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1. Introdução 
 

O presente relatório tem como enquadramento legal a alínea c) do ponto 2 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 

137/2012, de 2 de julho onde pretende-se proceder à identificação do grau de concretização dos objetivos 

fixados no PE, à avaliação das atividades realizadas pelo agrupamento e da sua organização e gestão. É 

complementado com o ponto 4 do artigo 22º do Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho. 

O relatório apresenta os resultados alcançados no 3.º período, compara-os com as metas que se 

pretendem atingir e com os resultados dos anos anteriores, mostra diferentes análises das estruturas 

intermédias de gestão, interpreta os resultados alcançados, monitoriza o plano de E@D, 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 DGEC 

no âmbito do programa TEIP 2018-21 e foram integradas no PE 2019-23 e as metas das ações de 

melhoria implementadas no âmbito do PPM.  

Pelo segundo ano consecutivo, as aulas presenciais foram suspensas devido à pandemia da Covid-19, no 

dia 22 de janeiro, três semanas após o início do 2.º período. As aulas foram retomadas no regime de 

ensino não presencial no dia 8 de fevereiro. O plano de E@D foi acionado. Desta vez, com a experiência 

que ocorreu no ano passado e com os ajustes necessários na implementação de medidas pedagógicas e 

organizacionais, houve um feedback bastante positivo por parte dos docentes, alunos e encarregados de 

educação. Continuou a ser um desafio muito grande por parte de todos os intervenientes para que o 

processo de ensino e aprendizagem decorresse com sucesso.  

Também pelo segundo ano consecutivo, foi aplicada a ferramenta SELFIE (a autorreflexão sobre a 

aprendizagem eficaz fomentando a inovação através de tecnologias educativas). Esta ferramenta foi 

concebida para ajudar as escolas a incorporar tecnologias digitais no ensino, na aprendizagem e na 

avaliação dos alunos. Neste relatório pode-se observar os resultados dessa ferramenta bem como a sua 

respetiva análise.  

Pretende-se com este relatório informar e sustentar intervenções pedagógicas e incutir uma cultura de 

reflexão pelas diferentes estruturas com vista à melhoria contínua da qualidade dos processos educativos 

e do sucesso escolar. Neste sentido agradece-se o contributo de todos os intervenientes neste processo e 

restante comunidade educativa que têm contribuído para os resultados alcançados.  
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2. Caraterização do Agrupamento 
 

O AEPJCC foi mega agrupado no ano letivo 2012-13 com o Agrupamento de Escolas de Salir. 

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

Querença/Tôr/Benafim, Alte, Salir e Ameixial). É constituído por 15 unidades orgânicas: 

 

Até ao final do 3º período estavam matriculadas 2257 crianças/alunos no regime diurno distribuídas por 

113 turmas (22 salas da Educação Pré-Escolar das quais 1 de Ensino Itinerante, 40 turmas do 1.º CEB, 19 

turmas do 2.º CEB, 29 turmas do 3.º CEB das quais 3 de Ensino Articulado da Musica, 2 turmas de CEF e 

1 de PIEF).  

 

Pré-Escolar 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo Total

Escola Básica Padre João Coelho Cabanita, Loulé 309 512 821

Escola Básica Professor Manuel Martins Alves, Loulé 95 319 414

Escola Básica Professor Sebastião José Pires Teixeira, Salir, Loulé 41 59 87 105 292

Escola Básica Nº 4 Loulé 73 176 249

Escola Básica n.º 3 de Loulé 49 88 137

Jardim de Infância de Poço Novo, Loulé 72 72

Escola Básica de Alte, Loulé 12 48 60

Jardim de Infância de Clareanes, Loulé 45 45

Escola Básica de Tôr, Loulé 23 17 40

Escola Básica de Benafim Grande, Loulé 15 24 39

Escola Básica n.º 1 de Areeiro, Loulé 32 32

Escola Básica de Querença, Loulé 11 15 26

Jardim de Infância de Alfarrobeira, Loulé 20 20

Escola Básica de Cortelha, Loulé 7 7

EPEI Loulé 3 3

Total 459 785 396 617 2257

Nível e Ano

CEF PIEF Regular Total

Educação Pré-Escolar 459 459

Não atribuído 459 459

Ensino Básico 1.º Ciclo 785 785

1.º Ano 167 167

2.º Ano 192 192

3.º Ano 207 207

4.º Ano 219 219

Ensino Básico 2.º Ciclo 1 395 396

5.º Ano 205 205

6.º Ano 1 190 191

Ensino Básico 3.º Ciclo 34 11 572 617

1.º Ano 17 17

2.º Ano 17 17

7.º Ano 200 200

8.º Ano 196 196

9.º Ano 11 176 187

Total 34 12 2211 2257
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Percentagem de alunos subsidiados: 36,7% da população (468 com escalão A, 343 com escalão B e 18 

com escalão C).  

Percentagem de alunos de outras nacionalidades: 8,8%, que se distribuem por 29 nacionalidades.  

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

de Educação Especial: 6,6%. 

Formação académica dos pais: 24% têm formação superior; 27% têm formação secundária; 5% 

concluíram apenas o 1º CEB, 8% o 2º CEB e 23% o 3º CEB; 4% não tem habilitações e 9% 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 3º período: 94,1%.  

Percentagem de EE que estiveram presentes em reuniões de pais do 3º período: 19,5% (a maioria das 

reuniões não se realizaram devido à pandemia e por decisão da escola para não haver risco de contágio). 

 

 

O corpo docente é constituído por 229 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 de 
 Agrupamento/Escola 

Quadro  
QZP 

Contratado 

124 40 65 

  

Exercem funções no Agrupamento 209 funcionários não docentes distribuídos de seguinte forma: 

Assistente 
operacional 

Assistente 
Técnico 

Técnico 
superior 

Chefe de serviços 
de administração escolar 

179 24 5 1 
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3. Resultados escolares 
 

Os objetivos gerais que constam no PE são quatro, a saber: 1) Melhorar os resultados escolares e o 

ambiente de aprendizagem; 2) Reforçar estratégias de comunicação, articulação do currículo e 

colaboração pedagógica; 3) Promover a qualidade da organização escolar e 4) Rentabilizar recursos 

humanos, financeiros e materiais.  

Para verificar o grau de concretização dos objetivos foram estabelecidos um conjunto de indicadores e 

respetivas metas que se encontram distribuídos pelos seguintes domínios: medidas organizacionais; 

sucesso escolar na avaliação externa/interna; interrupção precoce do percurso escolar; práticas 

pedagógicas; envolvimento dos parceiros e envolvimento da comunidade.  

A EAA tem monitorizado, período a período, a evolução desses indicadores através da aplicação de 

instrumentos de recolha de dados tais como: “Análise de resultados por período das disciplinas” do 1.º ao 

3.º CEB, “Benchmarking” desde a EPEI até ao 3.º CEB, “Relatório de níveis” do programa informático 

GIAE onde se registam os níveis atribuídos no final de cada período, aplicação de questionários de 

satisfação e através da leitura de atas dos Conselhos de Turma/Ano e dos grupos 

disciplinares/departamentos curriculares. 

 

3.1 Grau de concretização dos objetivos do PE 
 

Nos quadros seguintes pode-se observar, para cada objetivo estratégico definido, o seu grau de 

concretização através da monitorização dos resultados dos últimos três anos letivos dos indicadores e 

respetivas metas relacionadas com esse objetivo. 

 

Melhorar os resultados escolares e o ambiente de aprendizagem 

 

Domínios/Indicadores/Metas Grau de concretização/Evidências 

Domínio – Avaliação Externa 

Indicador 6) Taxa de alunos que tiveram 

positiva nas provas finais do 9º ano. 

Meta: 76% na Prova de Português e 69% 

na prova de Matemática; 

Indicador 7) Classificação média nas 

provas finais do 9º ano. Meta: 3,15 na 

prova de Português e 3,05 na prova de 

Matemática; 

 

 

 

 

Neste ano letivo, tal como no ano letivo passado, as provas finais do 

9.º ano de avaliação externa foram canceladas devido à pandemia por 

COVID-19. 

O agrupamento foi escolhido para o estudo de aferição amostral onde 

foram aplicados os instrumentos de aferição aos 2.º, 5.º e 8.º anos de 

escolaridade. Os resultados não foram publicados.  

Indicadores Provas 
2018-19 

Agrup. Nacional 

Taxa de 

sucesso 

POR 75,5% 77% 

MAT 68,9% 60% 

Média 
POR 3,10 3,12 

MAT 3,04 2,95 
 



7 
 

Taxa de 

insucesso 
2018-19 2019-20 2020-21 

1.º Ciclo 2,8% 1,6% 3,3% 

2.º Ciclo 5,1% 1,0% 1,3% 

3.º Ciclo 8,8% 2,6% 3,8% 

Total 5,2% 1,8% 3% 

 

Taxa de 

insucesso 
2018-19 2019-20 2020-21 

2.º Ano 5,9% 5,4% 10,9% 

3.º Ano 3,3% 0,0% 0,5% 

4.º Ano 1,6% 0,5% 1,8% 

5.º Ano 2,6% 0,5% 1,0% 

6.º Ano 7,5% 1,5% 1,6% 

7.º Ano 12,4% 4,2% 5,5% 

8.º Ano 6,9% 1,7% 5,6% 

9.º Ano 6,2% 1,3% 0% 

 

 

Taxa de alunos 

com classif. 

positiva a todas 

as disciplinas 

2018-19 2019-20 2020-21 

1.º Ciclo 87,8% 90,2% 88,9% 

2.º Ciclo 72,0% 81,5% 83,2% 

3.º Ciclo 53,2% 61,3% 65,5% 

 
Taxa de alunos 

com classif. 

positiva a todas 

as disciplinas 

2018-19 2019-20 2020-21 

1.º Ano 89,2% 86,0% 86,2% 

2.º Ano 80,8% 88,7% 87,0% 

3.º Ano 93,8% 92,0% 93,2% 

4.º Ano 87,5% 93,2% 88,5% 

5.º Ano 71,9% 83,3% 90,1% 

6.º Ano 72,1% 79,8% 75,7% 

7.º Ano 48,4% 64,8% 65,7% 

8.º Ano 52,4% 56,7% 71,9% 

9.º Ano 59,5% 61,4% 59,3% 

 

 

 

 

Domínios/Indicadores/ 
Metas 

Grau de concretização/Evidências 

 

Domínio – Avaliação 

Interna 

 

Indicador 4) Taxa de 

insucesso escolar – Meta: 

atingir 2,7%; 3,0% e 6,0% 

no 1.º, 2.º e 3.º CEB, 

respetivamente; 

Metas atingidas nos 2º e 3º ciclos. No 

1º ciclo, a meta não foi atingida devido 

ao aumento significativo da taxa de 

insucesso no 2º ano. 

Em todos os anos de escolaridade, a 

taxa de insucesso aumentou face ao 

ano transato com exceção do 9º ano. 

Contudo, quando comparada com o 

ano letivo 2018-19, observa-se uma 

diminuição da taxa em todos os anos 

com exceção dos 2º e 4º anos.  

De referir que, o ano transato foi um 

ano atípico devido à pandemia de 

COVID-19, em que a passagem para o 

ensino não presencial num curto 

intervalo de tempo constituiu um 

desafio enorme para todos os 

intervenientes. Muitos alunos não 

tiveram meios digitais para acompanhar o E@D aumentando as desigualdades nas 

aprendizagens. Contudo, taxa de insucesso foi a menor de sempre. 

Domínio – Avaliação 

Interna 

 

Indicador 5) Taxa de 

alunos com classificação 

positiva a todas as 

disciplinas - Meta: atingir 

89%; 76% e 59% no 1.º, 

2.º e 3.º CEB, 

respetivamente. 

 

 

Metas atingidas nos 2º e 3º 

ciclos. 

Verifica-se que, nos 1º, 3º, 5º, 7º 

e 8º anos de escolaridade, a 

referida taxa aumentou face ao 

ano passado. Destaca-se o 

aumento significativo no 8º ano 

de 15,2 pontos percentuais. 
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Taxa de 

interrupção 

precoce 

2018-19 2019-20 2020-21 

1.º CEB 0% 0% 0% 

2.º CEB 0,24% 1,01% 0,51% 

3.º CEB 0,17% 0,17% 0% 

 

Tx percursos 

diretos de 

sucesso 

2018-19 2019-20 2020-21 

1.º Ciclo 79,9% 85,3% 89,4% 

2.º Ciclo 84,3% 94,7% 94,1% 

3.º Ciclo 61,2% 86,0% 75,7% 

 
Tx de alunos que 

melhoraram ou 

mantiveram a média 

2018-19 2019-20 2020-21 

2.º CEB (5.º para 6.º) 37,6% 74,3% 53,9% 

3.º CEB (7.º para 8.º) 36,9% 60,2% 49,5% 

 

Média de 

faltas 

injustificadas 

por aluno 

2018-19 2019-20 2020-21 

1.º CEB 0,35 0,15 0,67 

2.º CEB 5,51 2,56 1,93 

3.º CEB 8,45 2,96 6,87 

 

Domínios/Indicadores/Metas Grau de concretização/Evidências 

Domínio – Avaliação Interna 

Indicador 8) Taxa de percursos diretos 

de sucesso entre os alunos da escola, 

em todas as ofertas formativas - Meta: 

atingir 86%; 95% e 74% no 1.º, 2.º e 3.º 

CEB, respetivamente. 

 

Metas atingidas nos 

1º e 3º ciclos. 

 

 

Domínio – Avaliação Interna 

Indicador 9) Taxa de alunos que 

melhoraram ou mantiveram a média 

final das suas classificações, 

relativamente ao ano anterior - Meta: 

atingir 75% no 2.º e 61% no 3.º CEB. 

 

Metas não 

atingidas. 

Domínio – Abandono Escolar 

Indicador 10) Taxa de interrupção 

precoce do percurso escolar - Meta: 

atingir 0,13%; 1% e 0,34% no 1.º, 2.º e 

3.º CEB, respetivamente. 

Metas atingidas. 

Apenas dois alunos do 

2º ciclo abandonaram o 

ensino. 

 

Domínio – Absentismo  

Indicador 12) Média de faltas 

injustificadas por aluno - Meta: atingir 

0,16; 4,0 e 6,0 no 1.º, 2.º e 3.º CEB, 

respetivamente. 

 

Meta atingida apenas 

no 2.º CEB. 

A média de faltas 

diminuiu 

significativamente no 2º 

ciclo.  

Domínio – Clima de Sala de Aula 

Indicador 11) Número de alunos 

envolvidos em ocorrências disciplinares 

registadas em sala de aula face ao 

número total de alunos por ciclo. A 

meta é não ultrapassar os 14% no 2.º 

CEB e 19% no 3.º CEB. 

 

Metas atingidas. 

 

 

Indicador 11 2018-19 2019-20 2020-21 

2.º CEB 20,9% 7,8% 9,6% 

3.º CEB 24,6% 16,2% 16,4% 
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Reforçar estratégias de comunicação, articulação do currículo e colaboração pedagógica 

Domínios/Indicadores/Metas Grau de concretização/Evidências 
Domínio - Medidas Organizacionais 

Indicador 2) Grau de diversidade das medidas 

organizacionais que visam a promoção do trabalho 

colaborativo – Meta: 94% no grau de implementação 

das medidas organizacionais, a saber: 

1ª - 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); 

2ª - 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); 

3ª - Aplicação de testes elaborados em conjunto; 

4ª - 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);  

5ª - Tarefas de articulação vertical entre ciclos para 

serem aplicadas nas turmas;  

Indicador 2 2018-19 2019-20 2020-21 

Grau de 

diversidade das 

medidas 

organizacionais 

88% 94% 95% 

Meta atingida.  

Ficou consolidado o processo de articulação 

curricular nos diferentes órgãos e níveis de ensino, 

em quatro dimensões essenciais: vertical/horizontal 

e intra e interdepartamental; 

Foi favorecido o trabalho colaborativo e cooperativo 

entre docentes do mesmo grupo disciplinar, em três 

áreas: planificação e preparação da atividade letiva, 

definição de estratégias e elaboração de materiais, 

avaliação de alunos. No início do ano letivo foram 

planificadas em conjunto em sede de grupo 

disciplinas/conselho de ano os conteúdos 

programáticos. 

Foram aplicados 250 testes elaborados em conjunto 

e respetivos critérios de correção. 

Foram realizadas 14 tarefas de articulação vertical 

entre ciclos. Foram realizadas 14 reuniões de 

articulação. 

Domínio – Envolvimento da Comunidade Educativa 

3) Grau de satisfação dos vários agentes da 

comunidade educativa face às dinâmicas pedagógicas 

implementadas – Meta: 70% no grau de satisfação nas 

dinâmicas implementadas, a saber: 

1ª – Organização semestral* / Turma Mais no 6º ano; 

2ª - Metodologia ninho a português no 2.º , 5.º e 7.º ano 

e a matemática no 2.º e 5.º ano; 

3ª - Coadjuvação em sala de aula - matemática no 7.º 

ano; 

4ª – Elaboração dos testes em conjunto; 

5ª – Trabalho de articulação vertical 

Meta atingida. 

O valor obtido é a média dos resultados dos 

questionários de satisfação das dinâmicas 

implementadas e dos questionários SELFIE 

aplicados neste ano. 

 

Indicador 3  2018-19 2019-20 2020-21 

Grau de satisfação 

dos vários agentes 

face às dinâmicas 

implementadas  

66%* 48%* 79% 

Número de modelos de Análise de Resultados 

preenchidos em sede de grupo/departamento - cimentar 

práticas de análise consequente dos resultados 

académicos e do cumprimento dos programas. 

Avaliação global da turma preenchida (inclui o 

cumprimento dos programas) 

Objetivo atingido. Todos os Departamentos/Grupos 

disciplinares efetuaram a análise de resultados. 

Todos os Conselhos de Ano/Turma realizaram a 

avaliação global das turmas; Todos os programas 

foram cumpridos à exceção dos que se encontram 

no anexo I deste relatório. 
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Promover a qualidade da organização escolar 

Domínios/Indicadores/Metas Grau de concretização/Evidências 

Domínio – Envolvimento da Comunidade 

Educativa. 

 

Indicador 13) Grau de satisfação dos vários 

agentes da comunidade educativa relativamente 

ao clima de escola – Meta: atingir 88%; 

 

 

Meta não atingida. 

 

 

 

 

 

Através dos questionários SELFIE, o grau médio de 

satisfação apurado foi de 85%. Verifica-se um decréscimo 

no grau de satisfação dos alunos dos 2º e 3º ciclo. 

Domínio - Medidas Organizacionais 

Assegurar a atualização do projeto educativo da 

escola de acordo com as metas e indicadores 

estabelecidas/contratualizadas com a EAMDC. 

Objetivo cumprido: - O PE 2019-23 encontra-se 

concretizado e atualizado; - O PPM 2018-21 encontra-se 

concretizado com a respetiva atualização das metas. 

Domínio - Envolvimento Comunidade Educativa 

Indicador 1) Grau de participação dos vários 

agentes da comunidade educativa na definição das 

ações a desenvolver pela Escola. Meta: 40%; 

Considerou-se para o cálculo do indicador 1) o número de 

alunos do 3.º ciclo que participaram no Orçamento 

Participativo. Devido à pandemia por COVID-19 não 

houve orçamento participativo neste ano letivo. 

Domínio - Medidas Organizacionais 

Garantir práticas de autoavaliação em todas as 

estruturas educativas 

Indicador Número de modelos de Análise de 

Resultados por disciplina preenchidos; 

Objetivo atingido. Todos os Departamentos/Grupos 

disciplinares efetuaram a análise de resultados e 

redefiniram estratégias de melhoria. 

Domínio - Medidas Organizacionais 

Monitorizar, avaliar e divulgar o conjunto de ações 

de melhoria inscritas no plano 

Monitorização gráfica e numérica do PPM; 

Relatórios de resultados escolares/autoavaliação. 

Objetivo atingido. Foi efetuada a monitorização dos 

indicadores através do preenchimento, em cada período, 

do ficheiro “Monitorização gráfica e numérica do PPM”. 

Foram publicadas as ações de melhoria nos relatórios de 

resultados escolares do 1.º e do 2.º período e no presente 

relatório.  

Domínio - Medidas Organizacionais 

Aperfeiçoar práticas de avaliação dos alunos 

- Foram implementadas, em todas as turmas, as grelhas 

de registo de avaliação permitindo uniformizar os critérios 

de avaliação e aperfeiçoar práticas de aval. dos alunos 

Domínio - Envolvimento da Comunidade Educativa 

Indicador 14) Taxa de participação dos 

Encarregados de Educação em ações promovidas 

pela UO. Meta: atingir 83% 

Indicador 14 2018-19 2019-20 2020-21 

Percentagem de EE 

presentes nas 

reuniões 

76% 82%* 69%* 

* Medido apenas no 1.º período devido à pandemia. 

Domínio - Envolvimento da Comunidade Educativa 

Indicador 15) Grau de satisfação do impacto das 

parcerias na promoção das aprendizagens dos 

alunos. Meta: atingir 60% 

Indicador 15 2018-19 2019-20 2020-21 

Hipo Terapia (Clube 

Hípico de Loulé) 
- - 

100% 

Restantes parceiros Não apurado 

Não foi possível apurar este indicador.  

 Gosto de trabalhar/ 

frequentar nesta escola  
2018-19 2019-20 2020-21 

Professores 92% 95% 92% 

Alunos do 4º ano 96% 89% 96% 

Alunos do 2º e 3º CEB 65% 77% 66% 
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Rentabilizar recursos humanos, financeiros e materiais 

 

Domínios/Indicadores/Metas Grau de concretização/Evidências 

Relatório da conta de Gerência 

Elaborar propostas de orçamento, ouvindo os 

órgãos competentes 

Objetivo atingido. O relatório foi elaborado e 

aprovado. 

Reuniões mensais do Conselho 

Administrativo 

Acompanhamento da execução orçamental 

Objetivo atingido. Balancetes efetuados. 

Estabelecimento de parcerias 

Para ampliação das receitas próprias, 

nomeadamente através de Candidaturas a 

Concursos e Programas nacionais e europeus. 

Objetivo atingido. 

Intervenções integradas em territórios vulneráveis 

TEIP, PIEF, Mais Sucesso; 

Candidatura aceite: Concurso a fundo social 

europeu ALG-32-2019-06 entre 2018 e 2021 

PAMITE – Câmara Municipal de Loulé; 

Aluguer de Pavilhões Desportivos; 

Fotografias; 

Protocolo Único 

Articular com as instituições competentes, no 

sentido de recuperar/renovar as 

infraestruturas das unidades orgânicas do 

agrupamento. 

Estabelecer protocolos com a autarquia local, 

com as juntas de freguesia do território de 

intervenção pedagógica, Associações de Pais, 

Associações Culturais e Recreativas, etc. 

Está em concretização porque funcionam por ano 

civil. 
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3.2 Indicadores globais contratualizados 

Indicadores globais 
Provas/ 

Dados de partida 
2018-19 2019-20 2020-21 Meta a 

atingir  
2020-21 Ciclos 3.º Período 3.º Período 3.º Período 

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

Agrup. - 30% (e) (e) 40% 

2 - Grau de diversidade das medidas organizacionais 
(a)

 que 
visam a promoção do trabalho colaborativo 

Agrup. - 
5 medidas 

organizacionais 
94%  95% 94% 

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

(b)
 

Agrup. - 66%  48% 79% 70% 

4 - Taxa de insucesso escolar
(c)

 

1.º CEB 4,1% 2,8% 1,6% 3,3% 2,7% 

2.º CEB 2,1% 5,8% 1,0% 1,3% 3% 

3.º CEB 9,0% 10,2% 2,6% 3,8% 6% 

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

1.º CEB 86,5% 87,8% 90,2% 88,9% 89% 

2.º CEB 71,5% 72,0% 81,5% 83,2% 76% 

3.º CEB 55,7% 53,2% 61,3% 65,5% 59% 

6 - Taxa de alunos que tiveram positiva nas provas finais 
9.º Port. 73,1% 75,5% (d) (d) 76% 

9.º Mat. 58,0% 68,9% (d) (d) 69% 

7 - Classificação média nas provas finais 
9.º Port. 3,00 3,10 (d) (d) 3,15 

9.º Mat. 2,84 3,04 (d) (d) 3,05 

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

1.º CEB 77,0% 79,9% 85,3% 89,4% 86% 

2.º CEB 82,30% 84,3% 94,7% 94,1% 95% 

3.º CEB 58,70% 61,2% 86,0% 75,7% 74% 

 

(a) 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.  
(b) 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.   

