professores pelo sucesso educativo, tendo como base o perfil dos alunos do século XXI, 

baseando os princípios do seu trabalho num perfil de base humanista; em educar ensinando para a 
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consecução efetiva das aprendizagens; incluir como requisito de educação; contribuir para o desenvolvimento 

sustentável; educar ensinado com coerência e flexibilidade e valorizar o saber.  

 

No que concerne ao item do financiamento, cerca de 99,4% das 

atividades não tiveram quaisquer custos para o Agrupamento de 

Escolas. As que apresentaram importâncias monetárias, tiveram 

um financiamento proveniente de entidades externas. Foi 

necessária apenas uma ajuda financeira no valor de 30 euros. 

 

Relativamente à origem do financiamento das atividades, é de destacar que 81,5% das atividades não 

careceram de qualquer financiamento exterior à escola. É de 

salientar a Câmara Municipal de Loulé, o Centro Ambiental de 

Loulé, a Ordem dos Farmacêuticos, o Ministério da Saúde, a 

Câmara Municipal de Silves, os Bombeiros Municipais de Loulé, a 

APA e encarregados de educação, a Junta de Freguesia de Alte, a 

Biblioteca Municipal de Loulé, a Universidade do Algarve, a Guarda 

Nacional Republicana, o Electrão - Associação de Gestão de Resíduos, a Federação Portuguesa de Golfe, o 

Banco Alimentar contra a Fome, a Junta de Freguesia de São Clemente e Rede de Bibliotecas Escolares. 

 

De uma forma geral, podemos constatar, pela análise do gráfico abaixo, que a avaliação/apreciação das 

atividades foi visivelmente positiva. Existiu uma enorme adesão dos destinatários; foram desenvolvidas as 

competências pretendidas nos alunos; reforçaram-se as relações interpessoais entre colegas, alunos e 

restante comunidade educativa; promoveu-se a articulação horizontal e vertical e satisfazendo as expetativas 

dos participantes e com resultados finais extraordinários. 
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Os grupos disciplinares participaram, ativamente e com empenho, na realização das tarefas a que se 

propuseram. 

De uma forma mais específica, alguns grupos disciplinares salientaram que as atividades permitiram favorecer 

a aquisição de conhecimentos, proporcionando o desenvolvimento de técnicas de trabalho, facilitando a 

socialização e facultando a interligação entre teoria e prática entre a escola e a realidade; permitiu ainda a 

valorização da cultura local; permitiu ainda o aprofundamento de algumas noções (Afetos) que se relacionam 

ao mesmo tempo com conteúdos abordados no âmbito da Educação Sexual e do Projeto Interdisciplinar 

(Igualdade de Género -7ºano-) 

 

Em síntese, a grande maioria das atividades visava promover o aprofundamento de conhecimentos; o 

desenvolvimento da criatividade, a resolução de problemas, o espírito crítico e a capacidade de expressão, 

tendo, por isso, um impacto significativo no processo de aprendizagem dos alunos. 

Foi muito positivo ver o empenho com que os alunos e docentes participaram neste trabalho colaborativo e 

cooperativo, em articulação de saberes e práticas entre os vários intervenientes.  

 

 



 

 

6. Avaliação dos Departamentos 
6.1. Educação Pré-Escolar 
 

 
As 436 crianças inscritas no Pré-Escolar estão distribuídos pelos 11 Jardins de Infância: 
 

Jardim de Infância 
N.º alunos inscritos com:  

3 anos 4 anos 5 anos 6 anos Total 

n.º 1 2 40 30 3 75 

n.º 3 5 21 22 2 50 

Prof. Manuel Alves 5 29 51 10 95 

Clareanes 18 14 10 4 46 

Querença 0 8 0 0 8 

Alfarrobeira 6 8 5 1 20 

Alte 3 6 1 0 10 

Benafim 10 3 2 0 15 

Salir 12 18 11 3 44 

Tôr 16 5 1 2 24 

Poço Novo 43 4 2 0 49 

Itinerante 3 0 0 0 3 

Pré-Escolar 123 156 135 25 439 

 

A avaliação na Educação Pré-Escolar é uma avaliação para a aprendizagem e não da aprendizagem, sendo 

que é uma avaliação formativa, contextualizada e significativa, onde o educador recolhe informações para 

adequar o planeamento ao grupo e à sua evolução. Esta avaliação é realizada ao longo do tempo em situações 

reais, implicando o envolvimento ativo dos diferentes participantes: crianças, pais/famílias e outros 

profissionais. 