(c) Percentagem de alunos retidos no ensino regular incluindo os alunos retidos por faltas que não estão em situação de abandono. 

(d) As provas finais foram suspensas devido à pandemia da COVID-19. 

(e) Como não houve orçamento participativo devido à pandemia não foi possível apurar este indicador. 
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Indicadores globais 
Provas/ 

Dados de partida 
2018-19 2019-20 2020-21 Meta a 

atingir  
2020-21 Ciclos 3.º Período 3.º Período 3.º Período 

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

(f)
  

2.º CEB - 46,2% 74,3%  53,9% 75% 

3.º CEB - 53,2% 60,2%  49,5% 61% 

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

 

1.º CEB 0,25% 0,00% 0,0% 0% 0,13% 

2.º CEB 1,97% 0,24% 1,01% 0,51% 1,00% 

3.º CEB 2,16% 0,17% 0,17% 0% 0,34% 

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

(h)
 

1.º CEB 0% 0,49% 0%  1,4% 0,25% 

2.º CEB 22% 20,9% 7,8% 9,6% 14% 

3.º CEB 25% 24,6% 16,2% 16,4% 19% 

12 - Média de faltas injustificadas por aluno
 (i)

 

1.º CEB 0,37 0,35 0,15 0,67 0,16 

2.º CEB 5,00 5,48 2,56 1,93 4 

3.º CEB 10,47 8,74 2,96 6,87 6 

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

(j)
 

Agrup. - 84% 87%  85% 88% 

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

(l)
 

Agrup. - 76% 82% 69% 83% 

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

Agrup. - 50% (m) (m) 60% 

 

(f) No 2.º CEB, do 5.º para o 6.º ano. No 3.º CEB considerou-se do 7.º para o 8.º ano; 
(g) Alunos abrangidos pela escolaridade obrigatória que abandonaram o sistema educativo. Os alunos excluídos por faltas são contabilizados na taxa de insucesso escolar; 

(h) Indicador estudado: percentagem de alunos envolvidos em ocorrências disciplinares registadas em sala de aula; 

(i) Não foram contabilizadas as faltas dos alunos em abandono escolar e os que estão fora da escolaridade obrigatória. 

(j) Média da percentagem de alunos que gostam da escola nos três ciclos de ensino e da percentagem de docentes que gostam de trabalhar na escola; 

(l) Taxa de EE presentes nas reuniões de pais. 

(m) Grau de satisfação com a Natação e Hipo terapia promovidas pela CML e pelo Centro Hípico de Loulé. Não foi possível apurar este indicador devido à pandemia. 

 



 

 

95,7% 
95,4% 

98,4% 98,5% 

93,8% 

95,5% 
97,3% 

2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

5º Ano 

Ag. Padre Cabanita Nacional

96,9% 

92,0% 

97,5% 97,9% 

94,5% 
96,0% 

97,5% 

2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

6º Ano 

Ag. Padre Cabanita Nacional

87,1% 

92,8% 94,6% 90,1% 

92,8% 94,7% 96,7% 

2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

2º Ano 

Ag. Padre Cabanita Nacional

97,2% 
98,6% 

100,0% 99,5% 
97,7% 

98,3% 99,0% 

2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

3º Ano 

Ag. Padre Cabanita Nacional

98,6% 98,4% 99,5% 98,2% 
98,0% 98,2% 98,6% 

2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

4º Ano 

Ag. Padre Cabanita Nacional

3.3 Evolução da taxa de transição  
 

Nos gráficos seguintes apresenta-se a evolução da taxa de transição/conclusão do agrupamento 

comparativamente com a referida taxa nacional (global e por ano de escolaridade). À data em 

que foi elaborado este relatório, a taxa nacional deste ano letivo não foi apurada pela DGEC. 

Não é apresentado o gráfico do 1º ano uma vez que a taxa de transição é de 100%. Observa-se 

que, no 2º ano, as taxas de transição dos alunos do agrupamento foram sempre inferior às taxas 

nacionais. Nos 2º e 8º anos assiste-se a um retrocesso significativo na referida taxa, de 4,5 e 3,9 

pontos percentuais, respetivamente, face ao ano passado. 
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79,9% 84,7% 

95,8% 
94,5% 

89,4% 

92,6% 95,6% 

2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

7º Ano 

Ag. Padre Cabanita Nacional

89,5% 
91,3% 

98,3% 

94,4% 92,5% 94,9% 
97,1% 

2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

8º Ano 

Ag. Padre Cabanita Nacional

90,4% 

94,4% 
98,7% 100% 

92,4% 
93,5% 

97,7% 

2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

9º Ano 

Ag. Padre Cabanita Nacional

1º Ano

Ins Suf Bom MB Av. TxSuc

EdA 46 92 29 167 100,0%

EDF 25 59 83 167 100,0%

EMEIO 11 35 121 167 100,0%

EMR 6 23 29 100,0%

MAT 8 26 39 94 167 95,2%

OC_LAE/DeC 28 62 77 167 100,0%

POR 14 31 51 71 167 91,6%

2º Ano

Ins Suf Bom MB Av. TxSuc

EdA 37 104 51 192 100,0%

EDF 1 14 102 75 192 99,5%

EMEIO 9 28 56 99 192 95,3%

EMR 1 8 27 36 100,0%

MAT 20 48 52 72 192 89,6%

OC_LAE/DeC 14 85 93 192 100,0%

POR 25 44 64 59 192 87,0%

3º Ano

Ins Suf Bom MB Av. TxSuc

EdA 36 129 42 207 100,0%

EDF 14 105 88 207 100,0%

EMEIO 27 83 97 207 100,0%

EMR 6 24 30 100,0%

ING 5 33 81 86 205 97,6%

MAT 6 56 78 67 207 97,1%

OC_IP 9 90 108 207 100,0%

POR 5 49 92 61 207 97,6%

 

 

 

 

 
 

 

 

3.4 Taxas de sucesso por disciplina 
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7º Ano

2 3 4 5 Av. Tx Suc

CeD 7 40 73 73 193 96,4%

CN 9 88 72 24 193 95,3%

EDF 2 55 111 26 194 99,0%

EMR 1 7 39 47 97,9%

ESP 6 16 6 5 33 81,8%

EV 39 100 44 183 100,0%

FQ 16 88 73 16 193 91,7%

FRA 6 48 70 35 159 96,2%

GGF 4 72 70 47 193 97,9%

HST 12 72 71 38 193 93,8%

ING 4 66 68 53 191 97,9%

MAT 54 74 49 16 193 72,0%

POR 13 95 72 12 192 93,2%

TIC 5 62 84 41 192 97,4%

8º Ano

1 2 3 4 5 Av. Tx Suc

CeD 22 81 83 186 100,0%

CN 5 58 92 33 188 97,3%

EDF 3 47 85 52 187 98,4%

EMR 1 3 47 51 100,0%

ESP 5 18 10 1 34 85,3%

EV 2 44 85 55 186 98,9%

FQ 4 63 84 37 188 97,9%

FRA 11 59 72 12 154 92,9%

GGF 4 64 84 36 188 97,9%

HST 3 69 72 44 188 98,4%

ING 5 78 64 40 187 97,3%

MAT 3 33 59 54 39 188 80,9%

POR 23 111 46 8 188 87,8%

TIC 5 49 97 36 187 97,3%

9º Ano

1 2 3 4 5 Av. Tx Suc

CeD 23 101 51 175 100,0%

CN 1 41 80 53 175 99,4%

EDF 49 85 41 175 100,0%

EMR 6 11 17 100,0%

ESP 10 11 3 24 100,0%

EV 1 61 74 38 174 99,4%

FQ 6 78 61 30 175 96,6%

FRA 18 66 67 151 100,0%

GGF 50 85 40 175 100,0%

HST 9 84 68 13 174 94,8%

ING 7 76 37 54 174 96,0%

MAT 9 58 41 31 36 175 61,7%

POR 3 129 34 9 175 98,3%

TIC 1 54 79 41 175 99,4%

6º Ano

1 2 3 4 5 Av. TxSuc

CeD 7 47 86 47 187 96,3%

CN 1 57 89 40 187 99,5%

EDF 6 57 88 37 188 96,8%

EDM 1 1 53 82 35 172 98,8%

EMR 1 37 38 100,0%

ET 78 79 16 173 100,0%

EV 73 77 38 188 100,0%

HGP 6 75 76 30 187 96,8%

ING 6 70 68 43 187 96,8%

MAT 1 34 69 59 25 188 81,4%

POR 3 79 86 19 187 98,4%

TIC 1 39 102 46 188 99,5%

5º Ano

2 3 4 5 Av. TxSuc

CeD 1 63 89 49 202 99,5%

CN 63 90 50 203 100,0%

EDF 2 73 84 44 203 99,0%

EDM 2 41 82 71 196 99,0%

EMR 4 32 36 100,0%

ET 1 77 95 23 196 99,5%

EV 1 77 99 26 203 99,5%

HGP 1 70 100 32 203 99,5%

ING 2 61 102 36 201 99,0%

MAT 13 74 76 39 202 93,6%

POR 5 89 82 26 202 97,5%

TIC 3 44 89 67 203 98,5%

4º Ano

Ins Suf Bom MB Av. TxSuc

EAFM 29 114 75 218 100,0%

EMEIO 11 57 59 91 218 95,0%

EMR 1 21 22 100,0%

ING 9 45 70 89 213 95,8%

MAT 15 70 72 61 218 93,1%

OC_IP 18 83 117 218 100,0%

POR 10 62 65 81 218 95,4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.5 Formação alternativa 
 
No 3º período do corrente ano letivo, nas turmas da Oferta Formativa / Formação Alternativa do 

Agrupamento foram avaliados 44 alunos. 

 

CURSO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - 1º ANO: 

Na turma de 1º ano de CEF foram avaliados 15 alunos: 5 em Assistente de Cuidados de Beleza e 10 em 

Manutenção de Campos de Golfe. Na primeira meia turma, uma aluna ficou retida por excesso de faltas 

injustificadas; as alunas avaliadas apresentam nível positivo em todas as componentes de formação. Na 

meia turma de Manutenção de Campos de Golfe, 3 alunos apresentam média negativa a uma das 

componentes de formação, pelo que se encontram em risco de não conseguir concluir o curso com 

sucesso. Ainda assim, o conselho de turma considerou os resultados de nível suficiente.  

 

CURSO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - 2º ANO: 

Na turma de 2º ano de CEF foram avaliados 17 alunos: 9 em Operador de Fotografia e 8 em 

Manutenção de Campos de Golfe.  

Na meia turma de Operador de Fotografia, dos 9 alunos avaliados, 2 ficaram retidos (um por excesso de 

faltas injustificadas e outro por níveis) e 6 concluíram o curso, tendo obtido nível positivo na componente 

de formação prática; 1 aluno não concluiu essa componente, pelo que ficou apenas com a certificação 

escolar.  

Na meia turma de Manutenção de Campos de Golfe todos os alunos concluíram o curso com sucesso.  

 

PERCURSO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO: 

Na turma de PIEF foram avaliados 11 alunos no 3º ciclo e 1 no 2º ciclo. Foram certificados com o 9º ano 5 

alunos e 7 continuam em processo de avaliação. Os resultados foram considerados de nível bom. 



 

 

3.6 Monitorização e balanço das ações 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 
2021 

  1819_1P 1819_2P 1819_3P 1920_1P 1920_2P 1920_3P 2021_1P 2021_2P 2021_3P 

1. Saber+ a 
Português  

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

91% 94% 

Previsto 90,0% 91,0% 91,5% 92,0% 92,5% 93,0% 93,0% 93,5% 94,0% 

Alcançado 91,9% 95,3% 96,8% 91,4% 96,8% 99,5% 96,0% 96,6% 97,5% 

Desvio (A-P) 1,9% 4,3% 5,3% -0,7% 4,3% 6,5% 3,0% 3,1% 3,5% 

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

79% 83% 

Previsto 80,0% 80,5% 81,0% 81,0% 81,5% 82,0% 82,0% 82,5% 83,0% 

Alcançado 70,8% 77,6% 83,6% 73,4% 79,4% 84,0% 81,2% 80,3% 93,2% 

Desvio (A-P) -9,2% -2,9% 2,6% -7,6% -2,1% 2,0% -0,8% -2,2% 10,2% 

2. Saber + a 
Matemática 

(2º CEB) 

2.1) Taxa de Sucesso no 5º 
ano a matemática 

77% 82% 

Previsto 78,0% 78,5% 79,0% 79,5% 80,0% 81,0% 81,5% 82,0% 82,0% 

Alcançado 74,6% 69,0% 76,7% 84,2% 82,8% 87,6% 89,9% 90,6% 93,6% 

Desvio (A-P) -3,4% -9,6% -2,3% 4,7% 2,8% 6,6% 8,4% 8,6% 11,6% 

2.2) Taxa de Sucesso no 6º 
ano a Matemática 

70% 76% 

Previsto 72,5% 73,0% 73,0% 73,0% 74,0% 75,0% 75,0% 75,5% 76,0% 

Alcançado 72,0% 76,1% 80,3% 73,1% 83,3% 88,4% 71,0% 80,1% 81,4% 

Desvio (A-P) -0,5% 3,1% 7,3% 0,1% 9,3% 13,4% -4,0% 4,6% 5,4% 

3. Saber + a 
Matemática 

(3º CEB) 

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

64% 71% 

Previsto 66,0% 66,5% 67,0% 67,5% 68,0% 69,0% 70,0% 70,5% 71,0% 

Alcançado 60,1% 54,5% 57,7% 69,3% 75,2% 77,9% 57,1% 62,8% 72,0% 

Desvio (A-P) -5,9% -12,0% -9,4% 1,8% 7,2% 8,9% -12,9% -7,7% 1,0% 

4. Turmas 
ninho no 
2.º ano 

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

82% 86% 

Previsto 83,0% 83,5% 84,0% 84,0% 84,5% 85,0% 85,0% 85,5% 86,0% 

Alcançado 79,9% 87,2% 89,1% 82,7% 88,6% 88,7% 83,6% 85,9% 87,0% 

Desvio (A-P) -3,1% 3,7% 5,1% -1,3% 4,1% 3,7% -1,4% 0,4% 1,0% 

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

83% 86% 

Previsto 83,0% 83,5% 84,0% 84,0% 84,5% 85,0% 85,0% 85,5% 86,0% 

Alcançado 86,3% 85,8% 87,3% 89,6% 93,6% 94,1% 88,4% 90,6% 89,6% 

Desvio (A-P) 3,3% 2,3% 3,3% 5,6% 9,1% 9,1% 3,4% 5,1% 3,6% 
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Ação 1. Saber + a Português  

5º Ano: No presente ano letivo, o grupo Ninho de Português decorreu, semanalmente, à quarta-feira, das 14h30m às 15h20m. Este grupo era composto 3 

alunos do 5º D, 4 alunos do 5º G e 3 alunos do 5º H. 

A partilha com os professores titulares permitiu percecionar as dificuldades e potencialidades de cada aluno, e planificar atividades que fossem ao encontro 

dessas características. O principal objetivo era acompanhar os alunos de um modo particular e direcionado em articulação com os conteúdos abordados nas 

turmas de origem. Os alunos beneficiaram dos momentos realizados ao longo destas aulas, uma vez que, sendo uma turma reduzida, tinham espaço e 

tempo para colocar as suas dúvidas, compreendê-las e aplicá-las em exercícios específicos nos diferentes domínios, principalmente, na Gramática. 

A produção escrita, enquanto atividade linguística e cognitiva, ocupou um lugar de relevo no desenvolvimento destas aulas. Sendo esta um processo 

complexo que exige um trabalho progressivo e repetitivo, um processo que na sua maioria os alunos têm receio de o realizar por estar conotado a um 

momento de avaliação ou simplesmente porque não têm ideias/imaginação, foram criadas aulas didáticas neste sentido. Os alunos mobilizaram os 

conhecimentos e as aprendizagens obtidas nas turmas de origem o que permitiu aprendizagens mais integradas, sólidas e significativas. 

Com este projeto, acredita-se na possibilidade de se construir aulas produtivas, nas quais a proficiência linguística desenvolve-se através da articulação dos 

vários domínios, mas sem dúvida que foi possível percecionar a importância da didática para estes alunos.  

A valorização desta proposta de ensino está presente no dia-a-dia da escola, mas o efeito desejado, este ano letivo, poderia ser diferente se os alunos 

pudessem usufruir destas aulas de um modo integral, ou seja, se existisse a criação de uma Turma Ninho com um único professor. Seria produtivo para o 

professor e, essencialmente, para os alunos que a integrassem. Acredita-se nestes projetos pois fazem a diferença na prática educativa. 

7º Ano: Durante este ano letivo, as turmas do 7º ano C, D e F, envolvidas nesta ação, beneficiaram de um apoio direto em que 3 ou 4 alunos (mediante um 

perfil definido pelos 4 docentes) eram integrados num grupo à parte da sua turma, respeitando o horário vigente na mesma. Embora semanalmente 

fizéssemos a monitorização dos alunos, era no final de cada período, mediante uma avaliação da situação de cada um, que decidíamos se continuariam a 

usufruir desta medida ou se seria dada a oportunidade a outros que revelassem dificuldades. 

Desenvolvendo uma metodologia e um acompanhamento mais individualizados e personalizados, os alunos que beneficiaram desta medida conseguiram 

ultrapassar a maioria das suas dificuldades, tendo obtido todos aproveitamento no final do ano letivo, à exceção de um aluno.  Semanalmente, os 3 titulares 
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das turmas e o docente da turma ninho, reuníamos e, através de um trabalho de reflexão, colaboração e de partilha, definíamos os conteúdos, estratégias, 

materiais e elementos de avaliação a aplicar nas respetivas turmas, sempre tendo em atenção a especificidade de cada grupo ou aluno.   

Podemos concluir que esta metodologia surtiu efeito, visto que a maioria dos alunos conseguiu ultrapassar as suas dificuldades e atingiu o aproveitamento 

desejado. A taxa de sucesso do 7º ano, à disciplina de Português foi de 93,2%.  

Os docentes consideram que seria benéfica a continuação da aplicação desta medida de apoio, em início de ciclo, visto que contribui para recuperar 

aprendizagens e colmatar as dificuldades, que lhes permitem acompanhar e integrar novos conhecimentos e métodos de trabalho e estudo. 

 

Ação 2. Saber + a Matemática (2º CEB) 

Foi constituído um grupo ninho, do 5º ano, com um tempo por semana. Das turmas escolhidas só duas selecionaram alunos para a constituição do grupo 

ninho: 5º E – com 5 alunos dos quais 3 obtiveram nível inferior a 3 e 5º G – 9 alunos, só um obteve nível inferior a 3.   

A docente do grupo ninho de Matemática, informou que todas as atividades desenvolvidas nas aulas com os núcleos de trabalho são articuladas com o 

professore titular de turma, semanalmente, para que haja uma continuidade das aprendizagens da turma. No decorrer deste período, quer de um modo 

presencial, quer por meio de E@D, o que não favoreceu o apoio mais individualizado, os alunos compareceram quase sempre, e as atividades que estavam 

propostas foram realizadas. Os alunos que frequentam o ninho foram assíduos e pontuais. Na realização das atividades são interessados e trabalhadores, 

no entanto, alguns alunos continuam a revelar dificuldades em manter a atenção e concentração. Fato este, que os prejudica na execução das tarefas 

propostas e no trabalho autónomo. Para este tipo de trabalho surtir efeito o número de horas atribuído deveria de ser de pleno menos 100 minutos. 

 

Ação 3. Saber + a Matemática (3º CEB) 

Os docentes que lecionam as cinco turmas do sétimo ano abrangidas pela modalidade de “Coadjuvação em sala de aula”, informaram que os alunos 

beneficiaram desta modalidade em dois dos quatro tempos semanais. Nos tempos em que o professor coadjuvante esteve presente privilegiou-se a 

resolução de exercícios para a consolidação dos conhecimentos o que permitiu reforçar o ensino individualizado e acompanhar mais de perto os alunos com 

dificuldades de aprendizagem. A presença do professor coadjuvante permitiu também efetuar um maior controlo do trabalho de aprendizagem de cada aluno 

e do comportamento em sala de aula. Possibilitou que os discentes ficassem mais atentos e concentrados para a realização das tarefas, pois solicitaram com 
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frequência o esclarecimento de dúvidas e foram mais participativos. Esta modalidade de apoio foi bem recebida pela maior parte dos alunos e de um modo 

geral, os resultados obtidos foram positivos. A taxa de sucesso obtida em todo 7.º ano de escolaridade foi de 72%, ligeiramente acima da meta estabelecida 

para o ano letivo 2020-2021 que é de 71% mas, a taxa de sucesso de cada uma das turmas que beneficiaram desta modalidade de coadjuvação em sala de 

aula foi de 72,7% (7.º C), 89,5% (7.º D), 83,3% (7.º E), 76% (7.º F) e 73,7% (7.º G) o que representa um indicador do sucesso desta modalidade pois, das 

restantes turmas que não beneficiaram desta medida, apenas uma superou a meta estabelecida. Os docentes continuam a considerar que a reunião 

semanal é um momento fulcral e de mais-valia para o sucesso desta ação, pois permite elaborar materiais, refletir, planificar e adequar estratégias de 

atuação consoante os problemas/dificuldades detetados durante a semana e melhorar as metodologias implementadas existindo o feedback construtivo 

entre os intervenientes. 

 

Ação 4. Turmas ninho no 2.º ano 

O apoio com metodologia “Grupos Ninho” realizou-se durante este ano letivo, tendo-se obtido resultados satisfatórios em Matemática e Português nos 3 

períodos. No 2.º período registou-se um fraco apoio, dado pelo docente de apoio, pois estávamos em período de pandemia, de ensino à distância, e aqui 

quem ajudava os alunos eram os professores titulares de turma. 

No 3.º período, o apoio decorreu com normalidade. O docente de apoio, nestes casos, agrupava os alunos de várias turmas, por necessidades de 

aprendizagem semelhantes e trabalhava com os alunos as lacunas identificadas pelo professor titular de turma. 

Para estes alunos foi-lhes destinado um docente de apoio com 25 horas, distribuídas pelas escolas N.º 3, N.º 4 e Manuel Alves. Beneficiaram deste apoio, no 

3.º Período 13 alunos a Matemática que obteve uma taxa de sucesso de 69,2% e 26 alunos a Português que obteve uma taxa de sucesso de 52,6%. 

Esta ação é imprescindível acontecer para estes alunos que revelam maiores fragilidades nestas duas áreas de conhecimento, neste seguimento, não 

sugerimos qualquer alteração nesta ação do PPM.  

A ação poderia ter corrido bastante melhor, se o agrupamento, quando tem necessidade de substituição de professores titulares não recorresse a este 

professor de apoio destinado aos Grupos-Ninho. 
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Ações Indicadores 
Dados de 
partida 

Meta 
2021 

  1819_1P 1819_2P 1819_3P 1920_1P 1920_2P 1920_3P 2021_1P 2021_2P 2021_3P 

5. Refletir o 
problema – 
perspetivar 

uma solução 

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

22% 16% 

Previsto 10,0% 15,0% 20,0% 9,0% 14,0% 18,0% 8,0% 13,0% 16,0% 

Alcançado 8,8% 12,1% 12,9% 5,1% 7,8% 7,8% 4,8% 5,6% 9,6% 

Desvio 1,2% 2,9% 7,1% 3,9% 6,2% 10,2% 3,2% 7,4% 6,4% 

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

25% 19% 

Previsto 11,0% 16,0% 22,0% 10,0% 15,0% 20,0% 9,0% 14,0% 19,0% 

Alcançado 8,8% 12,1% 12,9% 11,2% 16,3% 16,2% 13,2% 13,9% 16,4% 

Desvio 2,2% 3,9% 9,1% -1,2% -1,3% 3,8% -4,2% 0,1% 2,6% 

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

15% 12% 

Previsto 1,9% 1,9% 1,8% 7,0% 11,0% 13,0% 7,0% 10,0% 12,0% 

Alcançado 1,2% 2,0% 2,1% 5,6% 5,6% 5,6% 10,5% 9,1% 13,2% 

Desvio 0,7% -0,2% -0,3% 1,4% 5,4% 7,4% -3,5% 0,9% -1,2% 

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

20% 17% 

Previsto 1,9% 1,9% 1,8% 9,0% 14,0% 18,0% 8,0% 13,0% 17,0% 

Alcançado 1,2% 2,0% 2,1% 6,4% 9,4% 9,4% 12,2% 11,6% 11,9% 

Desvio 0,7% -0,2% -0,3% 2,6% 4,6% 8,6% -4,2% 1,4% 5,1% 

6. Intervir nas 
causas para 
prevenir os 

efeitos 

6.1) Taxa de interrupção precoce 
no 2.º ciclo 

1,97% 1,00% 

Previsto 1,98% 1,95% 1,90% 1,90% 1,85% 1,80% 1,80% 1,50% 1,00% 

Alcançado 1,98% 1,30% 0,97% 0,77% 0,76% 1,01% 0,51% 0,51% 0,51% 

Desvio 0,00% 0,65% 0,93% 1,13% 1,09% 0,79% 1,29% 0,99% 0,49% 

6.2) Taxa de interrupção precoce 
no 3.º ciclo 

2,16% 0,34% 

Previsto 2,16% 2,13% 2,10% 1,40% 1,70% 2,00% 1,30% 1,00% 0,34% 

Alcançado 1,55% 2,64% 2,24% 0,16% 0,17% 0,17% 0,00% 0,00% 0,00% 

Desvio 0,61% -0,51% -0,14% 1,24% 1,53% 1,83% 1,30% 1,00% 0,34% 

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

5 4 

Previsto 3,50 4,00 5,00 3,40 4,00 4,30 3,20 3,80 4,00 

Alcançado 5,00 5,34 5,51 4,31 3,09 2,56 1,10 1,41 1,93 

Desvio -1,50 -1,34 -0,51 -0,91 0,91 1,74 2,10 2,39 2,07 

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

10 6 

Previsto 7,00 8,00 10,50 6,00 8,00 10,00 5,00 5,50 6,00 

Alcançado 10,47 9,75 8,45 2,55 2,11 2,96 3,22 4,31 6,87 

Desvio -3,47 -1,75 2,05 3,45 5,89 7,04 1,78 1,19 -0,87 

 
 

5. Refletir o problema – perspetivar uma solução  

Considerando o compromisso educativo foi reforçado o interesse pelo envolvimento docente: - no envolvimento docente no diagnóstico de situações de 

carência socioeconómica para resposta dispondo da suplementar proximidade entre agentes locais, nomeadamente com o núcleo da ação social da 

autarquia de Loulé; - na deteção da necessidade de acompanhamento dirigido aos alunos(as) para otimização dos recursos internos da gestão emocional e 
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a busca pelo fortalecimento da autoestima condizente com a adoção de hábitos coincidentes com uma superior implicação no percurso escolar e educativo; - 

no diagnóstico da necessidade de apoio dirigido aos Pais para superior envolvimento familiar, para estímulo ao fortalecimento da relação familiar, para o 

favorecimento de um maior compromisso nos processos de mudança afetiva e comportamental e para partilha de estratégias praticáveis e concretas para 

apoio efetivo ao estudo. 

Paralelamente, foram realizadas diversas ações promotoras do autoconhecimento e de relações interpessoais profícuas: - 29 ações junto das turmas do 2º 

Ciclo cuja designação é “Bater é embrutecer”; - 72 ações itinerantes no 1º Ciclo (3º e 4º Ano) + uma ação no 1º ano; - intervenção não presencial na EPE 

com o envio de 4 narrativas para exploração no E@D.  

Cumulativamente: - foram realizados atendimentos regulares aos alunos com comportamentos disruptivos; - foram realizados diversos acompanhamentos 

dirigidos a alunos(as), designadamente ao nível psicológico; - foi dada resposta às ordens de saída de sala de aula; - foram estabelecidos vários contactos 

com as famílias como reforço do exercício da sua parentalidade também no que respeita ao processo escolar e educativo dos seus educandos; - foram feitos 

encaminhamentos para a rede de recursos existentes na comunidade (com cunho social e outros, nomeadamente com carácter desportivo); - foi 

concretizada articulação com os recursos internos do próprio agrupamento (centro de aprendizagem, ofertas curriculares alternativas, desporto escolar). 

Ainda em jeito de reforço, o desenvolvimento desta ação contou com a articulação próxima e em rede com a docência. 

Pontos fortes: - Recetividade da docência, não docência e dos alunos à frequência da equipa do GIS nas diversas unidades orgânicas; - Feedback dado 

pelos(as) avaliados(as) (docentes e alunos); - Investimento de diversos esforços junto dos mais jovens no desenvolvimento dos mecanismos de 

autorregulação emocional.  

Fragilidades: - Impossibilidade de realização de uma ação dirigida a todas as turmas do 3º ciclo do AE cujo nome é: Estudo – Dicas para Apoiar e Motivar, 

muito devida à paragem escolar e ao próprio E@D que encurtou o período de frequência escolar dos discentes; - Afastamento físico aos alunos(as) nos 

diversos contactos, o que muito dificultou o favorecimento da diminuição da sintomatologia depressiva e da ansiedade; - Obrigatoriedade de alteração da 

ação que se previa dirigir à EPE, muito resultante da paragem escolar e do próprio E@D que encurtou o período de frequência escolar.  
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6. Intervir nas causas para prevenir os efeitos 

O cumprimento desta ação, privilegiando a comunicação concertada com o pessoal docente e com o pessoal não docente, assentou no cumprimento de 

várias estratégias, tais como: - atendimentos regulares aos alunos identificados como tendo problemas de assiduidade; - articulações regulares com 

encarregados de educação de alunos com problemas de absentismo e/ou abandono; - articulação e encaminhamento para a rede de recursos sociais 

existentes na comunidade;  - articulação/parceria com clubes desportivos para controlo de assiduidade.  

Simultaneamente, foram realizados acompanhamentos individuais que muito procuraram o apoio na organização e desenvolvimento de hábitos de 

trabalho/estudo condizentes com uma superior implicação na dinâmica escolar em repulsa do absentismo e/ou abandono escolar. 

Pontos fortes (a distinguir durante o E@D): - Coadjuvação do trabalho pedagógico através da estreita relação com os docentes (EPE, 1º, 2º e 3º Ciclos); - 

Inventariação de necessidades que requereram intervenções específicas; - Comunicação de proximidade com as famílias de alunos cujo acompanhamento 

se revelou necessário; - Comunicação permanente com os docentes para sistematização dos esforços desenvolvidos, para feedback regular e ponderação 

de estratégias adicionais praticáveis; - Articulação colaborativa com um grupo de parceiros igualmente comprometido, designadamente com a CPCJ  de 

Loulé e com a EMAT de Faro.   
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Ações Indicadores 
Dados de 
partida 

Meta 
2021 

  1819_1P 1819_2P 1819_3P 1920_1P 1920_2P 1920_3P 2021_1P 2021_2P 2021_3P 

7. Intervenção 
precoce no 1.º 

ano 

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

88% 91% 

Previsto 88,0% 88,5% 89,0% 89,0% 89,5% 90,0% 90,0% 90,5% 91,0% 

Alcançado 97,0% 89,5% 89,7% 93,0% 86,6% 86,6% 94,0% 89,2% 91,6% 

Desvio 9,0% 1,0% 0,7% 4,0% -2,9% -3,4% 4,0% -1,3% 0,6% 

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

  

94% 

Previsto 91,0% 91,5% 92,0% 92,0% 92,5% 93,0% 93,0% 93,5% 94,0% 

91% Alcançado 98,5% 96,5% 94,6% 96,5% 93,6% 93,6% 97,6% 94,6% 95,2% 

  Desvio 7,5% 5,0% 2,6% 4,5% 1,1% 0,6% 4,6% 1,1% 1,2% 

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 0 35 52 55 80 120 55 100 159 

Alcançado 3 120 156 81 156 156 63 145 250 

Desvio 3 85 104 26 76 36 8 45 91 

8.2) N.º de reuniões de 
articulação vertical 
efetuadas  

9 10 

Previsto 0 6 9 0 6 9 0 6 10 

Alcançado 0 9 9 11 11 11 6 6 14 

Desvio 0 3 0 11 5 2 6 0 4 

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

9 10 

Previsto 0 6 9 0 6 9 0 6 10 

Alcançado 0 10 17 11 11 11 6 6 14 

Desvio 0 4 8 11 5 2 6 0 4 

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

    Previsto 0% 18% 35% 0% 30% 40% 0% 32% 44% 

30% 44% Alcançado 7% 13% 29% 1% 16% 16% 1% 1% 32% 

    Desvio 7% -5% -6% 1% -14% -24% 1% -31% -12% 

8.5) N.º de registos de 
boas práticas 
realizadas 

    Previsto 0 2 3 0 2 4 0 2 6 

2 6 Alcançado 0 6 10 0 6 6 0 2 27 

    Desvio 0 4 7 0 4 2 0 0 21 

 
 

Ação 7. Intervenção precoce no 1º ano 

O apoio de intervenção precoce no 1.º ano é imprescindível para que possamos reforçar as aprendizagens da leitura/escrita e cálculo matemático nos alunos 

de 1.º ano, que deixam de acompanhar o grupo turma.  

O agrupamento tem professores distribuídos, duas vezes por semana, por 10 turmas de 1.º ano do agrupamento, que ajudam os alunos a progredirem, pelo 

reforço que lhes é dado nas disciplinas de Português e Matemática. 
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No 3.º período verificou-se uma boa evolução/sucesso nos alunos, 72% a Matemática e 61% a Português. Foram 34 alunos que beneficiaram deste apoio. 

Não sugerimos qualquer alteração nesta ação por termos verificado melhorias significativas nos progressos dos alunos de 1.º ano. 

Relativamente a pontos fracos desta ação, podemos referir que quando o agrupamento tem necessidade de substituição de docentes titulares, recorre a 

estes docentes de apoio o que prejudica o apoio que está a ser dado a estes alunos. 

 

  

Ação 8. Supervisão e acompanhamento pedagógico numa perspetiva de articulação 

 Com esta ação, cujo objetivo central tem sido promover a qualidade da organização escolar através da  consolidação de  processos  de articulação curricular 

nos diferentes órgãos e níveis de ensino, em quatro dimensões essenciais,  vertical, horizontal,  intra e interdepartamental.  A um nível mais específico, tem 

sido implementado um trabalho no terreno com vista a: Promover a coobservação e práticas de articulação horizontal e vertical na gestão do currículo, de 

modo a melhorar a sequencialidade das aprendizagens e os resultados dos alunos reforçando as estratégias de comunicação, articulação do currículo e 

colaboração pedagógica. Criar condições organizacionais que favoreçam o trabalho colaborativo e entre docentes do mesmo grupo disciplinar, em quatro 

áreas: planificação, elaboração de materiais, observação de aulas e avaliação de alunos;  Identificar e promover e divulgar boas práticas pedagógicas, 

através da partilha sistemática de materiais, saberes e experiências. 

Com base na recolha de informação relativamente a cada um dos indicadores traçados, para monitorização e avaliação, tal como o mapa indica, 

relativamente a cada um dos objetivos, podemos afirmar que no presente ano letivo: 

- No indicador, nº de testes realizados em conjunto, em cada uma das disciplinas, do 2º e 3º ciclo,  a meta prevista , 159 testes, foi superada, com um desvio 

de  91 teste. Apesar do confinamento durante o segundo período, foram utilizados como instrumentos de avaliação, questionários, principalmente com 

recurso à ferramenta “ questionários do Google forms”  e outros com suporte escrito, aplicados através da disciplina criada na plataforma “ Classroom”.   

- No indicador, nº de reuniões de articulação vertical, a meta, 10 reuniões, foi superada, com um desvio de 4. Refira-se ainda que após elaboração das 

tarefas de articulação com adaptação de cada uma das tarefas de base conjunta, estas foram aplicadas à maioria das turmas do ano, ou anos a que se 

destinavam em cada um dos três ciclos de ensino e algumas dessas tarefas também foram aplicadas em turmas de outros anos de escolaridade, dada a 

abrangência ou interesse das mesmas. 
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- No indicador, percentagem de docentes envolvidos no ciclo de coobservação de aulas, o qual se traduz na constituição de pares pedagógicos em que um 

dos elementos assume o papel de “supervisor” do seu colega num dado momento e posteriormente o papel de, invertendo o papel, num outro momento em 

que o colega se desloca a uma das suas aulas para o observa., havendo nesta cooperação a concretização de um ciclo de supervisão, do qual poderá ou 

não resultar, “ uma boa prática” para ser partilhada. Neste indicador a meta traçada, 44% dos docentes, ainda não foi atingida, tendo um desvio de, -12%. No 

entanto é de referir que se tem notado uma progressiva adesão dos docentes a esta atividade. 

- No indicador nº de registos de boas práticas, tendo em conta a meta traçada, 6 registos, a meta está a ser largamente ultrapassada, atingindo um desvio 

de, 21 registos, no momento de finalização deste relatório. Relativamente a esta ação, é de realçar o empenho que tem sido evidenciado,  através das 

atividades levadas a cabo, com um progressivo aumento, tendo sido ultrapassadas as metas   na maioria das atividades, o que nos leva pensar que o 

objetivo central estará a ser efetivamente atingido,  ou seja, a  promoção  da qualidade da organização escolar através da  consolidação de  processos  de 

articulação. 

 

Sugestões para a ação: 

- Nas tarefas de articulação, incluir o indicadores: Nº de reuniões ; nº de tarefas produzidas; nº de turmas em que a tarefa foi aplicada; 

- Passe a ser elaborada, ou adaptada se for possível, em cada disciplina, uma tarefa para cada ano de cada ciclo.  
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Ações Indicadores 
Dados de 
partida 

Meta 
2021 

  1819_1P 1819_2P 1819_3P 1920_1P 1920_2P 1920_3P 2021_1P 2021_2P 2021_3P 

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 5,50% 5,00% 4,30% 5,00% 4,50% 4,00% 4,00% 3,70% 3,40% 

Alcançado 4,77% 2,90% 2,60% 4,19% 1,60% 1,70% 2,40% 0,49% 0,49% 

Desvio 0,73% 2,10% 1,70% 0,81% 2,90% 2,30% 1,60% 3,21% 2,91% 

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

64% 71% 

Previsto 64% 65% 66% 66% 67% 68% 69% 70% 71% 

Alcançado 67% 66% 58% 70% 70% 70% 72% 8% 8% 

Desvio 3% 1% -8% 4% 3% 2% 3% -62% -63% 

10. Turma + 

no 6º ano 

10.1) Percentagem de alunos 

com classificação positiva a 

todas as disciplinas no 6.º ano 

70% 75% 

Previsto 
71,0% 71,5% 72,0% 73,0% 73,5% 74,0% 74,0% 74,5% 75,0% 

Alcançado 
63,8% 64,7% 72,1% 57,9% 75,1% 79,8% 64,2% 64,4% 75,7% 

Desvio 
-7,2% -6,8% 0,1% -15,1% 1,6% 5,8% -9,8% -10,1% 0,7% 

 
Ação 9. Intervenção na família 

Tendo como principal propósito a facilitação da comunicação entre a escola-família, para além dos inúmeros contactos telefónicos, foi feito acompanhamento 

regular direto com algumas famílias de alunos em situação problemática e/ou em risco por parte das técnicas do gabinete. Este apoio reforçado, previu um 

superior envolvimento familiar, o estímulo ao fortalecimento da relação familiar, o favorecimento de um maior compromisso nos processos de mudança 

afetiva e comportamental e a partilha de estratégias praticáveis e concretas para apoio efetivo ao estudo. Do mesmo modo, a equipa colaborou com os 

diretores de turma e/ou professores titulares de turma na preparação de reuniões com os Encarregados de Educação. Esta ação, não descurou ainda a 

articulação com vários parceiros da comunidade escolar e educativa. 

Pontos fortes: - Comunicação de proximidade com as famílias de alunos cujo acompanhamento se revelou necessário, durante o E@D, e que 

diagnosticado pela docência; - Continuidade dos acompanhamentos iniciados no formato presencial; - Consultoria a diversos profissionais da escola; - 

Articulação com entidades parceiras; - A participação de ambos os progenitores, mesmo em situação de desunião conjugal.  

Fragilidades: - Envolvimento deficitário, de alguns Pais, no compromisso inicialmente delineado; - Inviabilização da realização de uma ação de 

sensibilização dirigida aos Pais do AE PJCC que se previa que fosse itinerante (Juntas de Freguesia e/ou outros recursos locais/sociais da área geográfica 

coberta pelo AE. Facto decorrente da evolução da Pandemia.  
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Força Transversal ao plano de execução do Gabinete de Intervenção Social: - Contratação de uma Técnica formada em Psicologia conhecedora da 

realidade afetiva/humana, geográfica e social do AE PJCC. 

 

Ação 10. Turma + no 6º ano 

A constituição da turma +, teve como objetivo , conseguir um melhor desempenho de turmas com um  elevado número de alunos.  Neste âmbito, foi proposto 

a sua redução, tendo sempre em vista, o sucesso dos alunos e permitindo aos docentes, um melhor acompanhamento a todos os discentes, em especial nas 

disciplinas de Matemática e Português. 

É neste contexto, que foram retirados 5 alunos a 4 turmas (6º A, 6º D, 6º E e 6º F), formando uma turma heterogénea. 

Se inicialmente houve dúvidas, quanto à sua funcionalidade enquanto turma, depressa se dissipou, e ao longo do ano letivo , a turma + , foi consolidando 

esforços,  empenho e espirito de grupo. 

O comportamento foi bom, não se verificando participações disciplinares, facto este que contribuiu para a taxa de sucesso da turma, que foi de 95%.  

Ficou assim demonstrado, que esta estratégia, beneficiou quer  os alunos, que integraram a turma +, quer os alunos das turmas provenientes. 

O balanço desta turma, foi muito positivo. 
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3.7 Avaliação dos alunos estrangeiros (PLNM) 
 

São 124 os alunos com Português Língua Não Materna (PLNM) no Agrupamento dos quais 86 frequentam 

o 1º ciclo, 17 frequentam o 2º ciclo e 21 frequentam o 3º ciclo. 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolução da  

taxa de sucesso  
2018-19 2019-20 2020-21 

PLNM 87,8% 90,7% 94,4% 

 

 

 

 

3.8 Balanço dos Apoios Oferecidos 
 
Centro de Aprendizagem Multidisciplinar 

No terceiro período, a equipa dos trinta e sete docentes que compõem o CAM da Escola Padre Cabanita, 

funcionou na sala 96, até ao dia 25 de junho. Durante esse tempo houve duas modalidades de apoio aos 

alunos: presencial, e à distância, este último, por videoconferência. A partir do dia 28 de junho, o 

atendimento no CAM foi exclusivamente online, uma vez que devido ao aumento de casos de Covid-19 no 

Concelho de Loulé, foi determinado o término presencial das aulas, retomando o E@D. Neste período, 

continuou-se a assegurar o apoio à distância aos alunos que estiveram em isolamento profilático, doentes 

nas suas casas. Os apoios aos alunos realizaram-se a partir de quatro computadores, com acesso à 

internet, e com o recurso a mesas digitalizadoras. 

Níveis de 

proficiência 

N.º de 

alunos 

N.º de alunos com 

classificação positiva 

Taxa de 

sucesso 

A1 14 10 71,4% 

A2 25 23 92,0% 

B1 31 31 100% 

B2 28 28 100% 

C1 26 25 96,2% 

Total 124 117 94,4% 
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É ainda de realçar que, a fim de melhorar e diversificar o apoio disciplinar aos alunos, os docentes do CAM 

da Cabanita, e os docentes do CAM da Escola de Salir, continuaram a trabalhar em parceria, ajudando, 

por videoconferência, todos os alunos de ambas as escolas.  

Para se proceder à monitorização dos dados recolhidos acerca do funcionamento do CAM, os docentes da 

equipa procederam aos registos necessários, em formulários Google Forms mensais, para que este 

procedimento se tornasse possível, de modo a se obter o feedback do funcionamento do ECAMO.  

Durante o E@D, que se realizou apenas na última quinzena do ano, não houve atendimentos no ECAMO. 

O quadro abaixo indica-nos de que modo, o CAM foi utilizado: 

 

Ensino Atividades realizadas Abril Maio Junho/Julho Frequência 

P
re

s
e
n

c
ia

l 

(1
5
 s

e
m

a
n
a

s
) 

Nº de atendimentos realizados 30 48 15 93 

Estudar 7 9 2 18 

Tirar dúvidas 6 3 3 12 

Trabalho individual 6 6 1 13 

Realização de teste 3 20 4 27 

Outras medidas 8 8 3 19 

Medidas Corretivas 0 0 2 2 

Apoio ao Estudo 0 2 0 2 

 D
is

c
ip

lin
a
s
 q

u
e

 p
re

s
ta

ra
m

 a
p
o

io
 o

n
lin

e
 

 

TIC - - - - 

C. Naturais 1 1 1 3 

Ed. Musical - - - - 

Ed. Tecnológica - 1 - 1 

Ed. Visual - 1 - 1 

F. Química 1 2 - 3 

Francês - - 1 1 

Espanhol 1 1 1 3 

Inglês - 1 1 2 

Português 12 8 1 21 

Geografia - 2 - 2 

HGP 2 7 2 11 

Inglês 1 1 - 2 

Matemática 10 14 4 28 

PLNM 1 - - 1 

 

- Relativamente ao segundo período, registou-se uma diferença de 32 alunos, uma vez que o ensino 

passou a ser presencial. Setenta e nove alunos recorreram ao CAM neste período. 

- Houve um equilíbrio entre o atendimento presencial e o atendimento à distância. 

- As disciplinas de Matemática e de Português foram as que mais atendimentos fizeram.  

- Os alunos do terceiro ciclo foram os que mais frequentaram o CAM.  

- São as turmas de quinto ano que menos frequentaram o CAM. Nos restantes anos a frequência é quase 

similar. 

 

Relativamente ao CAM da Escola Prof. Sebastião Teixeira, a equipa foi composta por dezoito docentes. 

Estes tiveram de um a três tempos no seu horário no CAM, que contou com um total de trinta tempos 

semanais. As horas totais atribuídas aos docentes foram de quarenta e duas mas devido à limitação de 
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ocupação do espaço – de 15 pessoas passou a 5 pessoas – em vez de puderem estar dois professores na 

sala, apenas um era permitido, pelo que o total de horas de apoio prestado pelos docentes passou a ser 

de trinta horas semanais. 

No que se refere ao funcionamento do mesmo, os docentes continuaram a registar as presenças dos 

alunos numa grelha, sempre que estes frequentaram o Centro, com indicação do nome, ano, turma, hora a 

que estes estiveram presentes, qual a atividade realizada e respetiva disciplina. 

O horário do Centro esteve exposto na porta da sala 1, onde funciona.  

Quanto à frequência do mesmo por parte dos alunos e atividades realizadas/disciplinas no 3.º período 

verificou-se que estiveram presentes dezasseis alunos nas atividades de Estudo e Dúvidas, nas disciplinas 

de Matemática – 2º e 3º ciclos e História e Geografia de Portugal. Também se constatou a presença de 

alunos com situações disciplinares que foram encaminhados para o CAM. 

Ano/Turma Nº de alunos Atividade Disciplina 

6º A-S 
7 Estudo Matemática 

4 Estudo H.G. Portugal 

8º B-S 3 Dúvidas Matemática 

8º C-S 2 Dúvidas Matemática 

Total 16   

5º B-S 6 Alunos com situações disciplinares 
 

O CAM Virtual continuou a funcionar durante o terceiro período, juntamente com o apoio presencial, não 

se tendo verificado quaisquer solicitações por parte dos alunos. 