A Área de Formação Pessoal e Social incide no desenvolvimento de atitudes, disposições e valores, que 

permitam às crianças continuar a aprender com sucesso e a tornarem-se cidadãos autónomos, conscientes e 

solidários. Considerada como área transversal pois embora tendo conteúdos próprios, insere-se em todo o 

trabalho educativo realizado no Jardim de Infância. A área de Expressão e Comunicação, entendida como 

área básica, uma vez que engloba diferentes formas de linguagem que são indispensáveis para a criança 

interagir com os outros, dar sentido e representar o mundo que a rodeia. Sendo a única área que comporta 

diferentes domínios, nomeadamente: Domínio da Educação Física, Domínio da Educação Artística, Domínio 

da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita e Domínio da Matemática. A área do Conhecimento do Mundo é 

uma área integradora de diferentes saberes, onde se procura que a criança adote uma atitude de 

questionamento e de procura organizada do saber, própria da metodologia científica, de modo a promover 

uma melhor compreensão do mundo físico, social e tecnológico que a rodeia. 

Convém realçar que muitas das educadoras não realizaram reunião com os pais/EE neste período, devido ao 

encerramento súbito das escolas na sequência da pandemia causada pelo COVID-19.  
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6.2. 1.º Ciclo 
 
Os 813 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 

EB Nº3 Loulé 23 24 19 21 87 

EB Nº4 Loulé 45 50 43 42 180 

EB Areeiro 9 8 13 7 37 

EB Cortelha 1 3 2 2 8 

EB Tor 4 4 7 10 25 

EB Benafim 5 11 7 9 32 

EB Salir 13 15 11 9 48 

EB Alte 9 11 19 10 49 

EB Prof. Manuel Alves 59 93 86 94 332 

EB Querença 4 3 5 3 15 

Total 172 222 212 207 813 

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

 

Análise da evolução dos resultados 

Português      Matemática 

 

 

Estudo do Meio     Educação Artística 
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Exp. Físico Motora     Oferta Complementar 

 

 

Inglês 

 

 

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, com base na aplicação das Medidas Universais no 

âmbito do Decreto-Lei 54/2018; 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 constante 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/projetos curriculares 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 
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implementação de projetos de leitura e 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 do PPM “ 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 de 

alguns 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” e intervenção precoce; 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. Uma vez que foi implementado o Plano 

de E@D para o 3º Período os docentes implementarão novas estratégias de estudo e acompanhamento 

dos alunos. Assim, como foi estabelecido pelo agrupamento, será utilizada para trabalho síncrono e 

assíncrono com os alunos a Plataforma Classroom do Agrupamento, o email, o WhatsApp. Como 

instrumentos de trabalho os docentes planificarão 1 tarefa por dia, por disciplina, comtemplada no horário 

que ficou estabelecido tendo por base os conteúdos transmitidos pelo #EstudoEmCasa. Os docentes farão: 

Articulação entre conteúdos das várias disciplinas (interdisciplinaridade); Divulgação semanal dos conteúdos 

programáticos em avaliação junto dos encarregados de educação através de uma planificação orientada 

para os alunos e encarregados de educação; A articulação das tarefas a serem enviadas aos alunos entre 

todos os docentes de cada grupo de ano de escolaridade, que são partilhadas entre os titulares, de forma a 

não haver muita discrepância no que vai sendo consolidado/ensinado; Rentabilização do apoio 

socioeducativo. Os docentes de apoio socio educativo são professores colaborantes de cada grupo turma, 

dando apoio aos alunos com mais dificuldades, assinalados pelos docentes titulares; A comunicação 

sistemática entre a escola e a família; Valorização do sucesso, no sentido de incentivar a continuação de 

um bom trabalho, corrigindo os trabalhos enviados pelos alunos aos professores, via email, Classroom ou 

WhatsApp e dando-lhes feedback dos seus progressos; Correção de comportamentos desajustados no 

decorrer das aulas síncronas; Divulgação e explicação dos critérios de avaliação junto dos alunos, de forma, 

a corresponsabilizá-los pelo processo ensino/aprendizagem; Utilização de instrumentos de avaliação que 

permitam aferir a quantidade de trabalho que vai sendo realizado por cada aluno; Desenvolvimento 

procedimentos regulares e sustentados de monitorização das aprendizagens dos alunos.  
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6.3. Línguas 
 

Português 

2.º Ciclo 

Taxa de sucesso      Média 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

Alunos com sucesso escolar: Revelaram mais interesse, empenho e motivação pelas atividades 

escolares; adquiriram conhecimentos; cumpriram exemplarmente as regras; intensificaram hábitos de 

trabalho. Os EE estiveram mais presentes na vida escolar dos seus educandos; O Programa TEIP privilegia 

turmas do 5º e 6º anos, o que se revelou muito benéfico. 

Os alunos com insucesso escolar continuaram a não cumprir as regras; a não ter consigo material escolar 

indispensável; as famílias mostraram-se ainda pouco conscientes do seu papel e o estudo foi inconsistente.  

Os docentes recorreram, especialmente, às tecnologias, validaram o êxito dos discentes, continuaram 

motivadores e aplicaram a diversidade de comunicação, consideraram ainda mais a diversidade. 