Nas duas últimas semanas do terceiro período voltámos a estar no CAM Virtual, apenas para o 2º ciclo, 

não tendo sido requerido o apoio de qualquer docente/disciplina. 

Por último, verificou-se que houve uma redução drástica na afluência por parte dos alunos neste espaço, 

durante este ano letivo o que se compreende dado a situação atual de pandemia em que nos 

encontramos.  

No entanto é de referir a capacidade de adaptação, quer de docentes quer de alunos a esta situação, ora 

presencial ora virtual e a disponibilidade e responsabilidade dos colegas para prestar o melhor apoio 

possível aos discentes com vista à obtenção dos melhores resultados possíveis. Considerando esses 

aspetos, o balanço das atividades desenvolvidas durante o ano foi positivo – o possível, dadas as 

circunstâncias.    
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Apoio ao estudo

5º 6º

POR

N.º de alunos propostos 60 47

Nº alunos que frequentaram, pelo 

menos, metade das vezes
56 45

Nº alunos que frequentaram o AE e 

tiveram nível positivo
50 45

MAT

N.º de alunos propostos 48 60

Nº alunos que frequentaram, pelo 

menos, metade das vezes
45 56

Nº de alunos que frequentaram o AE 

e tiveram nível positivo a MAT
36 25

Apoio Tutorial Específico 

O Despacho Normativo n.º 10-B/2018, no seu art.º 12.º, prevê o Apoio Tutorial Específico providenciado 

por professores a alunos com historial de retenção.  

Beneficiaram de apoio tutorial específico 68 alunos que foram divididos em 7 grupos distintos, sendo 

acompanhados pelos respetivos sete professores tutores. 

Para além disso, com as estratégias adotadas, evidenciaram-se por parte dos alunos melhorias a todos os 

níveis, o que facilmente se pode verificar com os níveis adquiridos pelos alunos. A percentagem de 

retenção foi de 16,2%, o que equivale a 11 alunos no universo de 68. 

Desde sempre, o ATE consistiu em ajudar os alunos a nível organizacional, motivacional e psicológico, por 

forma a estes manterem/aumentarem o seu nível de interesse pela escola e todo o processo educativo. 

Dando continuidade ao trabalho já realizado durante o ensino presencial, no E@D o trabalho a nível 

organizacional, motivacional e psicológico continuou a ser uma constante, adicionando ainda o trabalho a 

nível tecnológico.  

Ao longo de todo o ano letivo, foram convocadas e realizadas diversas reuniões com o grupo (presenciais 

e recorrendo à videoconferência), onde foi possível aferir estratégias a seguir, superar dificuldades que 

foram surgindo e estabelecer uma ligação entre os diversos intervenientes no processo. Além destas 

reuniões mais formais, surgiram de forma espontânea vários contactos de forma informal sempre que 

alguma dúvida surgia por parte de uma das Tutoras, assim como, quando sentia a necessidade de fazer 

um pequeno balanço com algum dos elementos do grupo. É de enaltecer o excelente espírito de 

entreajuda, partilha e empatia existente entre todos os elementos do grupo. 

Visto o ATE ser uma mais-valia para estes alunos, é importante que este apoio continue a ser 

disponibilizado.  

 

Apoio ao Estudo no 2.º CEB 

A percentagem de alunos que frequentou o Apoio ao Estudo 

de Português e tiverem nível positivo foi de 89% no 5º ano e 

de 100% no 6.º ano. 

Relativamente ao Apoio ao Estudo de MAT, esta 

percentagem foi de 80% no 5.º ano e 45% no 6.º ano. 
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Apoio socioeducativo - metodologia ninho 

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

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

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

escolaridade.  

A maioria dos alunos matriculados e a 

frequentar turmas do 2º ano obtiveram 

resultados satisfatórios. 

Verificou-se também que o apoio foi 

insuficiente em algumas escolas pelo 

facto dos docentes continuarem a 

substituir outros titulares de turma. 

Em Português foram beneficiados com 

esta ação, no 3º Período 13 alunos a 

matemática e 19 a português. Em Português obteve-se menor sucesso (52,6%), enquanto em Matemática 

o balanço dos apoios através da metodologia “Grupo Ninho” foi melhor (69,2%). 

Apoio socioeducativo 

Com Apoio Socioeducativo (retirando-

se os grupos “ninho” e a “intervenção 

precoce”) no 3º Período foram 

beneficiados  em Português  130 

alunos e em Matemática 109 alunos. 

Tanto a Português como a Matemática, 

o balanço destes apoios foi positivo, 

como revela o gráfico seguinte. 

 

 

Intervenção Precoce no 1.º ano 

 Em Português foram beneficiados com 

esta ação, no 3º Período 31 alunos e 

em Matemática 18 alunos. Em 

Português o balanço dos apoios na 

Intervenção Precoce foi positivo tendo 

sido alcançado 61%. Em Matemática 

este reforço alcançou os 72%. 
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Legenda dos indicadores: 
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. 

3.9 Indisciplina 
O quadro seguinte revela os dados dos indicadores que medem a indisciplina ao longo do ano letivo: 

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 

dentro da 
sala de 

aula 

fora da 
sala de 

aula 

dentro da 
sala de 

aula 

fora da 
sala de 

aula 

1º 785 11 0 0 15 0 0 0 

2º 395 38 13 5 45 5 51 8 

3º 617 101 40 12 227 63 211 58 

Total 1797 150 53 17 287 68 262 66 

 

A evolução dos indicadores durante o período 2018-21 foi a seguinte: 

Ciclos Indicadores 2018-19 2019-20 2020-21 

2.º 
CEB 

a) 80,9% 84,1% 90% 

b) 20,9% 7,8% 9,6% 

c) 12,8% 5,6% 13,2% 

3.º 
CEB 

a) 79,7% 74,6% 78,3% 

b) 24,6% 16,2% 16,4% 

c) 18,9% 9,4% 11,9% 

De referir que o número de dias de ensino presencial em cada ano 
letivo foi muito diferenciado, uma vez que, nos últimos dois anos 
letivos, esse número foi menor devido à pandemia com a introdução do 
regime ensino não presencial onde a indisciplina quase não se verifica. 

 

3.10 Participação dos Pais e Encarregados de Educação 
Neste período, devido ao aumento de casos por COVID-19 e como medida de precaução decidiu-se não 

se realizar reuniões presenciais de pais e encarregados de educação (com exceção do 1.º ciclo).  

 

 

Por ciclo

Nº de alunos 

matriculados

Enc. Educação 

que contactaram 

o PTT/DT

Enc. Educação 

presentes nas 

reuniões

Enc. Educação convocados 

mas nunca compareceram 

nem contactaram

Pré 459 455 0 0

1º 785 758 359 0

2º 395 313 38 4

3º 617 596 44 1

Total 2256 2122 441 5

Por ciclo

Enc. Educação que 

contactaram o 

PTT/DT

Enc. Educação 

presentes nas 

reuniões

Enc. Educação convocados 

mas nunca compareceram 

nem contactaram

Pré 99,1% 0,0% 0,0%

1º 96,6% 45,7% 0,0%

2º 79,2% 9,6% 1,0%

3º 96,6% 7,1% 0,2%

Total 94,1% 19,5% 0,2%
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4. Avaliação das atividades do agrupamento 
 

Terminado mais um ano letivo, urgiu a necessidade de realizar um o balanço das atividades do Plano 

Anual de Atividades. Após a apreciação das atividades, concluiu-se que não foram concretizadas, neste 3º 

período, 17,5% das atividades. A justificação para este valor tem por base os seguintes motivos: o 

confinamento e, consequentemente, o ensino à distância decorrente da atual situação pandémica que o 

país atravessa, devido à Covid-19 e às apertadas normas sanitárias impostas, devido à Pandemia 

supramencionada. Algumas destas atividades só seriam possíveis com o ensino presencial.  

 Ao nível da temática das atividades, o tópico mais escolhido para integrar as mesmas, foram as Artes e 

Cultura, com uma percentagem de 

32,2%. Todavia, é de destacar que, de 

uma forma geral, existiu, da parte dos 

docentes, neste 3º período, a 

preocupação de repartir as suas 

atividades pelas várias tipologias pré-

definidas no Plano Anual de Atividades. 

No que concerne à articulação vertical e horizontal, constatou-se que as atividades foram transversais a 

todos os ciclos de ensino: Pré-Escolar, 1.º 

2.º e 3.º Ciclos e entre as várias 

disciplinas, tal como se pode observar no 

gráfico, com um valor de 61.9%. A 

articulação visava, desde o início do ano 

letivo, promover a cooperação entre os 

docentes do Agrupamento, adequando o currículo às necessidades específicas dos alunos. Assentava, 

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.  

Relativamente aos objetivos selecionados, do Projeto Educativo e do Plano de Melhoria TEIP (contributos 

para o PE/PPM), e observando o gráfico seguinte, destacam-se, com maior opção de escolha, a melhoria 

da qualidade das aprendizagens (86%); promover a integração socio escolar pelo incremento da 

autoestima dos alunos com mais dificuldades (57,3%) e aumentar o grau de satisfação dos alunos e 

professores quanto ao ambiente de aprendizagem (49,7%). 

 É de salientar a continuação duma preocupação constante dos professores no sucesso educativo dos 

discentes, 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 consecução efetiva das aprendizagens; incluir 

como requisito de educação; contribuir para o desenvolvimento sustentável; educar ensinado com 

coerência e flexibilidade, e valorizar o saber-saber saber-ser/saber-estar e o saber fazer. 



 

37 

 

No que concerne ao financiamento das atividades realizadas, 3,5% das mesmas acarretaram custos para 

o Agrupamento de Escolas, num total de 288 euros. Relativamente à origem do financiamento das 

atividades, é de destacar que 16,9% das atividades careceram de financiamento exterior à escola. De 

salientar a Câmara Municipal de Loulé, Prime Skills, PNL, RBE, Associação Pais Salir, Ministério do 

ambiente Alemão, Zoomarine, IPDJ, Fundação António Aleixo, Biblioteca Municipal de Loulé, Juntas de 

Freguesias de S. Clemente, de Salir e união de freguesias de Querença, Tôr e Benafim, e Academia 

Iluminarte, como entidades exteriores à escola, financiadora de algumas atividades. 

Podemos comprovar, pela análise do gráfico seguinte, que a avaliação/apreciação das atividades 

realizadas foi manifestamente positiva. Os alunos participaram com muito entusiasmo nas atividades. As 

mesmas permitiram grande desenvolvimento e capacidade de análise, pesquisa e comunicação; perceção 

da importância do pensamento dos jovens para os altos responsáveis de algumas entidades e fomentou a 

reflexão sobre as alterações climáticas. 

 Apenas se destacam como como aspetos menos positivos a situação pandémica que o país atravessa e a 

consequente suspensão das atividades letivas que inviabilizou na totalidade as competências previamente 

definidas em algumas das atividades planificadas. 

Nas atividades que foi possível implementar, existiu uma adesão significativa dos destinatários; foram 

desenvolvidas as competências pretendidas e definidas para os alunos; reforçaram-se as relações 

interpessoais entre colegas, alunos e restante comunidade educativa; promoveu-se a articulação 

horizontal e vertical, satisfazendo as expetativas dos participantes e com resultados extraordinários.  

Os grupos disciplinares envolvidos nas atividades acima mencionadas participaram, ativamente e com 

empenho, na realização das tarefas a que se propuseram. 

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.  
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5. Resultados dos questionários de satisfação SELFIE 
No sentido de melhoria contínua do nosso serviço educativo, aplicaram-se entre os dias 7 e 18 de junho, questionários dirigidos aos professores dos três 

ciclos de ensino, no qual foram incluídos os docentes coordenadores das estruturas de gestão adiante designados por dirigentes escolares, e aos alunos do 

4.º ao 9.º ano de escolaridade. Estes questionários foram aplicados através da ferramenta SELFIE que foi construída no âmbito de um projeto europeu que 

tem como finalidade a construção do PADDE com vista a incorporar tecnologias digitais no ensino, na aprendizagem e na avaliação dos alunos.  

A SELFIE é um questionário constituído por perguntas obrigatórias comuns nos países da UE e por 10 perguntas próprias adicionais, elaboradas pela Equipa 

de Autoavaliação. A SELFIE reúne, de forma anónima, as opiniões dos intervenientes acima referidos. Esta recolha é feita com recurso a breves afirmações 

e perguntas numa escala de concordância simples de 1 a 5 (1- Discordo inteiramente, 2 – Discordo, 3 – Concordo parcialmente, 4 – Concordo, 5 – Concordo 

inteiramente).  

Estamos no segundo ano consecutivo de aplicação desta ferramenta que permite comparar os resultados deste ano com os do ano transato. Os resultados 

podem realçar o que está a funcionar bem, as áreas que requerem melhorias e quais devem ser as prioridades. A taxa de participação foi a seguinte:  

Taxa de participação 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

Participantes Convidados Concluídos % Convidados Concluídos % Convidados Concluídos % 

Dirigentes escolares 12 10 83% 7 6 86% 9 6 67% 

Professores 50 33 66% 36 23 64% 65 45 69% 

Alunos 200 200 100% 385 367 95% 590 496 84% 

No quadro seguinte apresentam-se os resultados globais por questionário aplicado. A última coluna apresenta a média global obtida no ano transato: 

 
Média 
Global 
2020-21 

1º Ciclo 2º Ciclo       3º Ciclo Média 
Global 
2019-20 Áreas 

Dirigentes 
escolares 

Professores Alunos Média 
Dirigentes 
escolares 

Professores Alunos Média 
Dirigentes 
escolares 

Professores Alunos Média 

A: Liderança 3,5 3,4 3,4   3,4 3,7 3,3   3,5 3,5 3,3   3,4 3,4 

B: Colaboração e trabalho em rede 3,6 3,5 3,4 4,1 - 3,8 3,2 3,9 3,6 3,8 3,3 3,3 3,5 - 

C: Infraestruturas e equipamentos 3,8 3,8 3,8 4,2 3,5 3,9 3,7 3,8 3,8 4,0 3,7 3,5 3,8 3,5 

D: Desenvolvimento profissional contínuo 3,6 3,5 3,6   3,5 3,9 3,2   3,6 4,1 3,4   3,7 3,5 

E: Pedagogia - apoios e recursos 4,1 3,9 4,1   3,7 4,4 4,0   4,2 4,1 4,2 4,0 4,1 3,7 

F: Pedagogia - aplicação em sala de aula 3,7 3,6 3,7 4,0 
 

3,8 3,6 3,8 3,7 3,5 3,7 3,5 3,6 - 

G: Práticas de avaliação 3,3 3,2 3,6   3,3 3,3 3,3   3,3 3,1 3,4 3,1 3,2 3,3 

H: Competências digitais dos alunos 3,9 3,8 4,0 4,5 3,8 3,9 3,9 4,3 4,0 3,7 3,6 3,8 3,7 3,8 

Média Global 3,7 3,6 3,7 4,2 3,5 3,8 3,5 4,0 3,7 3,7 3,6 3,5 3,6 3,5 
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Pode observar-se que os resultados são bastante satisfatórios e melhoraram em relação ao ano passado. A média global é de 3,7 (no ano transato era 3,5).  

Os resultados das questões de cada uma das áreas encontram-se no anexo II.  

De seguida, apresentam-se os resultados das 10 questões próprias adicionais que a escola selecionou (cada questão contém três afirmações que poderão 

ser diferentes consoante o público-alvo). São no total 30 afirmações das quais 26 são comparáveis com o ano letivo transato: 

  
Média 
Global 

2020-21 

Ano letivo 2020-21 Média 
Global 

2019-20  
Questão adicional 1 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

Dirigentes Os circuitos de comunicação da informação são adequados. 4,1 4,4 4 4 4,1 

Professores Os circuitos de comunicação da informação são adequados. 3,9 4 3,9 3,9 3,8 

Alunos 
Se eu errar em algum exercício, os professores explicam-me, 
individualmente, a forma de o fazer bem. 

4,2 4,6 4,1 3,8 4,2 

 Questão adicional 2  

Dirigentes 
As lideranças promovem mudanças significativas para a melhoria da 
escola. 

4,2 4,4 4,2 4,1 4,3 

Professores 
As lideranças promovem mudanças significativas para a melhoria da 
escola. 

3,9 4,1 3,7 3,8 3,9 

Alunos Os professores informam os alunos de como fazem as nossas avaliações. 4,1 4,4 3,9 3,9 4,1 

 Questão adicional 3  

Dirigentes A Direção sabe gerir os conflitos. 4,2 4,1 4,2 4,3 4,2 

Professores A Direção sabe gerir os conflitos. 3,9 3,9 3,8 4 3,9 

Alunos Os funcionários tratam os alunos com respeito. 3,7 4,3 3,8 3 - 
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Média 
Global 

2020-21 

Ano letivo 2020-21 Média 
Global 

2019-20  
Questão adicional 4 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

Dirigentes Os docentes estão envolvidos na autoavaliação da escola 4,1 4,1 4,2 4,1 - 

Professores Os docentes estão envolvidos na autoavaliação da escola 3,7 3,8 3,6 3,8 - 

Alunos 

As minhas sugestões são tidas em conta pelos professores e pela direção 

(2º e 3º CEB). 

Sinto-me seguro e tranquilo na escola (1º CEB). 

3,8 4,6 3,8 3,1 - 

 Questão adicional 5  

Dirigentes 
Gosto, de uma maneira geral, dos espaços escolares (salas de aula, 
espaços de recreio, …). 

4,0 4,2 4 3,9 3,7 

Professores 
Gosto, de uma maneira geral, dos espaços escolares (salas de aula, 
espaços de recreio, …). 

4,0 4,2 3,9 3,9 3,9 

Alunos 
Gosto, de uma maneira geral, dos espaços escolares (salas de aula, 
espaços de recreio, …). 

4,0 4,6 4 3,4 4,0 

 Questão adicional 6  

Dirigentes O trabalho colaborativo entre os docentes é efetivo. 4,2 4,3 4 4,3 4,3 

Professores O trabalho colaborativo entre os docentes é efetivo. 4,1 4,2 3,9 4,2 4,3 

Alunos Estou satisfeito com a higiene e a limpeza da escola. 3,5 4 3,7 2,8 3,4 

 Questão adicional 7  

Dirigentes As situações de indisciplina são bem resolvidas. 3,9 3,8 4 3,9 3,9 

Professores As situações de indisciplina são bem resolvidas. 3,8 3,8 3,7 3,8 3,6 

Alunos As situações de indisciplina são bem resolvidas. 3,8 4,4 3,9 3,2 3,8 
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Média 
Global 

2020-21 

Ano letivo 2020-21 Média 
Global 

2019-20  
Questão adicional 8 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

Dirigentes Gosto de trabalhar neste Agrupamento. 4,4 4,6 4,3 4,4 4,7 

Professores Gosto de trabalhar neste Agrupamento. 4,4 4,4 4,3 4,4 4,6 

Alunos Gosto da minha escola. 4,1 4,8 4,2 3,4 4,2 

 
Questão adicional 9  

Dirigentes A elaboração dos testes em conjunto constitui uma mais-valia. 4,3 4,2 4,5 4,1 4,4 

Professores A elaboração dos testes em conjunto constitui uma mais-valia. 4,2 4,4 4,2 4,1 4,2 

Alunos 
Estou satisfeito com o ensino à distância utilizando o Google Classroom e 
o Google Meet para aprender a matéria e interagir comos meus profs. 

3,9 4,1 3,9 3,7 3,5 

 
Questão adicional 10  

Dirigentes 
O trabalho de articulação vertical tem impacto positivo no processo de 
ensino e aprendizagem. 

4,3 4,3 4,3 4,4 4,0 

Professores 
O trabalho de articulação vertical tem impacto positivo no processo de 
ensino e aprendizagem. 

4,0 4,2 3,8 3,9 3,8 

Alunos 
Estou satisfeito com o feedback que os meus professores me fornecem na 
resolução das tarefas enviadas pelo Classroom que me ajudam a 
compreender melhor a matéria. 

4,1 4,5 4 3,7 4,0 

Pode observar-se que os resultados são bastante satisfatórios. As médias globais deste ano, situam-se entre 3,5 e 4,4. A questão que apresenta uma menor 

pontuação é a 6) Estou satisfeito com a higiene e a limpeza da escola onde verificou-se um menor grau de satisfação nos alunos do 3.º ciclo. A questão que 

apresenta maior pontuação é a 8) Gosto de trabalhar neste Agrupamento.  

Observa-se uma ligeira melhoria em 10 das 26 afirmações relativamente ao ano anterior realçando a afirmação que mais melhorou (0,4 pontos) que foi a 9) 

Estou satisfeito com o ensino à distância utilizando o Google Classroom e o Google Meet para aprender a matéria e interagir com os meus profs.  

Houve um ligeiro decréscimo em 6 afirmações destacando-se as da questão 8) Gosto de trabalhar neste Agrupamento/ Gosto da minha escola. Contudo, a 

média global dessa questão continua a ser muito elevada (4,3 pontos). Nas restantes 10 afirmações, as médias globais mantiveram-se. 

É de destacar a grande variabilidade de resultados que ocorreu entre os alunos do 2.º ciclo e do 3º ciclo, com diferenças superiores a 0,6 pontos, nas 

seguintes questões: - 3) Os funcionários tratam os alunos com respeito; - 4) As minhas sugestões são tidas em conta pelos professores e pela direção; - 5) 

Gosto, de uma maneira geral, dos espaços escolares (salas de aula, espaços de recreio, …); - 6) Estou satisfeito com a higiene e a limpeza da escola, na 

questão 7) As situações de indisciplina são bem resolvidas; - 8) Gosto da minha escola.  



 

 

6. Avaliação dos Departamentos 
 

6.1. Educação Pré-Escolar 
 

 

Apesar de todos os constrangimentos originados pela situação pandémica que vivemos todos os grupos 

adquiriram e desenvolveram competências nas diferentes áreas e domínios e apresentaram uma evolução 

satisfatória nas suas competências, de acordo com a sua faixa etária, as suas necessidades e o seu ritmo 

de trabalho. Revelam progressos ao nível das atitudes, capacidades, autonomia, responsabilização, 

participação nas atividades e no cumprimento das regras. As crianças que transitam para o primeiro ciclo 

do ensino básico adquiriram, na sua maioria, as competências essenciais à frequência do 1º ano de 

escolaridade. As competências estão adquiridas ao nível da consciência fonológica, domínio da 

compreensão oral e interação verbal e estão despertos para a escrita. Progrediram na representação 

gráfica da figura humana, exploram e utilizam adequadamente materiais e técnicas diferentes. Revelam 

conhecimentos acerca do que as rodeia, competências no domínio da matemática e espírito crítico. 

Contudo, no balanço do ano letivo, todas as colegas do departamento referiram que devido ao número 

crescente de crianças que apresentam problemas de linguagem, seria muito importante a requisição de 

outro Terapeuta da Fala de forma a reforçar o apoio a estas crianças nos Jardins de Infância e poder 

acompanhá-las ao longo do seu percurso escolar. 

 
 
 

6.2. 1.º Ciclo 
 
Evolução dos resultados 

Português: 
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Matemática: 

 

 

Estudo do Meio      
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Educação Artística 

 

Educação Física 

 

Inglês 
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Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

Fatores de promoção dos resultados alcançados: 

A individualização do ensino e a diferenciação pedagógica, atendendo aos ritmos de trabalho e 

capacidades cognitivas dos alunos, adequando as metodologias de trabalho às dificuldades apresentadas; 

A reorientação das práticas pedagógicas, em função do sucesso educativo; O favorecimento de momentos 

de reflexão e autoavaliação; A correção de comportamentos desajustados; A motivação feita aos alunos 

com resultados insatisfatórios, incentivando-os a uma mudança de atitude para que consigam ultrapassar 

as dificuldades evidenciadas; Adequação de metodologias de trabalho às dificuldades apresentadas; 

acomodação de práticas pedagógicas, com base na aplicação das medidas previstas no Decreto-Lei n.º 

54/2018; Envolvimento dos alunos em trabalho colaborativo; Participação em projetos promovidos pelo 

agrupamento e/ou em parceria com outras entidades; Realização de atividades lúdicas nas diferentes 

áreas do currículo; Cumprimento de normas e código de conduta; Favorecimento de momentos de 

reflexão e de autoavaliação; Implementação, monitorização e avaliação dos Planos Individuais de Apoio à 

Aprendizagem; Reforço na avaliação formativa; partilha de estratégias e materiais entre pares 

pedagógicos; Dinamização de projetos de leitura e ortografia em colaboração com a Biblioteca Escolar; 

Reforço da comunicação entre escola/família; fomentação de uma cultura de responsabilização nos 

Encarregados de Educação/família, sublinhando a importância da escola e da adoção de hábitos de 

estudo; Potenciar os pontos fortes de cada um, procurando ultrapassar as lacunas e os défices 

identificados; A utilização de materiais didáticos diversificados e apelativos, envolvendo a componente 

digital e tecnológica; O envolvimento e a participação dos alunos em trabalho de grupo e/ou a pares, 

promovendo processos de apoio baseados em modelos informais de tutorias/mentorias; A valorização e o 

reforço de atitudes, comportamentos e desempenhos facilitadores da aprendizagem; O trabalho incisivo no 

sentido de desenvolver a autonomia, o sentido de responsabilidade e a proatividade dos alunos; A 

promoção de atividades lúdicas e motivadoras, indo ao encontro do interesse dos alunos, fomentando 

assim o entusiasmo que deve subjazer à aprendizagem; A oferta do apoio socioeducativo, numa 

plataforma de cooperação próxima e aberta entre professor titular de turma e professor de apoio; 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 perspetiva de articulação. 

 

Fatores condicionadores:  

A falta de apoio e acompanhamento por parte de alguns Encarregados de Educação; A existência de 

turmas com diferentes níveis de escolaridade e ritmos de aprendizagem; A existência de alunos 

condicionais; Alunos com falta de pré-requisitos para realizarem as aprendizagens essenciais para o 

primeiro ano; Fatores ambientais, culturais e familiares de alguns alunos e a falta de assiduidade; Muitos 

destes alunos revelam níveis muito baixos de maturidade, de concentração, assim como um ritmo de 

trabalho muito lento na realização das tarefas propostas, o que se traduz numa condicionante das suas 

aprendizagens; O elevado número de alunos por turma impossibilita que, muitas vezes, esses alunos com 
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dificuldades de aprendizagem possam ter um acompanhamento mais personalizado e individualizado, 

como seria desejável; A instabilidade causada pela adoção das medidas aplicadas nos Planos de 

Contingência, nomeadamente o desfasamento de horários, a organização da sala de aula e as diferentes 

mudanças ao nível das habituais rotinas escolares; A perturbação causada, em algumas escolas, pelos 

grupos que, quando no recreio, junto à porta e janelas das salas de aula, interferem bastante na 

concentração e dinâmica dos que estão a trabalhar; O período de implementação do E@D, que causou 

dificuldades na aprendizagem e na consolidação de conteúdos, dada a complexidade dos mesmos; A 

carência de métodos e hábitos de estudo, assim como a falta de empenho para a concretização das 

tarefas escolares; A dificuldade ao nível da aquisição e aplicação de conhecimentos; a pouca 

responsabilidade e autonomia dos alunos; A constituição de turmas com um número significativo de alunos 

com Necessidades Educativas Especiais; A resposta tardia para alguns pedidos de avaliação psicológica e 

terapias; O recurso insuficiente, em algumas turmas, ao nível de horas e docentes, de Apoio 

Socioeducativo e PLNM; O baixo nível de literacia de alguns Encarregados de Educação; Falta de tempo 

para consolidação de conteúdos trabalhados, tendo em conta a extensão do programa; Situações de 

isolamento profilático que originaram um elevado número de faltas e dificuldade no acompanhamento dos 

conteúdos trabalhados. 

 

Fatores condicionadores dos resultados alcançados durante o período de ensino não presencial: 

Dificuldades técnicas nos meios digitais para a participação nas aulas síncronas e acompanhamento dos 

conteúdos trabalhados; Falta de competências digitais por parte das famílias e dos docentes para o 

acompanhamento dos conteúdos desenvolvidos; O facto de alguns alunos terem percursos de 

aprendizagem diferenciados, necessitando de apoio de cariz individualizado, cuja modalidade de Ensino à 

Distância condiciona esse apoio; Interferência dos pais/encarregados de educação na realização das 

atividades propostas. 

 

Redefinição das estratégias de melhoria / ações a implementar 

Analisando os resultados positivos obtidos, na maioria das turmas, considera-se pertinente continuar a 

incrementar todos os fatores que contribuíram para os resultados alcançados, referidos anteriormente, 

bem como:  A utilização de instrumentos de avaliação cada vez mais diversificados e fiáveis, que permitam 

aferir com rigor as aprendizagens dos alunos; A rentabilização do apoio socioeducativo, conciliando 

modelos de coadjuvação com apoios mais específicos nos registos de pequeno grupo ou num modelo 

individualizado; A divulgação periódica dos conteúdos programáticos em avaliação junto dos encarregados 

de educação; A comunicação regular entre a escola e a família, incentivando os encarregados de 

educação a um maior envolvimento no acompanhamento do percurso escolar dos respetivos educandos; 

A dinamização de atividades extracurriculares mais dinâmicas, promovendo o desenvolvimento de 

competências comunicacionais, artísticas e reflexivas; Promover atividades que envolvam os alunos e 

permitam o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático; Valorização do sucesso, no sentido de 

incentivar a prossecução de níveis de desempenho mais conseguidos; Apoio no processo de análise e 
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reflexão sobre comportamentos desajustados, procurando que o aluno compreenda as falhas e 

desencadeie os seus planos de autorregulação; Divulgação e explicação dos critérios de avaliação junto 

dos alunos, de forma a que estes percebam efetivamente como serão avaliados, o que se pretende que 

atinjam, preconizando um modelo de corresponsabilização pelo processo ensino/aprendizagem; Uma 

aposta mais incisiva na utilização de recursos tecnológicos, indo ao encontro de uma predisposição que o 

atual modelo social encerra; Uma priorização de competências basilares: ler, interpretar, comunicar, 

escrever, calcular; sem as quais não é possível ampliar os horizontes da aprendizagem. 

 

6.3. Línguas 
 

Português 

2.º Ciclo 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

De forma geral, constata-se uma melhoria dos resultados em relação ao terceiro período do ano letivo 

transato. De facto, a taxa de sucesso melhorou de 1% no 5º ano de escolaridade (passou de 97,5% para 

98,5%). 

No que concerne ao 6º ano, verifica-se uma baixa na taxa de sucesso de 0,1% pontos percentuais 

(passando de 98,5% para 98,4%),   

Deste modo, considera-se que os resultados obtidos foram, de facto, bons, tendo os alunos demonstrado 

empenho neste último período do ano letivo. Foram recuperadas as aprendizagens determinantes do 2º 

período e ministrados os conteúdos do 3º período, de forma presencial, o que produziu resultados mais 

positivos. O contacto com os docentes é garantidamente, essencial. É inquestionável que o E@D acarreta 

certas limitações, porém, o processo correu melhor do que no ano transato pois os alunos já conheciam a 

plataforma utilizada, demonstrando assim mais autonomia e responsabilidade. Destaca-se o facto dos 
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resultados obtidos terem melhorado devido à aplicação constante das Medidas Universais de suporte à 

aprendizagem, previstas no DL n.º 54/2018 de 6 de julho. 

Por fim, analisando os resultados dos últimos quatro anos letivos, verifica-se que os resultados têm-se 

mantido sempre bons ou têm melhorado no geral. As taxas de sucesso do 5º e 6º ano atuais são 

ligeiramente superiores às do ano letivo 2016-2017. 

Fatores positivos que permitiram atingir a taxa de sucesso e a qualidade do sucesso obtidas foram: 

- A diversidade na forma de lecionação; - As estratégias lúdico-didáticas; - O relacionamento empático 

entre a docente e os alunos proporcionaram um ambiente favorável; - inexistência de problemas 

disciplinares; - A motivação para o estudo do português e bom desempenho na realização das tarefas 

propostas pela maioria dos alunos; - A promoção de atividades enriquecedoras e ludo-pedagógicas pela 

docente e a articulação das mesmas com outros grupos disciplinares; - A participação dinâmica dos alunos 

nas atividades apresentadas; - A concentração e atenção na sala de aula, por grande parte dos alunos; - A 

consolidação frequente das matérias ministradas, recorrendo especialmente à avaliação formativa; - O 

contacto permanente com os alunos através da plataforma Classroom e envio de materiais de apoio ao 

estudo para aprofundamento e estudo dos conteúdos; - A convivência, rigorosamente, baseada no 

respeito mútuo entre professora e alunos e entre estes; - A observação das regras definidas pelo 

Regulamento Interno; - A pedagogia diferenciada em sala de aula e aplicação de acomodações diversas 

(medidas universais), de acordo com o DL nº54/2018 de 6 de julho; - O contacto com os Diretores de 

Turma sempre que se justificou. 

Fatores negativos tiveram o seu impacto nos resultados escolares obtidos: - O desinteresse 

comprovado de alguns alunos que apresentam e não se empenharam ao longo de todo o ano letivo; - A 

assiduidade muito irregular de alguns alunos; - A falta de autonomia e de hábitos e métodos de estudo; - A 

falta de empenho e de aplicação em trabalho autónomo para consolidação e sistematização das matérias; 

- A perda de carga horária semanal em relação ao ano letivo anterior; - a não comparência dos alunos 

propostos às aulas de apoio ao estudo; - A cobertura deficitária de Internet, conhecimentos informáticos 

muito limitados dos alunos que não dominam a plataforma Classroom, o correio eletrónico e programas de 

edição de texto como o Word ou Google Docs; - as dificuldades económicas e problemas pessoais vividos 

pelos alunos e as suas respetivas famílias. 

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Persistir na avaliação formativa, aplicando-a com o seu verdadeiro propósito; Reforçar a Condução dos 

alunos ao CAM, tanto físico como online, para que desse espaço possam beneficiar; Diversificar ainda 

mais a forma de apresentação dos conteúdos por forma a motivar os alunos menos recetivos; Os docentes 

deverão insistir numa metodologia de pesquisa, de descoberta de factos resultados e conhecimentos, em 

detrimento da exposição de dados, de informações sem qualquer margem para a discussão/debate; 

Considerar seriamente as vantagens do trabalho colaborativo, articulando os docentes entre si, inter e intra 

grupos, com o Gabinete de Intervenção Social, com as famílias e entidades exteriores; Aplicar as Medidas 

Universais aos alunos que revelem mais dificuldades; Prestar um apoio individualizado em sala de aula, 
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quando for possível e considerando os cuidados a manter durante a pandemia; Insistir na participação 

mais ativa por parte dos alunos mais indiferentes; Reforçar a colaboração dos professores de TIC para 

apoiar os alunos que revelem uma literacia digital inibidora do essencial; Prevenir o abandono escolar, 

através de uma escola apelativa e conducente a um futuro promissor; Responsabilizar os discentes bem 

como os seus encarregados de educação pelas atitudes e resultados dos seus educandos; Apelar à 

supervisão constante dos encarregados de educação. 

 

Ações a implementar no âmbito do Plano 21|23 Escola +:  

Acréscimo de um tempo letivo, tanto no 5.º como no 6.º ano de escolaridade, para aperfeiçoar a escrita, a 

oralidade e até poder desenvolver atividades promotoras do conhecimento da literatura.  

 

 

3.º Ciclo 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

Os mesmos referidos para o 1º Período e aqueles que constam no plano de ensino à distância (E@D), do 

nosso Agrupamento. 

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Continuar com as mesmas estratégias de melhoria, referidas no 1º período, já que, neste final de ano 

letivo, as atividades letivas foram suspensas, tal como aconteceu no final do ano letivo anterior e, por isso, 

muitas das estratégias de melhoria, ou não foram realmente implementadas ou foram-no parcialmente. E, 

se as circunstâncias o exigirem, continuar com o plano de ensino à distância (E@D), do nosso 

Agrupamento. 
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Ações a implementar no âmbito do Plano 21|23 Escola +:  

Desenvolver estratégias educativas diferenciadas, específicas do domínio "Leitura e Escrita" do eixo 

"Ensinar e Aprender" - Implementação do Clube das palavras Vivas, embora mais direcionado para 

“trabalhar a língua portuguesa nas suas múltiplas vertentes”, integra-se no Projeto Educativo, no Plano 

anual de Atividades no Plano Plurianual de Melhoria do Agrupamento assim como no Plano 21/23 – 

Escola +, na Redefinição das Estratégias de melhoria em que se pretende operacionalizar um conjunto de 

atividades, que contribuam para aprendizagens efetivas e de qualidade com objetivo de conseguir 

alcançar os princípios, as competências e valores previstos no Perfil do Aluno.  

 
Inglês 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

Os fatores que contribuíram para a obtenção dos bons resultados são os mesmos que se têm indicado nos 

primeiros dois períodos: 

Docentes: - Troca constante de experiências e materiais entre docentes; - Recurso a estratégias 

diversificadas, nomeadamente o uso das novas tecnologias (youtube); - Reforço da oralidade; - 

Valorização do trabalho dos alunos; - Reforço positivo; - Escolhas adequadas de materiais apelativos. 

Alunos: - Motivação intrínseca e extrínseca pela aprendizagem da língua que os rodeia nas novas 

tecnologias; - Reconhecimento da importância da língua inglesa na sociedade atual. 

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

- Motivar os alunos com resultados insatisfatórios; - Incentivar mudanças de atitude nos alunos menos 

interessados; - Controlar os trabalhos efetuados por cada aluno dentro da sala de aula; - Manter um 

ambiente leve e lúdico nas aulas; - Motivar mais participação dos alunos mais fracos; - Pedir o 

envolvimento dos pais e encarregados da educação sempre que necessário.  
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Francês 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

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

trabalho; - Gosto pelas atividades; - Reconhecimento pela importância da língua na sociedade atual; - 

Sentido de responsabilidade; - Motivação perante as novas metodologias/tecnologias adotadas durante o 

Ensino à Distância. 

Alunos com insucesso escolar: - Incumprimento de regras; - Falta de hábitos e métodos de trabalho; - 

Não realização das atividades propostas; - Interesses divergentes dos escolares por parte dos alunos;; - 

Assiduidade irregular por parte de alguns alunos; - Não realização de tarefas e momentos de avaliação. 

Docentes: - Troca de experiências e materiais entre docentes; Recurso a estratégias diversificadas; 

Valorização do trabalho do aluno; Reforço positivo; Conhecimento das dificuldades de cada um; Seleção 

de materiais aquando da realização das atividades; Colaboração e partilha de materiais/suportes digitais 

entre o grupo. 

   

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Continuação do trabalho cooperativo entre os docentes; Motivar os alunos com resultados menos 

satisfatórios; Incentivar mudanças de atitude nos alunos menos empenhados/interessados; Manter um 

ambiente leve e lúdico dentro da sala de aula; Maior responsabilização dos encarregados de educação no 

envolvimento com a atividade escolar; Manter contatos regulares com os Diretores de Turma; Criação de 

materiais de sistematização/consolidação das aprendizagens. 

 

Ações a implementar no âmbito do Plano 21|23 Escola +:  

Reposição do mesmo número de tempos letivos aplicados na antiga matriz curricular de 2017/2018 (7º 

ano; 3 tempos letivos, 8º ano: 3 tempos letivos e 9º ano: 2 tempos letivos); Atribuição de um tempo letivo 
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semestral no 8º ano partilhado com a LEI e a LEII (7º ano: 3 tempos letivos; 8º ano: 1 tempo letivo 

semestral e 9 ano: 2 tempos letivos); Desdobramento das turmas de 8º e 9º ano num dos 3 tempos 

semanais com a LEI (7º ano: 3 tempos letivos, 8º ano: 2 tempos letivos+ 1 tempo letivo por turno) e 9º ano: 

2 tempos letivos+ 1 tempo letivo por turno). Esta última proposta visa a atribuição de mais um tempo 

semanal por turnos, de forma equitativa a todas as línguas estrangeiras, para reforçar o domínio da 

oralidade (compreensão e expressão). É necessário as turmas de 8º ano terem mais um tempo letivo 

semanal, para consolidar conteúdos que não foram integrados e assim conseguir sistematizar matérias 

bem mais complexas no 2º ano de iniciação. 

 

Espanhol 

 
 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

Considera-se que os fatores positivos que permitiram atingir a taxa de sucesso e a qualidade do sucesso 

obtidas foram: - empatia entre a docente e os alunos que permite um bom ambiente para o processo de 

ensino-aprendizagem e uma ausência de problemas disciplinares; -  a motivação para o estudo da língua e 

empenho na realização das atividades propostas pela maioria dos alunos; - a promoção de atividades 

enriquecedoras e ludo-pedagógicas pela docente e a articulação das mesmas com outros grupos 

disciplinares ou entidades escolares; - a  participação ativa dos alunos nas atividades propostas pela 

docente; - a concentração e atenção na sala de aula, por grande parte dos alunos; - a sistematização 

regular dos conteúdos versados, de forma a apoiar os alunos na organização do seu estudo; - o contacto 

permanente com os alunos através da Classroom e envio de materiais de apoio ao estudo para 

consolidação das matérias versadas; - o clima de respeito mútuo criado entre professora e alunos e entre 

os alunos que favorece um bom ambiente em sala de aula, indispensável ao processo de enino-

aprendizagem; - o facto de as turmas terem um efetivo reduzido (menos do que 21 alunos); - a pedagogia 
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diferenciada em sala de aula e implementação de acomodações diversas (medidas universais), de acordo 

com o DL nº54/2018 de 6 de julho; - a permanência da docente no CAM dois tempos semanais que 

permite um apoio extra-aula aos alunos do Agrupamento; - o contacto regular com os Diretores de Turma 

dos alunos de forma a alertar para qualquer tipo de situação irregular e dar informações diversas sobre os 

alunos. 

Por outro lado, alguns fatores negativos tiveram o seu impacto nos resultados escolares obtidos:  - o 

perfil problemático de alguns alunos que apresentam interesses divergentes dos escolares e não se 

empenharam no 3º período e ao longo do ano letivo em geral; - a assiduidade irregular ou francamente 

fraca de alguns alunos que não acompanham as aprendizagens, nem recuperam os conteúdos versados; - 

a falta de autonomia e de hábitos e métodos de estudo da maioria dos discentes; - a falta de empenho e 

de aplicação dos conteúdos no contexto extra-aula para consolidar as matérias; - a fraca carga horária 

semanal: dois tempos de 50 minutos semanais no 8º e 9º ano de escolaridade, que não permite um 

trabalho consistente para desenvolver a oralidade e condiciona o apoio prestado aos alunos com mais 

dificuldades; - a ausência de coadjuvação na disciplina para as turmas mais complicadas e/ou com 

maiores dificuldades, ou para alunos com necessidades educativas que precisam de um apoio mais 

direcionado; - ausência de apoio individualizado ou em pequeno grupo para alunos estrangeiros e alunos 

com maiores dificuldades de aprendizagem, quando o horário do CAM do docente é incompatível com o 

horário dos alunos; - a fraca cobertura de Internet, a falta de material informático ou conhecimentos 

informáticos muito limitados dos alunos que não dominam as plataformas de ensino implementadas 

(Classroom), o próprio correio eletrónico e programas de edição de texto como o Word ou Google Docs; - 

as dificuldades económicas e problemas pessoais vividos pelos alunos e as suas respetivas famílias, que 

se refletem sempre nos resultados escolares dos alunos. 

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

- atribuir mais tempos letivos no CAM para os docentes do grupo, que dispõem de pouco tempos para 

apoiar os alunos com mais dificuldades (turmas com alunos estrangeiros, muitos alunos com 

necessidades educativas, perfil de alunos particulares que precisam de maior apoio devido à fraca 

assiduidade apresentada…); - Implementar aulas de apoio de cariz obrigatório para os alunos; - aplicar 

sistematicamente as Medidas Universais aos alunos com mais dificuldades e colaborar ativamente com os 

Diretores de Turma, professores do Ensino Especial e o GIS, para apoiar alunos que revelem mais 

dificuldades; - continuar a prestar um apoio individualizado em sala de aula; - aplicar fichas formativas que 

sistematizam os conteúdos lecionados; - solicitar uma participação mais ativa por parte dos alunos mais 

apáticos; - solicitar uma maior colaboração dos professores de TIC para apoiar os alunos que revelem 

uma literacia digital muito limitada; - maior responsabilização dos alunos pelos seus comportamentos e 

resultados e dos encarregados de educação pelo acompanhamento dos seus educandos e monitorização 

dos resultados obtidos; - continuar a trabalhar de forma colaborativa com os diretores de turmas, docentes 

do Ensino Especial o GIS, e os membros da Direção de forma a tentar ajudar os alunos nas suas 
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dificuldades quer escolares, quer familiares, para tentar evitar o insucesso escolar ou a fuga à 

escolaridade obrigatória. 

 

Ações a implementar no âmbito do Plano 21|23 Escola +:  

O grupo disciplinar de Espanhol apresenta várias estratégias/ ações a implementar para o programa de 

recuperação das aprendizagens: 

- 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. Para tal, o 

grupo de LEII elaborou 3 propostas possíveis a serem consideradas e implementadas, já no próximo ano 

letivo, a saber: Repor o mesmo número de tempos letivos aplicados na antiga matriz curricular de 

2017/2018. Esta proposta sublinha a importância da atribuição de três tempos letivos de 50 minutos 

semanais no 7º e no 8º ano e a manutenção de 2 tempos letivos semanais no 9º ano de escolaridade; 

A LEII de iniciação requer mais um tempo no 8º ano de escolaridade devido à complexificação dos 

conteúdos abordados. Torna-se imprescindível reaver este tempo letivo para poder trabalhar os vários 

domínios na língua estrangeira e sistematizar os conteúdos gramaticais mais difíceis, permitindo uma 

aplicação de conhecimentos mais sistemática. Após dois anos letivos muito complicados e atípicos, é 

urgente conseguir um tempo para recuperar os conteúdos não abordados devido aos vários 

confinamentos e retomar de forma consistente as matérias e competências essenciais da língua 

estrangeira II. 

- Atribuição de um tempo letivo semestral no 8ºano partilhado entre a LEI e a LEII: Esta proposta visa 

atribuir mais um tempo de 50 minutos semestralmente no oitavo ano, nas línguas estrangeiras I e II. Desta 

forma, uma das línguas teria 2 tempos e meio (50+50+25) num semestre e a outra teria o mesmo no 

semestre seguinte. Esta proposta acaba por atribuir os mesmos tempos à LEI e LEII. 

- Desdobramento das turmas de 8º e 9º ano num dos 3 tempos semanais com a LEI: Esta última proposta 

visa a atribuição de mais um tempo semanal por turnos, de forma equitativa a todas as línguas 

estrangeiras, para reforçar o domínio da oralidade (compreensão e expressão). 

Sugere-se ainda que os turnos já existentes entre as disciplinas de Português e LEI também possam ser 

aplicados nas disciplinas de Matemática e Português, uma vez que são as disciplinas sujeitas a exame 

nacional em final de ciclo. 
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6.4. Matemática e Ciências Experimentais 
 

Matemática 

2.º Ciclo 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

No 5º ano de escolaridade, as turmas A, A/S, C, E e H tiveram 100% de sucesso. A turma B/S teve um 

decréscimo 4,7%, a turma D teve um aumento de 3,7% e as turmas F e G mantiveram a mesma 

percentagem do 2º período. No 6º ano de escolaridade, a turma B/S teve um sucesso de 100%, a A/S e 

C/S  mantiveram a percentagem do 2º período, houve uma melhoria  nas  turmas:  A de 3,8%, B de 5%, D 

de 7,4%, E de 6,7% e a turma F teve um decréscimo de 8,6%. Relativamente ao ano letivo transato no 5º 

ano houve uma melhoria dos resultados escolares enquanto que no 6º ano houve um decréscimo.  

Dois dos 4 alunos, a que foram atribuídos níveis inferiores a 3, integraram a turma, no início do 2.º período, 

com nível 2 atribuído à disciplina. Refere-se que os seus Planos de Apoio Individual contemplavam 

medidas universais, que foram aplicadas e o grau de evolução das suas aprendizagens e o da superação 

das suas dificuldades foi tido em conta, na atribuição do nível final. 