As reuniões de trabalho colaborativo regulares continuaram muito proveitosas, dando lugar a um labor eficaz 

e concertado. O Concurso Nacional de Leitura foi conduzido com sucesso. 

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Aplicaram-se e reforçaram-se as estratégias sugeridas no 1º período.  

Foram continuadas algumas das atividades de articulação vertical. Foram executados trabalhos de grupo e 

/ou individuais sobre os conteúdos lecionados, contudo, neste período, de forma muito mais empenhada, 

por parte dos alunos.   

Explorou-se, sistematicamente, a "escola virtual", recorreu-se a filmes e pequenos vídeos e usaram-se 

meios disponibilizados pela biblioteca escolar. 

Obteve-se uma melhoria nos resultados, tanto no que diz respeito à percentagem da taxa de sucesso como 

à média esperada. 

A utilização dos recursos digitais, da comunicação à distância e o contacto com os encarregados de 

educação serão enfatizados e, na medida do possível melhorados. 
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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: 

O grupo de Português do 3º ciclo irá seguir as orientações do Plano de Ensino à distância do nosso 

Agrupamento, nomeadamente: 

- Na comunicação com os alunos irá usar, sobretudo, o correio eletrónico e a plataforma Classroom; 

- As planificações das atividades serão semanais ou quinzenais e articuladas pelos professores por ano de 

escolaridade; 

- A avaliação das atividades será feita numa grelha, onde se registará se o aluno realizou ou não as tarefas 

propostas e se o fez dentro do prazo estipulado.  

- Os alunos receberão sempre um feedback por parte do professor, seja através do envio de soluções dos 

exercícios, esclarecimento de dúvidas, etc. 

Os pais e encarregados de educação deverão, na medida do possível, acompanhar os seus educandos no 

controlo e execução das tarefas propostas. 

 

 

Inglês 

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

Os resultados foram muito positivos. As estratégias utilizadas são normalmente do gosto dos alunos. 

Os vídeo apresentados, os ficheiros de audição e os jogos em língua inglesa são divertidos e muito úteis 

para desenvolver, nos alunos, o gosto pela disciplina.  

Um grande número de alunos tem muito contacto com a língua através das plataformas sociais e da 

televisão. As professoras são motivadas, dando o maior apoio possível aos seus alunos. 

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Os problemas encontrados são os comuns às outras disciplinas: falta de apoio por parte dos Encarregados 

de Educação, falta, por vezes, de material necessário para as aulas e alguma desmotivação por parte dos 

alunos com mais dificuldades ou sem bases.  

O reforço positivo é uma boa estratégia, assim como apresentar materiais motivadores e interessantes. 

 

 

Francês 

Taxa de sucesso      Média 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

Alunos com sucesso escolar: Cumprimento de regras; Empenho e interesse; Hábitos e métodos de 

trabalho. 

Alunos com insucesso escolar: Incumprimento de regras; Falta de empenho e interesse; Falta de hábitos 

e métodos de trabalho; Não realização das atividades propostas.  
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Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Realização de atividades direcionadas e adaptadas às dificuldades dos alunos/turma; Plano E@D - as 

docentes colocarão na plataforma Classroom semanalmente, as atividades para os alunos; irão, na medida 

do possível, cumprir a Planificação delineada para este 3º período. 

 

 
Espanhol 

Taxa de sucesso      Média 

 
 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

Reiteram-se os aspetos positivos e negativos referidos no 1º período.  

Acresce-se ainda que a realização de demasiadas atividades/ visitas de estudo em momentos de avaliação 

veio complicar o decorrer normal das aulas e prejudicou de alguma maneira os discentes, que estavam 

menos concentrados. Deveria haver um maior equilíbrio dos grupos disciplinares para não prejudicar os 

demais.  

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Propostas no caso de aulas presenciais: 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 seus educandos. 

Solicitação de um aumento da carga horária, principalmente no 8º e 9º ano de escolaridade, para 

desenvolver a oralidade e permitir um apoio mais consistente aos alunos com mais dificuldades, visto ser 

impraticável em 2 tempos lecionar os conteúdos imprescindíveis para o nível de iniciação, com o rigor e 

tempo necessários e fazer uma avaliação por domínios fundamental nas línguas estrangeiras. 

Devido às circunstâncias do ensino à distância, as propostas passam a ser as seguintes: apoio 

individualizado ou em grupo via plataformas informáticas diversas; aplicação de trabalhos/ fichas formativas 

digitais que sistematizem os conteúdos versados; solicitar a participação ativa dos alunos e um controlo 

sistemático por parte dos Encarregados de Educação; colaboração ativa por parte do Diretor de Turma e 

dos Conselhos de Turma para planificar as atividades e as estratégias a implementar.   
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6.4. Matemática e Ciências Experimentais 
 

Matemática 

2.º Ciclo 

Taxa de sucesso      Média 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

As medidas implementadas neste período começavam a surtir efeito como mostram os resultados escolares. 

Apesar de algumas turmas ainda apresentam uma taxa de sucesso menor relativamente as metas 

contratualizadas. 

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Adequar as atividades para o ensino à distância; monitorizar as atividades dos alunos com maiores 

dificuldades; responsabilizar os alunos e os encarregados de educação pelo processo de ensino-

aprendizagem dos seus educandos; acompanhar de forma ainda mais individualizada a execução dos 

trabalhos dos alunos com mais dificuldades.  

 

 

 

 

3.º Ciclo 

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

Alunos com insucesso escolar: Apresentação, por parte de um número significativo de alunos, de nível 

inferior a três em anos anteriores; Falta de sentido de responsabilidade e hábitos e métodos de estudo e 

falta de trabalho autónomo de alguns alunos, para consolidação e sistematização dos conteúdos lecionados; 

Falta de acompanhamento e supervisão regular por parte de encarregados de educação; Fraco empenho 

na concretização das tarefas escolares; Atitude passiva e desinteressada perante todas as tarefas 

propostas; Falta de atenção e concentração; O facto dos critérios de progressão/retenção dos alunos nos 

anos não terminais de ciclo permitirem aos alunos transitarem de ano com três níveis inferiores a três, 

incluindo Português e Matemática, faz com que alguns alunos "desistam" da disciplina afirmando, perante o 

seu docente de Matemática, que não precisam de se esforçar porque já podem passar de ano com negativa 

a Português, a Matemática e a outra. 

Alunos com sucesso escolar: Interesse, empenho e motivação intrínseca dos alunos pelas atividades 

escolares; Empenho na concretização das atividades propostas, quer em sala de aula quer em casa; 

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

Encarregados de Educação da vida escolar dos seus educandos. 

Por parte dos docentes: Trabalho colaborativo entre os docentes; A partilha, constante, de materiais e de 

experiências por todos os docentes do grupo; Implementação de atividades/estratégias diversificadas, tendo 

em conta as diferentes especificidades dos alunos/turmas; Extensão e grau de dificuldade do programa de 

Matemática que conduz à falta de tempo para a consolidação de conhecimentos; A diminuição da carga 

horária da disciplina, a grande falta de docentes de Matemática do 3.º ciclo no Centro de Aprendizagem e a 

não atribuição, por parte do órgão de gestão, de uma hora semanal de apoio para cada turma faz com que 

os alunos não tenham recursos suficientes que lhes permitam consolidar os conteúdos programáticos e 

esclarecer as dúvidas existentes; A realização de testes sempre com a matéria toda; Implementação de 

testes elaborados em conjunto; Definição conjunta dos critérios de correção dos testes; A manutenção de 

um grau de exigência e rigor matemático que visa incutir aos alunos a aquisição de hábitos de trabalho e de 

estudo; Implementação da ação n.º 3 - "Saber + a Matemática" em algumas turmas do 7.º ano de 

escolaridade; Incentivar os alunos para a importância de frequentarem o centro de aprendizagem. 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Docentes: Devido ao estado de emergência em que o país se encontra, causada pela pandemia Covid 19, 

tendo havido a suspensão das aulas presenciais para todo o 3.º período, de acordo com o Plano de Ensino 

à Distância do Agrupamento, os docentes vão continuar a lecionar os conteúdos recorrendo, 

essencialmente, à plataforma Google Classroom. 

Nessa plataforma, irão ser implementadas as seguintes estratégias pela parte dos docentes: Envio de fichas 

de trabalho formativas que permitem consolidar as aprendizagens dos novos conteúdos e complementar a 

informação não existente nos manuais escolares adotados com vista a aplicabilidade de todas as metas 

curriculares programadas; Valorizar os trabalhos enviados pelos alunos, no sentido de os incentivar à 

continuidade de um bom trabalho; Motivar os alunos com resultados insatisfatórios, incentivando-os a uma 



 

36 

 

mudança de atitude para que consigam ultrapassar as dificuldades evidenciadas; Envio de materiais para 

os alunos com necessidades educativas especiais de acordo com os seus Planos Educativos Individuais. 

Incentivar os alunos a: cumprirem as instruções dos docentes relativas ao processo de ensino-

aprendizagem; Mostrarem maior interesse e empenho na concretização das tarefas propostas; Participar 

ativamente e de forma organizada na plataforma enviando todas as tarefas resolvidas aos professores 

dentro dos prazos estabelecidos; Esforçarem-se para adquirir hábitos e métodos de estudo estudando 

diariamente e resolvendo as tarefas enviadas pelos docentes; Realizarem um trabalho sério e responsável, 

encarando a escola como uma ferramenta base da sua formação enquanto cidadãos.  