Três dos 4 alunos apresentaram atitudes comportamentais que conduziram a aplicação de medidas 

disciplinares corretivas, para além de apresentarem défice de atenção, falta de hábitos e métodos de 

trabalho e outras dificuldades de aprendizagem, devidamente diagnosticadas e registadas, que 

dificultaram a aquisição das aprendizagens essenciais da disciplina. 

Os alunos com sucesso escolar demonstraram: - interesse, empenho e motivação perante as tarefas 

escolares propostas, apresentando a sua concretização; - Cumpriram as regras estabelecidas ( entrega 

das tarefas solicitadas dentro dos prazos e com rigor; aplicação de hábitos e métodos de trabalho e 

estudo); - concentração e atenção nas aulas síncronas; - acompanhamento efetivo dos Encarregados de 

Educação. 
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Os alunos com insucesso escolar demonstraram: - Falta de interesse, empenho e motivação perante 

as tarefas escolares propostas, não apresentando a sua concretização; - Não cumpriram as regras 

estabelecidas (entrega das tarefas solicitadas dentro dos prazos e com rigor; aplicação de hábitos e 

métodos de trabalho e estudo); - Falta de concentração e atenção nas aulas síncronas; - Pouco 

acompanhamento efetivo dos Encarregados de Educação. 

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar no âmbito do Plano 21|23 Escola +: 

 1.3.4.) Organizar dois grupos, na disciplina de matemática, por ano letivo para a recuperação das 

aprendizagens não realizadas, os alunos propostos para estes grupos não integram a aula de apoio ao 

estudo de matemática.  

1.4.1.) Solicitar o apoio dos encarregados de educação nas saídas e visitas de estudo, solicitar aos 

encarregados de educação no âmbito das suas profissões 

1.6.3.) Na escola Prof. Sebastião Teixeira- Salir do gabinete do GIS deve estar a funcionar a tempo inteiro, 

haver um maior número de horas do serviço de psicologia. Em Salir: um tempo de 50 minutos de grupo no 

ninho para o 5º e 6º anos, um tempo de reunião para o 5º e um tempo de reunião para o 6º ano. 

Em Loulé: um grupo ninho de 2 tempos de 50 minutos, para os 5º anos e continuar com a estrutura da 

turma+ no 6º, com 4 tempos por semana, constituído por alunos de outras turmas, que podem integrar a 

turma de origem, em todas as disciplinas.  Um tempo de reunião para o 5º e um tempo de reunião para o 

6º ano.  

1.7.1.) Formação creditada na área da informática: google drive, google meet, google Forms e ClassRoom. 

 

3.º Ciclo 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

A taxa de sucesso do 7.º ano atingiu a meta estabelecida no PPM para o ano 2020/2021 que é de 71%. 
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Regista-se uma melhoria significativa dos resultados do 8.º ano e uma ligeira descida dos resultados do 7.º 

e 9.º anos face ao período homólogo do ano letivo anterior. Assistiu-se a uma melhoria do 2.º para o 3.º 

período de 10, 2 e 3 pontos percentuais nos 7º, 8º e 9º anos de escolaridade, respetivamente. 

Os docentes consideram que os fatores que contribuíram para a obtenção destes resultados são os 

seguintes: 

Da parte dos 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 atenção nas aulas mostrando total desinteresse pelas mesmas; - 

Fraco empenho na concretização das tarefas escolares; - Falta de acompanhamento e supervisão regular 

por parte de encarregados de educação. 

Da parte dos alunos com sucesso escolar: - Interesse, empenho e motivação intrínseca nas aulas; - 

Empenho na concretização das tarefas propostas pelos docentes; - 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; - Incentivar os alunos para a importância 

de frequentarem o centro de aprendizagem presencial/online; - Extensão e grau de dificuldade do 

programa de Matemática que conduz à falta de tempo para a consolidação de conhecimentos, 

principalmente no ensino à distância. 

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Por parte dos Docentes:  - Desenvolver a elaboração e aplicação conjunta de instrumentos de avaliação 

uniformizados que permitam aferir com rigor as aprendizagens dos alunos; - Elaboração e aplicação de 

fichas de trabalho formativas que permitam consolidar as aprendizagens realizadas e complementar a 

informação não existente nos manuais escolares adotados; - Aplicar testes adaptados e adequados às 

dificuldades diagnosticadas de acordo com a legislação em vigor e de acordo com os Planos Educativos 

Individuais dos alunos com necessidades educativas especiais. 

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 

participando ativamente e de forma organizada;  - Participar ativamente e de forma organizada nas aulas 

presenciais esclarecendo todas as dúvidas com os professores; - Recorrerem ao centro de aprendizagem, 

presencialmente ou online, para verem esclarecidas as suas dúvidas; - Esforçarem-se para adquirir 

hábitos e métodos de estudo estudando diariamente e realizando os trabalhos de casa;  - Respeitarem as 

regras de sala de aula/Regulamento Interno da Escola; - Trazer todo o material necessário à disciplina e 

apresentar o caderno diário completo e em ordem. 
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Encarregados de Educação: - Com a colaboração dos DT, nas reuniões com os encarregados de 

educação, solicitar a estes que: - se envolvam mais no percurso escolar dos seus educandos e saibam 

atempadamente as datas das fichas de avaliação;  - respeitem os docentes e o seu trabalho;  - 

incentivem/estimulem o interesse e empenho dos seus educandos na concretização das tarefas;  - 

elaborem e façam cumprir um horário de estudo diário e controlem a realização dos trabalhos de casa; - 

assegurem que o aluno transporta todo o material necessário para a escola;  - cumpram as estratégias 

indicadas no PAP dos seus educandos; - verifiquem com frequência o caderno diário e a caderneta do 

aluno.  

 

Ações a implementar no âmbito do Plano 21|23 Escola +:  

- Atribuição da medida de coadjuvação fora da sala de aula a todas as turmas do 3.º ciclo;  

- Atribuição de uma hora de apoio semanal na disciplina de Matemática, para cada turma do 3.º ciclo e 

lecionada pelo professor titular de turma;  

- Atribuição de um professor (mentor) de Matemática, num tempo semanal, a um grupo de alunos (máximo 

8) de um mesmo ano de escolaridade, com nível inferior a três à disciplina no ano letivo transato. 

 

 

 

 

 

 

 

Ciências Naturais 

2.º Ciclo 
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Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

No 5º ano de escolaridade, todas as turmas tiveram 100% de sucesso. No 6º ano de escolaridade, só a 

turma A teve e um decréscimo de 3,8%, todas as outras turma tiveram um sucesso de 100%. 

Relativamente ao ano letivo transato no 5º ano houve uma melhoria dos resultados escolares enquanto 

que no 6º manteve os resultados escolares. 

Os alunos com sucesso escolar demonstraram: - interesse, empenho e motivação perante as tarefas 

escolares propostas, apresentando a sua concretização; - cumpriram as regras estabelecidas (entrega das 

tarefas solicitadas dentro dos prazos e com rigor; aplicação de hábitos e métodos de trabalho e estudo); - 

concentração e atenção nas aulas síncronas; - acompanhamento efetivo dos Encarregados de Educação. 

 Os aluno com insucesso escolar demonstraram: - Falta de: interesse, empenho e motivação perante 

as tarefas escolares propostas, não apresentando a sua concretização; - Não cumpriram as regras 

estabelecidas (entrega das tarefas solicitadas dentro dos prazos e com rigor; aplicação de hábitos e 

métodos de trabalho e estudo); - Falta de concentração e atenção nas aulas síncronas; - Pouco 

acompanhamento efetivo dos Encarregados de Educação. 

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar no âmbito do Plano 21|23 Escola +: 

1.3.5) No 2º tempo do bloco de 100 minutos, na disciplina de Ciências Naturais, existir uma professora 

coadjuvante, para apoiar as atividades experimentais. Caso não seja possível haver o desdobramento, das 

turmas com mais de dezasseis alunos, no bloco de 100 minutos.  

1.4.1.) Solicitar o apoio dos encarregados de educação nas saídas e visitas de estudo, solicitar aos 

encarregados de educação no âmbito das suas profissões. 

1.6.3.) Na escola Prof. Sebastião Teixeira- Salir do gabinete do GIS deve estar a funcionar a tempo inteiro, 

haver um maior número de horas do serviço de psicologia. Em Salir: um tempo de 50 minutos de grupo no 

ninho para o 5º e 6º anos, um tempo de reunião para o 5º e um tempo de reunião para o 6º ano. 

Em Loulé: um grupo ninho de 2 tempos de 50 minutos, para os 5º anos e continuar com a estrutura da 

turma+ no 6º, com 4 tempos por semana, constituído por alunos de outras turmas, que podem integrar a 

turma de origem, em todas as disciplinas. Um tempo de reunião para o 5º e um tempo de reunião para o 6º 

ano.  

1.7.1.) Formação creditada na área da informática: google drive, google meet, google forms e ClassRoom.   
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3.º Ciclo 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

Da parte dos alunos com sucesso escolar: - Empenho na concretização das atividades propostas, no 

ensino presencial e à distância; - Cumprimento das regras; - Desenvolvimento de hábitos e métodos de 

trabalho e de estudo regulares; - Interesse/curiosidade científica; - Procuraram esclarecer as dúvidas nas 

aulas; - Acompanhamento e supervisão regular por parte dos encarregados de educação. 

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

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

e de estudo regulares; - Fraca atenção/concentração nas aulas; - Assiduidade irregular; - Não procuram 

apoio no centro de aprendizagem multidisciplinar; - Fraca supervisão por parte dos encarregados de 

educação. 

Da parte dos docentes: - Implementação das medidas universais, tendo em conta as especificidades dos 

alunos; - Constante reforço/sistematização dos conteúdos versados e esclarecimento de todas as dúvidas 

apresentadas; - Implementação das ações previstas no PPM, nomeadamente no que respeita ao trabalho 

colaborativo entre os docentes, favorecendo a troca de experiências e de materiais; - Incentivar os alunos 

para frequentarem o centro de aprendizagem. 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Por parte dos docentes: - Potenciar o trabalho colaborativo e a partilha de materiais; - Aplicar atividades 

de consolidação/reforço das aprendizagens através da concretização de mais atividades e exercícios; - 

Utilização de estratégias diversificadas, tendo em consideração as especificidades dos alunos; - 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 perante as 

dificuldades que evidenciam; - Implementar as medidas universais ajustadas às especificidades dos 

alunos, bem como as medidas previstas nos Planos de Acompanhamento Pedagógico Individual e nos 
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Planos Educativos Individuais dos alunos; - Implementar as ações previstas no PPM; - Utilizar a plataforma 

Classroom para partilha de materiais de apoio diversos. 

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

- Concretizar todas as tarefas propostas com interesse e empenho; - Participar ativamente e de forma 

organizada, esclarecendo todas as dúvidas com os professores; - Adquirir hábitos e métodos de estudo 

regulares; - Ser portador de todo o material necessário à disciplina e apresentar o caderno diário completo 

e em ordem; - Respeitar o Regulamento Interno da Escola/Estatuto do aluno; - Recorrer ao Centro de 

Aprendizagem, presencialmente ou online, enquanto recurso de apoio às aprendizagens. 

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

interesse e empenho dos seus educandos na concretização das tarefas;  

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

que o aluno transporta todo o material necessário para a escola; - Verificar, com frequência, o caderno 

diário e a caderneta do aluno; - Maior contacto com o Diretor de Turma. 

 

Ações a implementar no âmbito do Plano 21|23 Escola +:  

- Atribuição de um “professor coadjuvante” em sala de aula, uma vez por semana, para apoiar os alunos 

com mais dificuldades; - atribuição de pelo menos um tempo semanal, no Centro de Aprendizagem, por 

ano de escolaridade, para apoio aos alunos, bem como para a criação de um grupo de aprendizagem, por 

ano de escolaridade, para implementação das atividades de recuperação com os alunos que obtiveram 

insucesso no ano anterior; - Potenciar aprendizagens mais eficazes através da implementação, sempre 

que possível, do trabalho prático laboratorial/experimental; - Possibilidade de formação de turnos, numa 

das aulas da semana, para todas as turmas com 16 ou mais alunos, por forma a permitir a implementação 

mais eficaz do trabalho prático laboratorial/experimental; - Possibilitar a existência de uma tarde/manhã 

comum, a todos os docentes do grupo disciplinar, para uma implementação mais eficaz do trabalho 

colaborativo. 
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Físico-Química 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

Os alunos com sucesso escolar demonstraram: - interesse, empenho e motivação perante as tarefas 

escolares propostas na sala de aula e através da plataforma Classroom, realizando-as e participando de 

forma ativa apresentando a sua concretização; - cumprir as regras estabelecidas (entrega das tarefas 

solicitadas dentro dos prazos e com rigor; aplicação de hábitos e métodos de trabalho e estudo); - 

concentração e atenção na sala de aula e nas aulas síncronas; - ter o acompanhamento efetivo dos 

Encarregados de Educação. 

Os alunos com insucesso escolar apresentaram, com muita frequência: - dificuldades em cumprir as 

regras, não cumprindo com a realização das tarefas solicitadas dentro e fora da sala de aula/trabalhos de 

casa/plataforma Classroom/plataforma Meet; - ausência de materiais indispensáveis, tais como o manual, 

o caderno de atividades, o caderno diário ou mesmo canetas/lápis/caderneta do aluno/calculadora; - 

passividade em sala de aula/nas aulas à distância perante as diversas atividades; - falta de autonomia e 

de hábitos e métodos de estudo; - falta de empenho e de aplicação dos conteúdos no contexto extra-aula 

para consolidar as matérias; - falta de compromisso e dedicação face aos assuntos relacionados com a 

escola; - dificuldades de adaptação ao ensino não presencial e pouca autonomia para conseguir 

consolidar os conteúdos lecionados através das plataformas MEET e Classroom; - falta de atenção nas 

aulas síncronas mostrando desinteresse pelas mesmas. 

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

- Adaptar o currículo para a possibilidade do sucesso pleno no ensino básico; Promover a dinamização do 

trabalho prático e experimental, através da definição de cenários integrados de aprendizagem; - Potenciar 

abordagens STEAM; - Proporcionar o desenvolvimento de competências científicas, técnicas e 

tecnológicas em contextos promotores de aprendizagens significativas; - Estimular o entusiasmo pela 
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ciência favorecendo uma formação integral e integrada dos jovens, alicerçada no desenvolvimento de 

competências científicas. 

Presencial: - Trabalho colaborativo entre os docentes; - Sistematização frequente dos conteúdos; - 

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

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

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

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

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

Não presencial: - 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. 

 

TIC 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

Os docentes da disciplina de TIC, consideraram que os resultados nesta disciplina foram bons, uma vez 

que na maioria das turmas, a taxa de sucesso se situa acima dos 95%. Os professores utilizaram recursos 

e estratégias diversificadas e estiveram sempre disponíveis para que todos os alunos pudessem usufruir 
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dos seus recursos na realização das atividades desenvolvidas não só ao longo deste 3.º período, mas ao 

longo de todo o ano letivo. 

O empenho e interesse de muitos alunos, a capacidade de adaptação a uma nova realidade de 

distanciamento social e alternância entre o ensino presencial e o ensino à distância, bem como, o cariz 

prático da disciplina, contribuíram bastante para a obtenção de bons resultados. Por outro lado, a criação 

de hábitos de trabalho e métodos de estudo, maior empenho e rigor na realização das atividades 

propostas e o cumprimento dos prazos de entrega de tarefas, aliada à utilização de várias 

ferramentas/aplicações de apoio ao ensino à distância, permitiu uma maior interatividade entre o aluno e o 

professor. 

O recurso a várias aplicações/plataformas, tais como: Google Classroom, Moodle, UBBU, Open Roberta 

Lab e Khan Academy, contribuíram para dinamizar o processo de ensino/aprendizagem, pelo que foram 

fatores essenciais para os resultados obtidos, assim como, a qualidade/quantidade de equipamentos 

existentes em sala de aula. 

O absentismo escolar dos alunos, a carência tecnológica, os problemas técnicos relacionados com o 

equipamento dos alunos e algumas falhas no acesso à Internet, manifestadas por alguns alunos, 

provocaram alguma resistência face ao trabalho realizado com recurso às tecnologias, o que poderá ter 

influenciado os resultados menos positivos registados na disciplina. Salienta-se também como fator 

positivo a capacidade de transição de uma modalidade de ensino para a outra. 

A maioria das aulas deste 3.º período decorreram na modalidade de ensino presencial, à exceção das 

turmas que se encontravam em isolamento profilático. As duas últimas semanas de aulas do 2.º ciclo, 

decorreram à distância, uma vez que as atividades letivas presenciais foram suspensas devido à 

pandemia da Covid-19. Os alunos trabalharam e desenvolveram as suas atividades/tarefas através da 

plataforma Google Classroom na modalidade presencial e à distância e as aulas síncronas online foram 

dinamizadas através do Google Meet. Salienta-se o acompanhamento por parte dos encarregados de 

educação aos seus educandos. 

Os docentes da disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação, desenvolveram um trabalho 

colaborativo, tendo também por base a plataforma Google Classroom. 

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Foi dada continuidade às estratégias delineadas no 1º e 2.º períodos. Reforça-se: a responsabilização dos 

alunos e encarregados de educação no processo de aprendizagem do aluno, para que a escola e a 

comunidade possam trabalhar no mesmo sentido. Os professores darão continuidade ao trabalho 

colaborativo, com recurso a estratégias diversificadas, nomeadamente, a divisão de conteúdos, a 

realização de trabalhos práticos, utilização de recursos digitais e aplicação de medidas a todos os alunos 

que revelem mais dificuldades; valorização de atividades de cariz mais prático e recurso ao reforço 

positivo perante a realização/concretização das atividades/tarefas da disciplina; o cumprimento de prazos 

na realização das tarefas e a concretização das mesmas; continuidade da aplicação de tarefas de 

articulação entre os vários ciclos, construção de testes/fichas ou questionários comuns e incentivar os 
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alunos que possuem equipamentos a procurarem ajuda sempre que se depararem com problemas 

técnicos. Os docentes irão continuar a incentivar os alunos a frequentar a biblioteca e/ou o centro de 

aprendizagem. 

 

Ações a implementar no âmbito do Plano 21|23 Escola +:  

Os docentes e sendo esta uma ferramenta de trabalho decisiva que descreve as ações específicas ao 

combate do insucesso, ao reforço e consolidação das aprendizagens que por força da pandemia ficaram 

mais frágeis e, acima de tudo, que se constitui como uma coletânea de todos os recursos de apoio às 

escolas que serão disponibilizados durante a execução do Plano, o grupo disciplinar propõe: 

- Dar continuidade aos projetos existentes e Inscrição da escola no projeto ciências da computação; - 

Dinamização de um Clube de programação e robótica/Ciências da computação (para 2.º e outro para o 3.º 

ciclo); - Recuperar com o digital- Construção de um LED; - Reforçar a capacitação de ferramentas digitais 

para alunos e professores; - Reforçar a utilização das plataformas de ensino online e as competências 

para comunicar com colegas e professores. - Aquisição de licenças para Software (Verba fixa para 

aquisição de software); - Aquisição de uma impressora 3D; - Coadjuvação na disciplina de Cidadania e 

desenvolvimento, incluindo um professor na área das TIC; - Implementar DAC’S- Inovação Pedagógica e 

da flexibilidade curricular; -Transição entre o 1.º e o 2.º ciclo – uma mudança tranquila- alunos de 4.º ano 

visitam a escola sede uma vez por período durante um dia com almoço integrado; conhecimento prévio do 

espaço e das regras de funcionamento dos diferentes serviços. 

 

 

 

6.5. Ciências Sociais e Humanas 

História e Geografia de Portugal  
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Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

Relativamente aos alunos que obtiveram sucesso, verificou-se que estes demonstraram empenho, quer 

nas atividades propostas na aula quer na resolução dos trabalhos de casa; cumpriram as regras de sala 

de aula, quer ao nível do saber estar como a nível da participação correta na aula, e demonstraram 

hábitos e métodos de estudo e trabalho.  

Quanto aos alunos com insucesso escolar, continuou a verificar-se a frequente ausência de materiais 

indispensáveis tais como o manual, o caderno de atividades ou mesmo o caderno diário; assiduidade 

irregular às aulas; a não realização dos trabalhos de casa, o que demonstra a falta de hábitos e métodos 

de estudo; dificuldades na aquisição e aplicação de conhecimentos. Quando lhes era solicitada a 

participação nas atividades, quer escritas quer orais, era frequente a recusa. 

Os docentes, de forma conjunta, elaboraram e aplicaram diversos instrumentos de avaliação. Com os 

alunos, e em cada aula, elaboraram resumos/esquemas para melhor consolidação dos conteúdos 

abordados bem como fichas biográficas de personalidades da nossa história. Em todas as aulas houve 

recurso a meios informáticos, mais motivadores para os alunos. Houve sempre incentivo e valorização da 

participação oral, motivando os alunos com mais dificuldades, para quem também foram elaborados testes 

e fichas formativas adaptadas. Procurou-se fazer uma constante articulação horizontal, resultando em 

atividades de grande interesse e participação dos alunos. 

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Dado que as taxas de sucesso se aproximam dos 100%, os docentes continuarão a aplicar as medidas 

definidas para os alunos, dando sempre reforço positivo, incentivando o esclarecimento de dúvidas, 

proporcionando um ensino individualizado sempre que possível, diversificando estratégias, reforçando o 

uso de meios digitais, promovendo o debate e recorrendo à sistematização oral e escrita das 

aprendizagens, de forma a apoiar os alunos na organização do seu estudo diário.  

 

História 
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Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

Os docentes de História referiram que os resultados obtidos pelos alunos no 7º, no 8º ano e no 9º ano, 

quando comparados com os conseguidos nos anos letivos entre 2016/2019 se encontram acima da média. 

No entanto, tendo em conta o ano letivo anterior 2019/2020 o 7º ano e o 9º ano conseguiram resultados 

ligeiramente inferiores, sendo de realçar a evolução no 8º ano.   

 O sucesso observado resultou da implementação de várias medidas universais de suporte à 

aprendizagem e à inclusão aos alunos que apresentavam mais dificuldades, nomeadamente a 

diversificação de métodos de ensino, de recolha de elementos de avaliação e ajuste de tempo e tipologia 

de exercícios nos testes, para os alunos que revelavam mais dificuldades. É importante referir, ainda, que 

a pedagogia diferenciada em sala de aula, foi essencial para alcançar os resultados obtidos. 

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar no âmbito do Plano 21|23 Escola +: 

Face aos constrangimentos resultantes dos dois períodos de suspensão das atividades letivas e não 

letivas, em regime presencial, os professores fizeram as seguintes propostas com base nas medidas do 

Plano de Recuperação das Aprendizagens 21|23 Escola+: - Promover um trabalho interdisciplinar, de 

aprendizagem a partir de problemas transversais, agregando componentes diversas do currículo, 

possibilidade até agora restrita aos Planos de Inovação; - Atribuir mais hora aos professores de História no 

CAM para apoio aos alunos com mais dificuldades; - Manter ativa a plataforma Classroom; - Produzir de 

materiais de apoio ao desenvolvimento de processos de participação efetiva dos estudantes na vida da 

turma e da escola (Voz dos Alunos); - Utilizar o Banco de instrumentos de apoio às escolas, 

disponibilizados pelo Instituto de Avaliação Educativa, I.P. (IAVE), com o intuito de diagnosticar alunos 

com dificuldades mais cedo. 

 

Geografia 
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Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

A taxa de sucesso dos alunos na disciplina de Geografia foi elevada, situando-se entre os 97,9%, no 7º 

ano; 97,9% no 8º ano e 100% no 9º ano. 

Os docentes sempre utilizaram, sistematicamente, estratégias educativas diferenciadas dirigidas à 

promoção do sucesso da disciplina de Geografia. 