 Encarregados de Educação: Com a colaboração dos diretores de turma solicitar a estes que: Se envolvam 

mais no percurso escolar dos seus educandos verificando, com frequência, tudo o que é postado na 

plataforma Classroom; Incentivem/estimulem o interesse e empenho dos seus educandos na concretização 

das tarefas; Elaborarem e façam cumprir um horário de estudo diário e controlem a realização de todas as 

tarefas que são enviadas pelos docentes. 

 

 
Ciências Naturais 

2.º Ciclo 

Taxa de sucesso      Média 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

As medidas implementadas neste período começavam a surtir efeito como mostram os resultados escolares. 

Apesar de algumas ainda apresentam uma taxa de sucesso menor relativamente a outras. 

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Adequar as atividades para o ensino à distância; Monitorizar as atividades dos alunos com maiores 

dificuldades; Responsabilizar os encarregados de educação pelo processo de ensino-aprendizagem dos 

seus educandos; Acompanhar de forma ainda mais individualizada a execução dos trabalhos dos alunos 

com mais dificuldades. 
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3.º Ciclo 

Taxa de sucesso      Média 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

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. 

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

- Ausência do material necessário às aulas; Fraco empenho na concretização das tarefas escolares; Falta 

de hábitos e métodos de trabalho e de estudo regulares; Não frequentar o centro de aprendizagem. 

Da parte dos docentes: Implementação de acomodações curriculares, tendo em conta as especificidades 

dos alunos; 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.  

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Os docentes aplicarão as seguintes estratégias, no âmbito da implementação do Plano E@D: 

- Produção de tarefas diversificadas e apelativas, que permitam ao aluno desenvolver e consolidar as 

diversas aprendizagens; - Fornecer regularmente aos alunos o feedback das tarefas realizadas e esclarecer 

todas as dúvidas apresentadas; - 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; - Implementar as 

acomodações curriculares ajustadas às especificidades dos alunos; - Implementar as ações previstas no 

PPM que sejam possíveis. 

Para os alunos: - Cumprir as instruções dos docentes relativas ao processo de ensino à distância; - Realizar 

com rigor as tarefas solicitadas, cumprindo os prazos estipulados; - Esforçarem-se para adquirir hábitos e 

métodos de estudo, estudando regularmente, de acordo com o horário estabelecido no Plano E@D; - 

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 e o Plano E@D. 
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Para os encarregados de educação: - Respeitar os docentes e o seu trabalho; - Assegurar, dentro do 

possível, que o aluno tenha as condições necessários para cumprimento do Plano E@D; - 

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 das tarefas; - Manter o contacto com o Diretor 

de Turma. 

 

Físico-Química 

Taxa de sucesso      Média 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

Relativamente à turma do 9º B-S, onde se verifica a menor percentagem de alunos com nível superior a três 

bem como a média mais baixa, em termos de nível, neste ano de escolaridade, a docente reitera os fatores 

já identificados no período anterior. A docente salientou que os resultados dos alunos do 1ºperíodo que 

obtiveram nível 3, situavam-se entre os 50% e 56% e que, apesar da diversificação de estratégias e a 

realização, entre pares, de mais atividades experimentais, muitos alunos desta turma demonstraram uma 

grande passividade perante as tarefas, recusando com frequência a realização das mesmas.  

A docente que leciona a turma do 9ºB (Loulé) revela que a média da turma é um pouco inferior à do 1º 

período em virtude de dois alunos terem obtido resultados inferiores. A professora revela ter verificado algum 

cansaço e dificuldade de concentração por parte desses alunos. A docente continuará a diversificar as 

estratégias para melhorar as aprendizagens no 3ºperíodo. 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Planificação, em trabalho colaborativo entre os docentes, das tarefas para os alunos; Recorrer, sempre que 

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

atividades/exercícios; Utilização de estratégias diversificadas tendo em consideração os recursos 

disponíveis e as especificidades dos alunos; Realização, sempre que possível, de atividades experimentais 

(com material que os alunos tenham em casa) e/ou utilização de vídeos e/ou simulações; Utilização das TIC 

com recurso a aplicações informáticas, como forma de aumentar a motivação; Recolha de evidências da 

participação dos alunos; Partilhar com os alunos os recursos existentes para exploração dos diferentes 

conteúdos, utilizando as plataformas definidas pela escola e usadas pelo professor com a turma; Enviar, 

através dos meios tecnológicos disponíveis, as tarefas para o aluno desenvolver semanalmente ou 

quinzenalmente.  
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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, desenvolveram um trabalho 

colaborativo, recorreram a recursos e a estratégias diversificadas e estiveram sempre disponíveis, para que 

todos os alunos pudessem usufruir de recursos digitais variados para a realização das atividades 

desenvolvidas ao longo do ano/semestre. 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 o uso do recurso Moodle para dinamizar e criar maior interatividade entre o aluno e 

professor e desta forma controlar o processo de ensino aprendizagem foram fatores essenciais para os 

resultados obtidos. O recurso a várias aplicações/ plataformas, revelaram-se um excelente contributo para 

a obtenção destes resultados, assim como, a qualidade dos equipamentos existentes em sala de aula.  

Dado que a disciplina é maioritariamente de componente prática e realizada em sala de aula, o absentismo 

escolar dos alunos é um dos maiores motivos que justifica o insucesso registado na disciplina. 

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, a realização de trabalhos práticos e utilização de recursos digitais. 

Continuar a valorizar as atividades de cariz mais prático e o trabalho a pares ou em grupo. Recorrer ao 

reforço positivo perante a realização/ concretização das atividades/tarefas da disciplina. Continuar também 

a elaborar e aplicar tarefas de articulação entre os vários ciclos, assim como, estratégias preventivas de 

indisciplina.   
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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, 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.  

As docentes continuam a desenvolver trabalho colaborativo, procuram desenvolver ensino mais 

individualizado, promovem atividades mais estimulantes e apelativas com mais recurso a materiais 

audiovisuais, promovem, igualmente, a realização de pequenos trabalhos (que os alunos com insucesso 

não apresentam). 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Foram continuadas as estratégias propostas no 1º período; Foram iniciadas algumas das atividades de 

articulação vertical; 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. 

 

História 

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

Os docentes de História referiram que apesar dos resultados obtidos pelos alunos no  9º ano serem bons, 

consideram que algumas lacunas existentes se  devem sobretudo às  seguintes dificuldades: atenção e 

concentração; expressão escrita; na aquisição e relacionação de conhecimentos; na 

compreensão/interpretação de ideias; na resolução de problemas e aplicação de conhecimentos e ao não 

cumprimento das regras de comportamento, de alguns alunos, que perturbam o bom funcionamento das 

aulas. 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Os docentes irão, com o intuito de superar as dificuldades, aplicar as seguintes estratégias: motivar os 

alunos para a importância do estudo e da participação em atividades/aprendizagens; insistir no cumprimento 

de regras previamente estabelecidas; valorizar o espírito de iniciativa na realização de tarefas; incutir nos 

alunos a importância do esclarecimento de dúvidas ou dificuldades; valorizar a participação oral e promover 

momentos que levem os alunos a desenvolver a sua capacidade de interpretação, análise, síntese e 

avaliação de situações concretas. 

 
Geografia 

Taxa de sucesso      Média 

 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

A diversificação de estratégias e metodologias, bem como o recurso a novas tecnologias, o reforço do 

trabalho cooperativo e colaborativo utilizados, surtiram o efeito desejado, promovendo a melhoria dos 

resultados escolares dos alunos. 

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Continuar a utilizar as metodologias e estratégias aplicadas no período anterior, mas num contexto de ensino 

à distância. O trabalho com os alunos terá por base sessões assíncronas, utilizando a plataforma Classroom, 

de modo a facilitar o contacto com todos os alunos apoiando-nos n os espaços digitais e nos meios de 

comunicação disponibilizados pela escola e Ministério de Educação 
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Ed. M. R. C. 

Taxa de sucesso      Média 

 
 

 
 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

No que concerne ao docente da disciplina tem-se mantido um esforço em manter a relação próxima e cordial 

de ensino-aprendizagem, o dinamismo e motivação implementados nas aulas, bem como a diversidade de 

atividades propostas. Em relação aos alunos, verifica-se que continuam responsáveis, empenhados e 

interessados nos conteúdos e dinâmicos abordados nas aulas. 

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

O docente continuará a realizar uma diversificação de estratégias em função do perfil das turmas, bem como 

o reforço positivo, motivação, implementação de conteúdos dinâmicos e tarefas apelativas, de acordo com 

o plano E@D definido para todo o Agrupamento.  
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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. 

 
 

3.º Ciclo 

Taxa de sucesso      Média 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

Não se registaram alterações significativas relativamente aos fatores que contribuíram para os resultados 

da disciplina: A maioria dos alunos do 7.º e do 9.º ano concluíram o 2.º período com sucesso. Evidenciaram 

empenho, interesse, organização e sentido de responsabilidade no desenvolvimento das atividades 

promovidas; foram, de um modo geral assíduos e pontuais, cumprindo as regras estabelecidas para um bom 

funcionamento das aulas; revelaram concentração, autonomia e uma gestão adequada do tempo no 

desenvolvimento das tarefas, solicitando a intervenção do docente para o esclarecimento de dúvidas ou 

apoio individual no sentido de superarem as suas dificuldades. A exceção aos desempenhos descritos 
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verificou-se apenas com um aluno do 9.º ano, que não obteve sucesso (este aluno já havia registado 

insucesso no 1.º período, sendo que, por ausência da docente que leciona a disciplina, lhe foi atribuído o 

nível do 1.º período). 

Por parte dos docentes foram implementadas estratégias promotoras do sucesso dos alunos, tal como 

descritas no período anterior, o que se refletiu muito positivamente nos resultados obtidos. 