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Os professores vão continuar a implementar estratégias educativas diferenciadas, nomeadamente: 

continuar a fomentar um bom ambiente de trabalho; incentivar os alunos para uma organização e 

desenvolvimento de hábitos e métodos de estudo regulares; reforçar a sua motivação para uma 

participação, ainda mais ativa e contínua nas atividades das aulas e exterior a elas; continuar a monitorizar 

a realização dos trabalhos de casa e das tarefas nas aulas; verificar, periodicamente, os cadernos diários; 

sistematizar, frequentemente, os conteúdos lecionados; realizar trabalhos individuais; solicitar trabalhos de 

caráter prático, utilizar regularmente a caderneta para comunicar situações anómalas; apelar à 

pontualidade e continuar a diversificar estratégias em sala de aula.  

 

Cidadania e Desenvolvimento 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

2º Ciclo: A taxa de sucesso dos alunos de 5º ano, no 3º período, na disciplina de Cidadania e 

Desenvolvimento continua elevada, situando-se nos 99,8%. Também no 6º ano, para o mesmo período 

escolar, a percentagem de sucesso é grande, 96,1%, embora ligeiramente inferior à de 5º (redução de 3 

décimas). Observa-se uma quase homogeneidade, no sucesso obtido em todas as turmas de 5º ano, 

apenas quebrado pela turma G que registou um sucesso ligeiramente inferior. É de salientar que a 

avaliação atribuída no 3º período foi igual à do 2º, pois o docente de CeD encontra-se de baixa médica, 
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não tendo sido substituído. Desta forma não houve oportunidade de os alunos poderem melhorar o seu 

desempenho. No 6º ano a disparidade entre turmas, no que respeita à taxa de sucesso, continua. No 

entanto, essa disparidade não foi tão acentuada como no 2º período. A flutuação na percentagem de 

sucesso agora alcançada, aproximou-se  dos valores registados no 1º período escolar. Para tal, contribuiu 

o facto de as turmas de 6º ano que no 2º período apresentaram valores mais baixos na taxa de sucesso, 

registarem agora, no 3º período, um aumento dos mesmos. A taxa de sucesso no 6º ano ronda os 96,1%. 

No 3º período os alunos de 5º ano, apesar do E@D, continuaram a mostrar muito interesse e motivação 

na concretização de pequenos projetos.  Já os de 6º ano acusaram maior falta de empenho, menor sentido 

de responsabilidade e de adesão à realização e apresentação de projetos por si realizados. É de referir 

que o prolongamento das atividades letivas até 08/07/2021, trouxe um acumular de cansaço e desalento 

mais notório nos discentes de 6º ano.  

Na globalidade fica a certeza que os alunos de 5º e 6º anos apresentam agora maiores competências 

digitais. Estão mais familiarizados com a plataforma Classroom, por força do uso da mesma no E@D 

neste 3º período. 

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Face ao exposto e aos bons resultados obtidos, os docentes consideram que deverá continuar a haver um 

reforço das estratégias definidas, no sentido de aproximar os níveis de sucesso do 6º ano aos registados 

no 5º ano. Será também de investir nos contactos mais frequentes com os Diretores de Turma e com os 

Encarregados de Educação, informando-os sobre as ausências de material e da não realização, pelos 

alunos, de atividades propostas pelos docentes. 

 

 
EMRC 
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Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

2º Ciclo: Os resultados alcançados continuam a demonstrar por parte do docente a relação próxima e 

cordial de ensino-aprendizagem, o dinamismo e motivação implementados nas aulas. Em relação aos 

alunos, verifica-se que na globalidade continuam responsáveis, empenhados e interessados nos 

conteúdos abordados, pelo que de certo modo confirma a sua escolha e dos respetivos encarregados de 

educação pela frequência à disciplina. Contudo, ressalva-se alguma desmotivação pontual por parte de 

alguns alunos, que embora não tenha sido determinante para a sua avaliação, exibe um certo desgaste 

resultante do modelo de aulas à distância e que caso viesse a prolongar-se no tempo muito provavelmente 

viria a revelar-se prejudicial ao seu desempenho escolar. 

3º Ciclo: Os resultados alcançados continuam a manifestar por parte do docente a relação próxima e 

cordial de ensino-aprendizagem, a motivação e algumas atividades implementadas nas aulas. Em relação 

aos alunos, verifica-se que no cômputo geral continuam responsáveis, empenhados e interessados nos 

conteúdos abordados, pelo que de certo modo confirma a sua escolha e dos respetivos encarregados de 

educação pela frequência à disciplina. Salienta-se que houve apenas uma aluna do 7º ano que obteve um 

nível inferior a três (única aluna matriculada na turma H, e por isso reflete uma percentagem de sucesso 

na turma de 0%). Este nível negativo deveu-se à falta de assiduidade, interesse e responsabilidade por 

parte da aluna ao longo do ano letivo. Ressalva-se, contudo, que no terceiro período letivo a aluna realizou 

atividades de recuperação e de integração com sucesso devido à ultrapassagem do limite de faltas 

injustificadas. Ao longo do terceiro período letivo retomou a sua assiduidade, apesar disso, manteve o 

nível inferior a três devido à média global obtida na sua avaliação final. 

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

2º Ciclo: O docente da disciplina continuará a realizar uma diversificação de estratégias em função do 

perfil das turmas, bem como o reforço positivo, motivação, e implementação de aulas dinâmicas e 

participativas. Retomado o regime de ensino presencial no terceiro período letivo, o docente irá também 

propor atividades no PAA no sentido de desenvolver a formação humana integral dos alunos, envolvendo-

os na vida da escola e da sua comunidade local.  

3º Ciclo: O docente da disciplina continuará a realizar uma diversificação de estratégias em função do 

perfil das turmas, bem como o reforço positivo, motivação e implementação de aulas dinâmicas e 

participativas. Paralelamente, será necessário complementar as aulas com atividades a promover e 

integrar no Plano Anual de Atividades. 

Ações a implementar no âmbito do Plano 21|23 Escola +:  

- Contribuir com atividades/projetos que promovam melhorias no bem-estar social, físico e emocional 

(domínio “+ Inclusão e Bem-Estar”, eixo “Ensinar e Aprender”); 

- Realizar atividades que desenvolvam a participação e o envolvimento dos pais e encarregados de 

educação na vida da escola (domínio “+família”, eixo “Ensinar e Aprender”); 

- Construção e disponibilização de mais recursos educativos digitais da disciplina (domínio “+Digital”, eixo 

“Apoiar as Comunidades Educativas”).  
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6.6. Expressões 

 

Educação Visual 
2.º Ciclo 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

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

implementadas designadamente: reforço positivo; motivação dos discentes, acompanhamento 

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

encarregados de educação. 

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

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

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

implementadas se têm revelado adequadas não havendo necessidade de reformulação. 

 

Ações a implementar no âmbito do Plano 21|23 Escola +:  

Os docentes do grupo disciplinar consideraram, no âmbito do Plano 21/23 Escola +, que a implementação 

do Ensino à Distância, não comprometeu significativamente a aquisição das aprendizagens essenciais dos 

alunos, fundamentando a sua efetivação numa perspetiva de ciclo. De qualquer modo, o grupo prevê 

reforçar a lecionação das matérias que se mostrarem pontualmente mais deficitárias, com materiais de 

apoio ao nível da motivação, através de suportes de origem digital disponíveis e/ou fichas de formação. 

 

 

 

 



 

72 

 

3.º Ciclo 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

- Relativamente aos alunos com sucesso na disciplina: evidenciaram, na sua maioria, 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. No ensino à Distância, desenvolvido no 2.º 

período, concretizaram positivamente a maioria ou a totalidade das tarefas propostas.  

- Em relação aos alunos com insucesso, apesar de todas as estratégias implementadas pelas docentes, 

os constrangimentos verificados foram, designadamente: a falta de empenho, organização e sentido de 

responsabilidade na concretização das atividades propostas; a ausência recorrente de materiais 

imprescindíveis para a realização das tarefas em sala de aula e, em alguns casos, a falta de assiduidade. 

No Ensino à Distância, não entregaram a maioria ou a totalidade das tarefas propostas.  

- Por parte das docentes, quer no ensino presencial, quer no ensino à distância, foram implementadas 

estratégias promotoras do sucesso dos alunos, que contribuíram significativamente para os bons 

resultados obtidos, designadamente: a motivação/incentivo e apoio individualizado aos alunos que revelam 

dificuldades no acompanhamento dos conteúdos curriculares e no desenvolvimento das atividades 

propostas, identificados em momentos de avaliação formativa ao longo do processo de trabalho 

implementado; o reforço positivo como reconhecimento/valorização das boas práticas; o incentivo ao 

esclarecimento de dúvidas, proporcionando um apoio individualizado de acordo com as dificuldades 

específicas dos alunos; o desenvolvimento de um trabalho colaborativo entre docentes, na elaboração de 

materiais pedagógicos, na definição de metodologias de trabalho e na organização das atividades práticas 

de aplicação dos conteúdos; a motivação dos alunos com insucesso na disciplina para uma mudança de 
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atitude em sala de aula, incentivando a prática de um trabalho/estudo regular e empenhado, no sentido de 

superarem as suas dificuldades; a informação aos encarregados de educação (através da caderneta do 

aluno ou de informação ao respetivo diretor de turma) sobre ausência de materiais ou 

desempenho/comportamento do aluno, promovendo uma corresponsabilizarão do mesmo. 

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Face ao exposto e aos resultados obtidos nos diferentes anos de escolaridade as docentes consideram 

que as estratégias implementadas se revelaram as mais adequadas. No entanto, deverá ser dada 

continuidade ao reforço das estratégias definidas, a implementar, em particular, com os alunos que 

registaram insucesso na disciplina, bem como uma maior responsabilização dos mesmos pela sua 

participação em sala de aula e envolvimento nas atividades promovidas, acrescida de uma maior 

responsabilização dos encarregados de educação pelo acompanhamento dos seus educandos. 

 

Ações a implementar no âmbito do Plano Escola + 21/23:  

As docentes do grupo disciplinar consideraram que a implementação do E@D, não comprometeu 

significativamente a aquisição das aprendizagens essenciais dos alunos, considerando a sua 

implementação numa lógica de ciclo. No entanto, embora tenham promovido, quando necessário, um 

reforço dos conteúdos lecionados, constataram que o E@D reduziu as possibilidades de apoio individual, 

não tendo permitido implementar orientações que em contexto de sala de aula seriam importantes para 

ajudar a encontrar soluções, principalmente para os alunos com maiores dificuldades.  

O elevado número de alunos por turma, registado em algumas turmas, constituiu um constrangimento, na 

medida em que dificultou a implementação de estratégias diferenciadas e o acompanhamento 

individualizado dos alunos, o que se verificou no Ensino Presencial e acentuou no E@D. 

 

Educação Tecnológica 

2.º Ciclo 
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Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

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

implementadas designadamente: reforço positivo; motivação dos discentes, acompanhamento 

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

encarregados de educação. 

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

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

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

implementadas se têm revelado adequadas não havendo necessidade de reformulação. 

 

Ações a implementar no âmbito do Plano 21|23 Escola +:  

Os docentes do grupo disciplinar consideraram, no âmbito do Plano 21/23 Escola +, que a implementação 

do Ensino à Distância, não comprometeu significativamente a aquisição das aprendizagens essenciais dos 

alunos, fundamentando a sua efetivação numa perspetiva de ciclo. De qualquer modo, o grupo prevê 

reforçar a lecionação das matérias que se mostrarem pontualmente mais deficitárias, com materiais de 

apoio ao nível da motivação, através de suportes de origem digital disponíveis e/ou fichas de formação. 

 

Educação Musical  

2.º Ciclo 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

No 3º período o grupo de Educação Musical refere que o ensino presencial veio permitir e valorizar uma 

série de atividades práticas tais como a execução musical com o Instrumental Orff, exploração rítmica 
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instrumental e corporal, danças tradicionais, canto entre outras que foram ao encontro do sentido musical 

dos alunos, o que também levou a uma maior motivação e participação por parte dos mesmos. 

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

A disciplina de Educação Musical foi uma das mais afetadas com o ensino à distância, uma vez que tem 

uma componente essencialmente prática. Sendo assim, o grupo disciplinar considera que as ações a 

implementar com vista à obtenção dos melhores resultados, passam fundamentalmente por desenvolver o 

maior número possível de atividades práticas, como foi referido no período anterior.  

 

 

Educação Física 

2.º Ciclo 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

Como nos mostram os gráficos, os resultados finais foram bons. 

Conseguimos destacar com 100% de sucesso as seguintes turmas: 5ºA, 5ºA-S, 5ºB, 5ºC, 5ºD, 5ºE, 5ºF. 

5ºH, 6ºA, 6ºA-S, 6ºB, 6ºC, 6ºC, 6ºD e 6ºF. Acima dos 90% ficaram as turmas: 5ºB-S,5ºG, 6ºB-S e 6ºE. 

Com um resultado mais abaixo, na ordem dos 80%, temos a turma 6ºC-S. 

 

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 se revelaram as mais adequadas. No entanto, deverá ser dada 

continuidade ao reforço das estratégias definidas, a implementar, em particular, com os alunos que 

registaram insucesso na disciplina, bem como uma maior responsabilização dos mesmos pela sua 
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participação em sala de aula e envolvimento nas atividades promovidas, acrescida de uma maior 

responsabilização dos encarregados de educação pelo acompanhamento dos seus educandos. 

 

Ações a implementar no âmbito do Plano 21|23 Escola +:  

As Áreas trabalhadas ao longo do ensino à distância foram as Áreas da Aptidão Física e dos 

Conhecimentos, não tendo sido praticamente abordada a Área das Atividades Físicas. 

As aprendizagens essenciais mais afetadas na disciplina de Educação Física, encontram-se no ano final 

de 3º ciclo, nos restantes as mesmas poderão ser recuperadas até à conclusão do ensino básico. 

Está de alguma forma comprometida a aquisição das competências básicas na área das Atividades 

Físicas, Subáreas do Basquetebol, Andebol, Voleibol e Futebol, concretamente na aplicação de situação 

de Jogo, na Subárea da Ginástica, especificamente no solo, aparelhos e acrobática e Subárea de 

Atletismo, nomeadamente Salto em altura e em Comprimento. 

Assim sendo, o grupo disciplinar considera que a implementação do Ensino à Distância, não comprometeu 

significativamente a aquisição das aprendizagens essenciais dos alunos, considerando a sua 

implementação numa lógica de ciclo. No entanto, embora tenham promovido, quando necessário, um 

reforço dos conteúdos lecionados, constataram que o ensino à distância reduziu as possibilidades de 

apoio individual, não tendo permitido implementar orientações que em contexto de sala de aula seriam 

importantes para ajudar a encontrar soluções, principalmente para os alunos com maiores dificuldades.  

O elevado número de alunos registado em algumas turmas, constituiu um constrangimento, na medida em 

que dificultou a implementação de estratégias diferenciadas e o acompanhamento individualizado dos 

mesmos, o que se verificou no Ensino Presencial e se acentuou no Ensino à Distância. 

 

 

3.º Ciclo 
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Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

A taxa de sucesso dos alunos na disciplina de Educação Física foi elevada, situando-se entre os 99%, no 

7º ano; 98,4% no 8º ano e 100% no 9º ano. Devemos salientar, com percentagens inferiores a 100%, no 7º 

ano a turma B de Salir com 85,7%, e no 8º ano a turma B de Salir com 91,7% e a turma F com 94,1%. O 

grupo disciplinar considerou que, em relação aos alunos com insucesso, apesar de todas as estratégias 

implementadas pelos docentes, os constrangimentos verificados foram, designadamente: a falta de 

empenho, organização e sentido de responsabilidade na concretização das atividades propostas; a 

ausência recorrente de materiais imprescindíveis para a realização das tarefas em sala de aula e, em 

alguns casos, a falta de assiduidade. No Ensino à Distância, não entregaram a maioria ou a totalidade das 

tarefas propostas. Importa referir que foram implementadas estratégias promotoras do sucesso dos 

alunos, que contribuíram significativamente para os bons resultados obtidos, designadamente: a 

motivação/incentivo e apoio individualizado aos alunos que revelam dificuldades no acompanhamento dos 

conteúdos curriculares e no desenvolvimento das atividades propostas, identificados em momentos de 

avaliação formativa ao longo do processo de trabalho implementado. 

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 se revelaram as mais adequadas. No entanto, deverá ser dada 

continuidade ao reforço das estratégias definidas, a implementar, em particular, com os alunos que 

registaram insucesso na disciplina, bem como uma maior responsabilização dos mesmos pela sua 

participação em sala de aula e envolvimento nas atividades promovidas, acrescida de uma maior 

responsabilização dos encarregados de educação pelo acompanhamento dos seus educandos. 

Ações a implementar no âmbito do Plano 21|23 Escola +:  

As Áreas trabalhadas ao longo do ensino à distância foram as Áreas da Aptidão Física e dos 

Conhecimentos, não tendo sido praticamente abordada a Área das Atividades Físicas. As aprendizagens 

essenciais mais afetadas na disciplina de Educação Física, encontram-se no ano final de ciclo, no 9º ano, 

nos restantes as mesmas poderão ser recuperadas até à conclusão do ensino básico. Está de alguma 

forma comprometida a aquisição das competências básicas na área das Atividades Físicas, Subáreas do 

Basquetebol, Andebol, Voleibol e Futebol, concretamente na aplicação de situação de Jogo, na Subárea 

da Ginástica, especificamente no solo, aparelhos e acrobática e Subárea de Atletismo, nomeadamente 

Salto em altura e em Comprimento. Assim sendo, o grupo disciplinar considera que a implementação do 

E@D, não comprometeu significativamente a aquisição das aprendizagens essenciais dos alunos, 

considerando a sua implementação numa lógica de ciclo. No entanto, embora tenham promovido, quando 

necessário, um reforço dos conteúdos lecionados, constataram que o ensino à distância reduziu as 

possibilidades de apoio individual, não tendo permitido implementar orientações que em contexto de sala 

de aula seriam importantes para ajudar a encontrar soluções, principalmente para os alunos com maiores 

dificuldades. O elevado nº de alunos por turma, registado em algumas turmas, constituiu um 

constrangimento, na medida em que dificultou a implementação de estratégias diferenciadas e o 

acompanhamento individualizado dos alunos, o que se verificou no Presencial e se acentuou no E@D. 
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6.4. Educação Especial 
 

O Departamento de Educação Especial é composto por 9 docentes de Educação Especial, 5 Psicólogas, 1 

Fisioterapeuta, 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 149 alunos ao abrigo do Decreto-Lei n.º 54 de 2018 

de 6 de julho dos quais 49 usufruem de medidas adicionais. 

 

 

 

 

 

A taxa de retenção dos alunos apoiados foi de 4,7%. 

Evolução da  

taxa de insucesso  
2018-19 2019-20 2020-21 

Alunos apoiados 6,5% 6,4% 4,7% 

 

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 

24/11/2020 8 6 

22/01/2021 13 11 

14/04/2021 15 13 

14/05/2021 1 0 

09/06/2021 6 6 

 
Referenciações para o Decreto-Lei nº 54/2018 de 6 de julho 

As referenciações são feitas através do preenchimento da Ficha de Identificação que são entregues na 

Direção, recolhidos pelo Coordenador do Departamento de Educação Especial e analisados em Reunião 

da EMAEI. Neste ano foram entregues 42 Fichas de Identificação das quais 24 alunos passaram a 

beneficiar de Medidas Seletivas, 12 passaram a beneficiar de Medidas Adicionais e 6 passaram a 

beneficiar de Medidas Universais ao abrigo do Decreto-Lei nº 54/2018 de 6 de julho. 

 

Pedidos de Intervenção Psicológica 

Os pedidos de Intervenção Psicológica são entregues na Direção e recolhidos pelo coordenador do 

Departamento de Educação Especial. Posteriormente são entregues à psicóloga Cátia Gonçalves. Foram 

entregues ao longo do ano letivo 73 pedidos de intervenção psicológica dos quais 60 foram concluídos ou 

encaminhados para outros serviços. 

Ciclo N.º de alunos 

Pré-escolar 5 

1.º ciclo 55 

2.º ciclo 39 

3.º ciclo 50 

Total 149 

 

Ano de 

escolaridade 

Nº de alunos 

retidos 

1º - 

2º 1 

3º 0 

4º 1 

5º 1 

6º 1 

7º 2 

8º 1 

9º 0 

Total 7 
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Terapia da Fala 

É um serviço do agrupamento que funciona, numa perspetiva de trabalho de equipa, em articulação com 

outras estruturas. As referenciações são entregues na Direção (assinados e datados), recolhidos pelo 

coordenador do Departamento de Educação Especial que entrega ao terapeuta Rui Pincho. No presente 

ano foi prestado serviço orientado para os alunos, e suas famílias, respeitando as dinâmicas intrínsecas às 

especificidades da área da tecnologia da saúde de Terapia da Fala. Os fatores que contribuíram 

positivamente para o funcionamento da valência de Terapia da Fala foram: as aptidões e conhecimentos 

especializados existentes, a capacidade de adaptação e concretização e a colaboração e cooperação com 

os diversos agentes educativos. Os alunos acompanhados apresentavam Perturbações ao nível da 

comunicação, linguagem e fala, apresentando na sua maioria, necessidades educativas especiais de 

carácter permanente, resultantes de Perturbações do Neurodesenvolvimento, foi valorizada a relação com 

os alunos e as suas especificidades comunicativas e linguísticas. Também ao longo do ano letivo foi dada 

continuidade ao projeto de consciência fonológica, onde foram desenvolvidas tarefas, em grupos, que 

estimularam esta competência da Linguagem. Assim, foi possível potenciar a aprendizagem da leitura e 

escrita e colmatar as dificuldades decorrentes desta aprendizagem. Foram 37 referenciações entregues ao 

longo do ano das quais 25 estão em acompanhamento. O apoio semanal/quinzenal é dado a 46 alunos e 

há 11 discentes inseridos nos Grupos de Consciência Fonológica. 

 

Sugestões de melhoria 

Direção: - divulgar e fazer cumprir os Procedimentos para a integração de alunos no Decreto-Lei 

nº54/2018 de 6 de julho; - sensibilizar os docentes para a especificidade das fichas de identificação e as 

suas implicações; 

Docentes de Educação Especial: - Conhecer e esclarecer os restantes docentes acerca dos processos e 

procedimentos para a integração dos alunos do Decreto-lei nº 54/2018 de 6 de julho, assim como outras 

respostas existentes; - Elucidar os docentes acerca da importância da aplicação das medidas 

Educativas aos alunos; - Relembrar os docentes das suas responsabilidades face aos alunos com NE 

nomeadamente, como responsáveis máximos do processo (sejam, educadores, professores titulares de 

turma ou diretores de turma); - Dar um feedback personalizado aos docentes acerca do resultado da 

análise dos casos (da EMAEI). 

Docentes do Agrupamento: - Ler o Decreto-Lei nº54/2018, de 6 de julho; - Contactar o professor de 

educação especial da escola antes de preencher a ficha de identificação do aluno e verificar com este a 

possibilidade da aplicação de outras medidas/estratégias; - Entregar a ficha de identificação, devidamente 

preenchida e com todos os documentos solicitados e pertinentes para a avaliação do aluno; Respeitar as 

decisões da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva; - Envolver os alunos com medidas 

adicionais, com mais frequência, nas atividades propostas na sala de aula; - Elaborar Adaptações 

Curriculares Significativas ajustadas ao perfil de funcionalidade dos alunos. 
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Alunos com Medidas Adicionais/PIT: - Procurar que os alunos frequentem áreas vocacionais externas, 

em contextos de formação, criando novos protocolos com empresas e entidades; - Possibilidade de 

realizar o PIT nas diferentes valências da escola (bar, refeitório, biblioteca…); - Tornar os apoios 

individuais mais funcionais e capacitantes para uma transição para a vida ativa mais eficaz. 

Alunos com medidas seletivas: b),c),d) e dislexia c), d): - Continuar com o projeto: “Apoio e 

Reeducação de Dislexia” - com mais do que um professor - com horário às quartas-feiras de tarde, sempre 

que possível; - Continuar a beneficiar de apoio em pequenos grupos de acordo com a sua problemática e 

nível de ensino; - Prosseguir com os apoios individuais para os alunos com medidas seletivas, alíneas b) 

c) d), a partir do 7º ano e apoiar em grupo com mais do que um professor - para rentabilizar recursos 

humanos e espaciais - às quartas-feiras de tarde, sempre que possível. 