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Face ao exposto e aos resultados obtidos nos diferentes anos de escolaridade, os docentes consideram que 

as estratégias implementadas foram as mais adequadas.   

No entanto, dada a situação particular de suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais, 

decorrente da implementação das medidas de isolamento social impostas pelo Plano de Contingência -

Covid 19, e o desenvolvimento do 3.º período na modalidade de ensino à distância, o grupo disciplinar irá 

implementar estratégias específicas para o Plano de Ensino a Distância - E&D a aplicar na disciplina de 

Educação Visual, de acordo com as orientações da direção do agrupamento e do Ministério de Educação. 

 

 

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. 

 

 

  



 

45 

 

Educação Musical 

Taxa de sucesso      Média 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

A maioria dos alunos do 5.º e do 6.º ano concluíram o 2.º período com sucesso. Evidenciaram empenho, 

interesse, organização e sentido de responsabilidade no desenvolvimento das atividades promovidas; foram, 

de um modo geral assíduos e pontuais, cumprindo as regras estabelecidas para um bom funcionamento das 

aulas; revelaram concentração, autonomia e uma gestão adequada do tempo no desenvolvimento das 

tarefas, solicitando a intervenção do docente para o esclarecimento de dúvidas ou apoio individual no sentido 

de superarem as suas dificuldades. 

Por parte dos docentes foram implementadas estratégias promotoras do sucesso dos alunos, o que se 

refletiu muito positivamente nos resultados obtidos. 

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Face ao exposto e aos resultados obtidos nos diferentes anos de escolaridade, os docentes consideram que 

as estratégias implementadas foram as mais adequadas.   

No entanto, dada a situação particular de suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais, 

decorrente da implementação das medidas de isolamento social impostas pelo Plano de Contingência -

Covid 19, e o desenvolvimento do 3.º período na modalidade de ensino à distância, o grupo disciplinar irá 

implementar estratégias específicas para o Plano de Ensino a Distância - E&D a aplicar na disciplina de 

Educação Musical, de acordo com as orientações da Direção do Agrupamento e do Ministério de Educação. 
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Educação Física 

Taxa de sucesso      Média 

 

 

 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

Assim, e após uma reflexão sobre a falta de sucesso de alguns alunos, o grupo é da opinião que esse facto 

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 (2019/20) em comparação com, igual data do 

ano transato, o Grupo considera que existiu um ligeiro acréscimo tanto nas taxas de sucesso como nas 

médias, do 2º ciclo e 3º ciclo. 

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Introdução de inovações/alterações nas planificações do trabalho que será desenvolvido.  

Avaliação quinzenal das inovações introduzidas ao longo do período. 

Implementação de estratégias de ensino que permitam, melhorar os resultados dos alunos, tais como: Maior 

responsabilização dos encarregados de educação, através de diferentes canais de comunicação; 

Autoavaliação quinzenal das atividades desenvolvidas na disciplina; Aumento do reforço positivo aos alunos 

com menor auto estima e menor motivação; Desenvolvimento de atividades que promovam o interesse pelos 

conteúdos da disciplina. 
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6.7. Educação Especial 
 

O Departamento de Educação Especial é composto por 9 Docentes de Educação Especial, 5 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 138 alunos ao abrigo do Decreto-Lei n.º 54 de 2018 

de 6 de julho dos quais 36 usufruem de medidas adicionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 1.º período estavam em risco de retenção: 6 alunos 

do 1.º CEB; 6 do 2.º CEB e 6 do 3.º CEB perfazendo 18 

discentes. 

 

 

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 

15/01/2020 6 6 

11/03/2020 13 11 

 
 
 

 

 

 

  

Ciclo N.º de alunos 

Pré-escolar 4 

1.º ciclo 57  

2.º ciclo 37  

3.º ciclo 40  

Total 138  

 

Ano de 

escolaridade 

Nº de alunos em 

risco de retenção 

1º - 

2º 2 

3º 0 

4º 1 

5º 2 

6º 3 

7º 0 

8º 4 

9º 2 

Total 14 
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7. Conclusão 
 

Analisando os indicadores globais pode observar-se o seguinte: 

- No sucesso escolar na avaliação interna, assistimos a uma melhoria significativa na taxa de insucesso 

no agrupamento em cerca de 4 pontos percentuais face ao 1.º período. No 1.º CEB houve uma melhoria de 

2 pontos percentuais e no 2.º e 3.º CEB a melhoria foi de 5 pontos percentuais. Todos os anos de 

escolaridade melhoraram. Destaca-se o 9º ano com uma melhoria de 16 pontos percentuais; 

- Na percentagem de alunos com classificação positiva a todas as disciplinas verificou-se uma 

melhoria de cerca de 5 pontos percentuais face ao 1.º período (melhoria ocorrida no 2.º e 3.º CEB de 10 e 

9 pontos percentuais, respetivamente. No 1.º CEB, esta percentagem manteve-se); 

- Quanto à interrupção precoce no percurso escolar, é de referir que neste ano letivo, encontram-se três 

alunos do 2.º CEB e 1 do 3.º CEB em situação de abandono (o mesmo número de alunos do 1.º período; 

- Na média de faltas injustificadas por aluno verificou-se um aumento no 2.º CEB de 2,47 faltas face ao 

1.º período. Nos restantes ciclos o aumento não foi significativo; 

- Em relação à indisciplina, registou-se uma ligeira melhoria face ao 1.º período no número de medidas 

corretivas (menos 12 medidas) apesar de ter havido mais 8 alunos considerados reincidentes. Contudo, 

quando se compara com o 2.º período do ano anterior verifica-se uma melhoria na indisciplina uma vez que, 

no indicador n.º de ocorrências disciplinares, registou-se menos 254 ocorrências disciplinares neste ano; 

 - Relativamente aos restantes indicadores globais irá ser efetuada, ao longo do ano letivo, a respetiva 

monitorização através da aplicação de inquéritos de satisfação. 

Nas classificações obtidas nas áreas curriculares verificou-se que houve uma melhoria de 3 ou mais 

pontos percentuais em relação ao 1.º período em 17 áreas. E 74 das 82 áreas curriculares melhoraram ou 

mantiveram a taxa de sucesso face ao 1.º período. Apenas em Português no 1.º ano registou-se um 

decréscimo de mais de 3 pontos percentuais face ao 1.º período. 

Na Formação Alternativa, no conjunto das turmas dos cursos de educação e formação, os resultados 

podem considerar-se de nível suficiente dado que nas 3 turmas há apenas 1 aluno em risco de retenção e 

a média dos níveis das diversas disciplinas oscila entre 3 e 3,8. No PIEF os resultados também se podem 

considerar de nível suficiente, pois, num universo de 14 alunos avaliados apenas 2 estão em risco de não 

progredir e a média das diversas disciplinas é de 2,9 no 2º ciclo e 3,4 no 3º ciclo. Apesar da situação de 

ensino à distância que vivemos devido à pandemia provocada pelo vírus COVID 19, os 4 conselhos de turma 

propõem-se desenvolver estratégias de motivação, dinamizar atividades, acompanhar os alunos e envolver 

os encarregados de educação no intuito de ainda conseguir recuperar e melhorar alguns níveis. 

No que diz respeito à avaliação dos alunos apoiados ao abrigo do Decreto-Lei n.º 54 de 2018 os 

resultados foram significativamente melhores uma vez que apenas 14 alunos encontram-se em risco de 

retenção, menos 4 alunos do que no 1.º período.  
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Em relação à avaliação dos alunos estrangeiros (PLNM) verificou-se uma melhoria de 5 pontos 

percentuais na taxa de sucesso face ao 1.º período que é agora de 82,6%. 

No que concerne à participação de EE verificou-se um aumento de 6,4 pontos percentuais face ao 1.º 

período na percentagem de EE que contactaram o docente e uma diminuição de 9 pontos percentuais na 

percentagem de EE que estiveram presentes nas reuniões. Esta diminuição justifica-se pelo encerramento 

súbito das escolas devido à pandemia COVID-19, impedindo as educadoras de efetuarem a reunião. O 

número de EE que nunca contactaram o Docente nem compareceram em nenhuma reunião desde o início 

do ano diminuiu para 16, menos 26 do que no 1.º período.   

O departamento do 1.º ciclo/Ed. Pré-Escolar 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 27 indicadores pertencentes às 9 ações de melhoria 

implementadas. Observa-se que 21 indicadores atingiram as metas estabelecidas (menos 1 do que no 1.º 

período). 

No tópico 5 foi feito o balanço do PAA e pode-se concluir que as atividades propostas para o 2.º período 

foram realizadas com sucesso, tendo em conta os objetivos propostos e o seu contributo para o PE e PPM.  

 

 

8. Recomendações finais 
 
A equipa de autoavaliação congratula-se com os resultados obtidos no 2.º período, tendo em conta que, 

quase todos melhoraram em relação ao 1.º período e que, a maioria dos indicadores já atingiu a meta 

estabelecida para o final deste ano letivo. 

Contudo, devido à pandemia de COVID-19, foram suspensas as atividades letivas presenciais. A passagem 

para o ensino não presencial, neste curto intervalo de tempo, passou a ser um desafio enorme para as 

escolas. Foi elaborado o Plano de Ensino @ Distância. Os Departamentos Curriculares/Grupos disciplinares 

já redefiniram as estratégias para serem implementadas no 3.º período onde contemplam as metodologias 

de E@D. A equipa de autoavaliação recomenda que sejam aplicadas essas estratégias que se encontram 

no tópico 6 não esquecendo que os Diretores de Turma/Professores Titulares de Turma devem fazer chegar 

aos Encarregados de Educação. 

 