Centro de Apoio à Aprendizagem (Unidade de Multideficiência): - Manutenção das mesmas 

Assistentes Operacionais; - Aumento da permanência dos alunos em contexto de sala de aula; -

Manutenção do protocolo com a C.M. de Loulé para ida à Piscina Municipal (uma vez por mês) e com o 

Clube Hípico de Loulé para frequência de sessões de hipoterapia (uma vez por mês). 

Terapia da Fala: - Homogeneizar os grupos de consciência fonológica com alunos do 2º ano que estejam 

com dificuldades na aquisição da leitura e escrita; - Conseguir avaliar as sinalizações para Terapia da Fala 

no espaço de 15 dias após a data do pedido; - Continuar a aplicar os critérios de elegibilidade aos alunos 

assinalados para intervenção em Terapia da Fala; - Conseguir realizar intervenção indireta com as famílias 

dos alunos do pré-escolar. 

Psicologia: - Continuar a aplicar os critérios de elegibilidade aos alunos assinalados para intervenção em 

Psicologia; - Realizar reavaliações com instrumentos formais de avaliação psicológica aos alunos 

acompanhados, sempre que se justifique; - Promover o maior envolvimento dos pais na intervenção 

realizada com os alunos; - Conseguir estar mais presente nas salas de pré-escolar e 1º ano de 

escolaridade, de forma a esclarecer dúvidas e auxiliar na sinalização precoce de situações que poderão 

comprometer a aprendizagem dos alunos; - No seguimento do ponto anterior, e caso se justifique, 

conseguir dar uma resposta no âmbito das medidas universais, através da constituição de pequenos 

grupos homogéneos de intervenção primária, com foco académico e/ou comportamental, que contribuam 

para a prevenção do insucesso escolar desses alunos. 

Técnicos: - Avaliar todos os alunos em lista de espera e futuras sinalizações; - Aplicar os critérios de 

elegibilidade aos alunos assinalados para intervenção; - Completar os horários da Fisioterapeuta (Lydia 

Mesquita), Psicólogas (Sofia Batista e Helena Pereira). 
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7. Síntese do Relatório de Avaliação das Bibliotecas Escolares 
 

 

O presente relatório foi realizado no âmbito do processo de Avaliação das Bibliotecas Escolares do 

Agrupamento, de acordo com o MABE (Modelo de Avaliação das Bibliotecas Escolares) definido pela 

RBE/Ministério da Educação. O processo de avaliação interna da BE e a elaboração dos relatórios daí 

decorrentes faz parte do conteúdo funcional do professor bibliotecário e enquadra-se no cumprimento da 

alínea i), artigo 3º da Portaria nº192-A/2015 de 29 de junho.  

Este relatório foi elaborado com base em instrumentos de recolha normalizados e que integram o MABE e 

ainda outros registos criados pela Equipa das Bibliotecas Escolares. Face à situação pandémica e 

decorrente plano de contingência, que condicionou o normal e habitual funcionamento das bibliotecas, a 

RBE facilitou a alteração neste processo avaliativo, prescindindo da aplicação de questionários à 

população escolar. 

No decorrer do nosso trabalho, designadamente na autoavaliação do Plano de Melhoria das bibliotecas 

escolares, que teve por base a recolha e cruzamento de diversos dados, foram detetados fatores críticos 

de sucesso e alguns constrangimentos ou áreas a melhorar:  

 

Pontos Fortes:  

O Plano Anual de Atividades foi cumprido na totalidade das atividades previstas. 

As bibliotecas já dispõem de equipamento informático em quantidade e qualidade necessárias, pelo que 

houve uma melhoria na disponibilidade destes equipamentos para apoio às atividades letivas, em 

particular através do uso dos computadores portáteis em sala de aula. 

As bibliotecas participaram em vários projetos nacionais (Miúdos a Votos, CNL), locais (14ª edição do 

Concurso Sophia de Mello Breyner Andresen) e internacionais (ISLM – Bookmark Exchange Project, 

Three4Climate). 

O facto de os docentes inscreverem as professoras bibliotecárias no Classroom da maioria das turmas 

possibilitou à equipa das bibliotecas, durante o E@D, continuar a desenvolver algumas atividades, lançar 

desafios de leitura, partilhar textos e estreitar o contacto com as famílias. 

 As bibliotecas possuem canais de comunicação próprios (Blogues e Facebook) nos quais divulgam com 

regularidade a toda a comunidade escolar as suas iniciativas e atividades. 

As bibliotecas são reconhecidas, pela maioria dos docentes, como uma oportunidade de articulação ou de 

meio de cooperação, já que grande parte dos professores procuram as professoras bibliotecárias com o 

objetivo de desenvolverem trabalho com os alunos nas BEs, solicitarem recursos, ou publicarem trabalhos 

dos alunos. 

As professoras bibliotecárias participaram ativamente em todas as reuniões da RBCL (Rede de Bibliotecas 

do Conselho de Loulé) e foi determinante a intervenção desta equipa para o envio dos livros recolhidos 

numa campanha solidária com destino a S. Tomé e Príncipe, cuja solução se deveu à pessoa do Sr. 

Diretor Rodolfo Silva.   



 

82 

 

As Bibliotecas escolares do agrupamento são autónomas no tratamento do fundo documental. A totalidade 

do fundo documental está catalogado e uma parte indexado. O catálogo da nossa coleção está disponível 

on-line no Portal da RBE e no catálogo coletivo da RBCL. Este ano passámos a utilizar um Programa de 

Gestão e Catalogação on-line, o Biblionet.  

As três professoras bibliotecárias realizaram, neste ano letivo, três formações específicas no sentido 

potenciar as suas capacidades no âmbito do cargo: “A Biblioteca Escolar como fator de inclusão no 

contexto do português Língua Não Materna (PLNM)”(25 horas), “Cidadania democrática em contexto de 

biblioteca escolar” (25 horas) e “Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital das Escolas: Contributos 

da biblioteca escolar” (25 horas). 

 

Pontos Fracos/Áreas de melhoria:  

A aplicação do Plano de Contingência limitou o acesso livre e em grupo às bibliotecas, o que inviabilizou 

muitas das atividades que as BEs realizam habitualmente (encontros com escritores, exposições, sessões 

de informação e sensibilização), pelo que se observou um decréscimo no número de utilizadores, neste 

ano letivo. 

A taxa de empréstimo domiciliário diminuiu em cerca de 25%, sobretudo por parte dos alunos dos 2º e 3º 

ciclos, possivelmente devido à pouca afluência de alunos às bibliotecas, bem como pelo facto de não 

termos realizado empréstimos domiciliários no período em que os professores e alunos estiveram 

confinados.  

O envolvimento e mobilização dos encarregados de educação ainda não é satisfatório, em especial nos 2º 

e 3º ciclos, pelo que, no futuro, se pretende convidar mais pais a participarem em atividades de leitura ou 

desenvolver projetos e atividades continuadas com os pais, encarregados de educação no domínio da 

promoção da leitura parental e familiar. 

As bibliotecas escolares podem ter um papel mais ativo no desenvolvimento da literacia digital e 

competências digitais quer junto dos alunos, quer junto dos docentes e pessoal não docente, de forma a 

capacitá-los para um uso mais eficiente das tecnologias de informação e comunicação. 

As bibliotecas escolares não têm recebido verba do agrupamento devido à ausência de lucro da papelaria, 

ou de uma rubrica própria, pelo que é muito difícil atualizar o fundo documental de acordo com os gostos e 

necessidades das diferentes faixas etárias. 
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8. Síntese da Ação do Gabinete de Intervenção Social 
 

Os dados que seguidamente serão apresentados, para além de descritivos, surgem como complemento à 

reflexão para promoção da aprendizagem a partir da experiência. Os dados são referentes à Escola 

Básica 2,3 Pe. João Coelho Cabanita e à Escola Básica Integrada Professor Sebastião Teixeira. Os 

atendimentos contemplam Acompanhamentos, Ordens de Saída de Sala de Aula (OSSA), Mediações de 

Conflito (MC), Contactos Telefónicos com a Família (CT), Contactos Telefónicos com Entidades Parceiras 

(CT), Reuniões com a Família, Reuniões com as Entidades Parceiras e Reuniões em conjunto com ambos 

os interessados (Família e Entidades Parceiras) e ainda um parâmetro designado por Outros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário 

Na preparação do ano letivo 2020/2021 traçou-se um caminho estratégico designado por “Plano de Desenvolvimento 

Pessoal, Social e Comunitário” (PDPSC) surgido por despacho do Ministério da Educação, tendo por base os 

fundamentos da estrutura de missão do PNPSE que muito se destaca pela procura do aperfeiçoamento das 

  Pré 

Escolar 

1º 

Ciclo 

2º Ciclo 3º Ciclo Total 

5º 6º 7º 8º 9º 

Acompanhamento 
 

34 44 23 64 64 43 272 

Resposta a OSSA 
  

47 59 58 24 16 204 

MC 
 

16 58 23 40 23 15 175 

CT Família 
 

67 51 33 85 93 29 358 

CT Entidades Parceiras 12 27 13 18 52 59 17 198 

Reuniões Família 3 13 15 8 27 26 13 105 

Reuniões Entidades Parceiras 8 2 2 0 0 3 
 

15 

Reuniões Família e Parcerias 1 2 1 
 

0 1 0 5 

Outros 1 89 121 36 121 34 24 426 

Total 25 250 352 200 447 327 157 1758 
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competências pessoais, emocionais e sociais e pelo aprofundamento da relação parceira entre a escola, a família e a 

comunidade. 

Associando o PDPSC aos princípios inerentes e desenvolvidos pelo GIS, considera-se que este se insere na ação 

N.º 5 “Refletir o problema – perspetivar uma solução – Aumento da indisciplina e comportamentos desajustados”, na 

ação N.º 6 “Intervir nas causas para prevenir os efeitos” e na ação N.º 9 “Intervenção na Família” do PPM. 

O PDPSC compreende três medidas: 

Bússola: intervenção integrada e precoce – Considerando o compromisso educativo e atendendo ao 

conhecimento prévio de alguns contextos familiares frágeis (em muitos casos agravados pela pandemia), foi 

reforçado o interesse pelo envolvimento da classe docente no diagnóstico de situações de carência socioeconómica 

que não sendo atempadamente explorada, poderiam ser sinónimo de um superior desinvestimento parental, do 

aumento da indisciplina e do baixo aproveitamento escolar. Para tal, foi criada uma ficha de diagnóstico e 

encaminhamento ao GIS. Por se acreditar que a intervenção acontece quando abraça a voluntariedade dos 

envolvidos, todos os encaminhamentos careceram da autorização dos encarregados de educação.   

Com esta medida foi, direta e indiretamente, intervencionado o seguinte público: 

EPE 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

4 1 4 4 2 5 3 2 6 2 

Na execução da presente medida houve articulação com a EMAI, com o Educador e Professor e com a rede de apoio 

comunitário: CPCJ, Núcleo de Ação Social do Município, Segurança Social, IPSS´s, Projetos distintos como Loulé 

Sem Fronteiras, PROLE,… 

 

Higienização e Transformação das emoções – Considerando as previsíveis e dantescas consequências 

respeitantes ao campo emocional muito devidas ao contexto de Pandemia, paralelamente à ação anterior, foi 

solicitado o reforço do envolvimento da classe docente no diagnóstico de situações que carecessem de 

acompanhamento psicológico e/ou acompanhamento prevendo o empoderamento do aluno referente à adoção de 

práticas condizentes com alteração de hábitos diários e de organização de estudo. Diagnóstico que surtiu no 

encaminhamento para o GIS devidamente autorizado pelo Encarregado de Educação. Com o desenvolvimento da 

medida, previu-se igualmente a prevenção do absentismo, do abandono escolar e a promoção de uma interação 

social positiva tendo por base o desenvolvimento de comportamentos assertivos e a otimização dos recursos internos 

de gestão emocional. Com esta medida, foram acompanhados alunos de diferentes idades, de acordo com a tabela 

EPE 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

2 2 2 0 5 13 6 32 16 13 

Para concretização da medida, o GIS articulou com diferentes parceiros da comunidade escolar, tais como: corpo 

docente (DT e conselhos de turma), EMAT, com a rede de apoio comunitário; CPCJ, Núcleo de Ação Social do 

Município, Segurança Social, IPSS´s, Projetos distintos como Loulé Sem Fronteiras, PROLE, Loulé-Cidade 

Educadora… 

Dentro desta medida, concebeu-se e implementou-se uma intervenção diferenciada dirigida a diferentes grupos de 

trabalho: EPE, 1º Ciclo e 2º Ciclo. A iniciativa atendeu a uma intervenção precoce como prevenção de 

comportamentos e seus efeitos disruptivos.  
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O GIS trabalhou com 882 alunos e com 56 docentes. Considerando que houve momento de auscultação dos 

participantes face à intervenção que a cada ciclo 

foi dirigida, salienta-se que foram devolvidos 

somente 938 inquéritos por questionário 

preenchidos por alunos e docentes (Educador(a) 

de Infância, Professor(a) Titular e Diretor(a) de 

Turma), por esse motivo, concluímos que os 

dados estão adulterados. Salienta-se ainda que 

na EPE e no 1º Ciclo a avaliação foi processada 

digitalmente (formulário Google) e no 2º Ciclo em 

formato de papel (foi obtido um maior número de respostas em formato de papel). 

EPE - Atendendo à conjuntura que desencadeou a paragem escolar no período de 22 de janeiro e 5 de fevereiro e ao 

necessário E@D, a equipa organizou o conto de 4 narrativas enviadas à Coordenadora do Departamento de 

Educação Pré-escolar para respetivo encaminhamento às Educadoras de Infância. Tal alteração, surge como apoio à 

dinâmica em formato não presencial, ao mesmo tempo, previu a exploração da dimensão emocional numa altura em 

que as crianças voltaram necessariamente a estar confinadas às suas casas. 

1º Ciclo - A intervenção operacionalizou-se do seguinte modo: Decorreu em todas as unidades orgânicas que 

dispõem de alunos a frequentar o 3º e 4º ano de escolaridade. A atividade, com carácter, itinerante decorreu no 

período de 6 de abril e 8 de junho e compreendeu a deslocação a 10 unidades orgânicas num total de 24 turmas. A 

atividade foi concretizada pelas três técnicas de que o gabinete dispõe que se deslocaram uma vez a cada turma 

para contar uma história para respetiva discussão da mesma. Deste modo, cada unidade orgânica recebeu a 

presença das três técnicas em três momentos diferentes, o que perfaz um total de 72 ações.  

Também no 1º Ciclo, foi realizada uma intervenção dirigida a uma turma do 1º ano, cujo assento partiu da exploração 

da história “Novelo das Emoções” tendo como principal intuito a otimização dos recursos internos na autorregulação 

das emoções.  

2º Ciclo - A referida atividade compreendeu o desenho de uma ação aplicada ao 2º ciclo cujo título é: “Bater é 

Embrutecer”. A referida intervenção dirigiu-se a todas as turmas, designadamente às turmas 1 e 2 do Curso de 

Educação e Formação, num total de 21 turmas. A sessão fez-se acompanhar de um PowerPoint gerado em função 

das especificidades apresentadas. Este recurso com carácter mais expositivo, compreendeu igualmente algumas 

dinâmicas que muito apelaram à participação coletiva, assim como o visionamento de um breve vídeo muito 

debruçado na provocação de reflexão e debate. Paralelamente e atendendo à frequência e respetivo teor das 

ocorrências disciplinares das turmas A e B do 5º ano da Escola Professor Sebastião Teixeira, considerou-

se importante ponderar estrategicamente a concretização da intervenção do GIS, como medida pedagógica para 

desenvolvimento e aprofundamento de habilidades sociais e, indiretamente, contribuir para a melhoria do 

desempenho académico, já que, os problemas de comportamento e as habilidades sociais exercem uma relação de 

dependência sobre o desempenho académico. Percebendo então que, as intervenções protagonizadas pelo GIS, 

surgiram como apoio aos comportamentos prossociais é igualmente importante notar que essas mesmas ações 

previram ainda a prevenção de outras disrupções comportamentais. Exposto isto, no 2º ciclo, foram realizadas 29 

intervenções. 

3º Ciclo - No que respeita ao 3º ciclo, importa mencionar o apoio do GIS na organização de uma ação dirigida a 7 

turmas do 7º ano. Esta ação resultou de uma articulação concertada primeiramente com uma Diretora de Turma e 
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posteriormente alargada a outras direções de turma e contou com a parceria do Projeto de Intervenção Familiar e 

Parental (PROLE), enquanto dinamizador da atividade. Esta intervenção assente na temática “Prevenção de Maus e 

Aproximações Abusivas” abordou temáticas, tais como: bullying, tráfico humano, violência doméstica, violência no 

namoro,… De referir ainda que a dinamização atendeu às especificidades de cada turma/participantes.  

 

Capacitação/Consultoria Parental – Percebendo a necessidade do envolvimento e apoio aos Pais no desempenho 

da sua função, esta medida assegurou o apoio aos alunos, ainda que de forma indireta. Neste sentido e também de 

acordo com a sinalização da classe docente com respetiva concordância da família, previu-se um superior 

envolvimento familiar, o estímulo ao fortalecimento da relação familiar, o favorecimento de um maior compromisso 

nos processos de mudança afetiva e comportamental e a partilha de estratégias praticáveis e concretas para apoio 

efetivo ao estudo. Com esta medida, foram acompanhados, indiretamente, alunos de diferentes idades, de acordo 

com a tabela 

EPE 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

0 2 2 0 2 1 4 1 4 2 

 

Para concretização da medida, o GIS articulou com diferentes parceiros da comunidade escolar, tais como: corpo 

docente (DT e conselhos de turma) e com a Fundação António Aleixo - PROLE,… 

A medida contemplou o agendamento de encontros semanais, quinzenais e/ou mensais com os Pais (progenitor e 

progenitora independentemente da existência da união conjugal, pois o foco foi a união parental). Os encontros foram 

agendados de acordo com a disponibilidade dos participantes, designadamente depois do horário laboral e em 

período de pausa para almoço. 

 

Conclusão 

No balanço da ação do GIS durante o ano letivo 2020/2021, não poderíamos descurar aspetos que designamos 

como fragilidades, são eles: impossibilidade de realização de uma ação dirigida a todas as turmas do 3º ciclo do AE 

cujo nome é: Estudo – Dicas para Apoiar e Motivar. Do mesmo modo, tendo como princípio a salvaguarda da saúde 

pública, não foi viabilizada a realização de uma ação de sensibilização dirigida aos Pais do AE PJCC que se previa 

que fosse itinerante (Juntas de Freguesia e/ou outros recursos locais/sociais da área geográfica coberta pelo AE).  

Feita menção à não concretização das duas ações, embora tivesse sido destinado tempo para a preparação de 

ambas, torna-se ainda importante referir que durante o período da suspensão das atividades letivas em articulação 

com o corpo docente, a ação do GIS dirigiu-se para a coadjuvação do trabalho pedagógico e educativo através do 

acompanhamento do E@D. Com base na inventariação de necessidades que requereram intervenções específicas, 

foi privilegiada ainda mais a comunicação de proximidade com as famílias de alunos cujo acompanhamento se 

revelou necessário, assim como foi distinguida uma comunicação permanente com os docentes para sistematização 

dos esforços desenvolvidos, para feedback regular e ponderação de estratégias adicionais praticáveis.  

Com assento numa intervenção estratégica foi mantida a articulação colaborativa com um grupo de parceiros igualmente 

comprometido, designadamente com a CPCJ de Loulé e com a EMAT de Faro.   

Neste sentido, também no E@D foi firmado o interesse do GIS em apoiar de forma próxima os alunos e seus 

responsáveis contando com a colaboração dos parceiros dentro da escola e com a rede de apoio comunitário com 

cunho social e com responsabilidade na área educativa das crianças e jovens.   
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9. Monitorização do Plano E@D 
 

No dia 22 de janeiro de 2021, três semanas após iniciar o 2.º período, as aulas presenciais foram 

suspensas por decisão governamental havendo uma interrupção das atividades letivas durante 11 dias 

úteis que foram redistribuídos de acordo com o novo calendário escolar.  

No dia 8 de fevereiro, as aulas foram retomadas no regime de ensino não presencial. Foi acionado o plano 

de ensino à distância (E@D) com as respetivas alterações/atualizações definidas em Conselho 

Pedagógico. O ensino presencial foi retomado no dia 15 de março para a educação pré-escolar e 1.º ciclo 

e no início do 3.º período para os restantes ciclos. Devido ao aumento de casos de Covid-19 no concelho 

de Loulé, foi decretada a suspensão das aulas presenciais para os 1.º e 2.º ciclos a partir do dia 28 de 

junho até ao final do 3.º período, entrando imediatamente em vigor o E@D. 

No final do 2.º período, foi feita a monitorização da quantidade de tarefas que foram aplicadas durante o 

regime não presencial. Concluiu-se que foram aplicadas 110220 tarefas e foram concretizadas pelos 

alunos 98841 tarefas correspondendo a uma taxa de concretização de 90%. Foi também medido o grau de 

satisfação do Plano de E@D através da aplicação de questionários de satisfação. O grau de satisfação foi 

considerado bastante elevado. Com a aplicação dos questionários SELFIE no 3.º período confirmaram-se 

os níveis de satisfação elevados nas questões relacionadas com o E@D observando-se uma melhoria 

relativamente ao ano transato:  

 
Média 
Global 

2020-21 

Ano letivo 2020-21 Média 
Global 

2019-20 Questão adicional 9 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

Estou satisfeito com o ensino à distância utilizando o Google Classroom e 
o Google Meet para aprender a matéria e interagir comos meus profs. 

3,9 4,1 3,9 3,7 3,5 

Questão adicional 10  

Estou satisfeito com o feedback que os meus professores me fornecem na 
resolução das tarefas enviadas pelo Classroom que me ajudam a 
compreender melhor a matéria. 

4,1 4,5 4 3,7 4,0 

 

 

De referir que, através do programa Escola Digital, foi possível distribuir 486 kits aos alunos abrangidos 

pelos escalões A, B e C da ação social. Cada kit é constituído por computador portátil com router e cartão 

SIM para possibilitar acesso à internet, auscultador e mochila. O programa foi posteriormente alargado aos 

docentes onde foram distribuídos 143 kits digitais. 

Foram também distribuídos 90 tablets com router e cartão SIM para os alunos sem escalão que solicitaram 

equipamento tecnológico.  

Foram ainda distribuídos 15 computadores portáteis aos docentes e funcionárias da secretaria, diversas 

câmaras de vídeo e mesas digitalizadoras.  

Pode dizer-se que, neste E@D, todos os alunos do agrupamento tiveram meios tecnológicos para 

acederem à plataforma Classroom e assistirem às aulas síncronas através do Google Meet apesar de 

existirem alguns constrangimentos no acesso à internet em algumas zonas do concelho.  
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9. Pontos fortes e Áreas de melhoria 
 

Como resultado da avaliação feita pela equipa de autoavaliação através da análise de todos os 

indicadores, plano de ação de melhoria que resultou da aplicação dos questionários de satisfação do ano 

letivo passado, resultados dos questionários SELFIE aplicados neste ano e relatórios das diferentes 

estruturas intermédias incluindo o da equipa inspetiva da IGEC do ano letivo 2015-16, no âmbito da 

avaliação externa das escolas, foram identificados pontos fortes e áreas de melhoria:  

 

Pontos fortes 

A oferta diversificada de iniciativas nos domínios desportivo, cultural, artístico e de solidariedade promotora do 

desenvolvimento dos conhecimentos e aptidões das crianças/alunos com um impacto muito positivo na sua 

formação pessoal e social e na valorização do património e dos recursos locais. 

A prevenção do absentismo e do abandono escolar centrada numa ação consistente na deteção, acompanhamento 

e reorientação do percurso escolar dos alunos em risco. 

A ação concertada e mobilizadora do Diretor, estimulando os processos de mudança, a melhoria das práticas de 

gestão e o desenvolvimento profissional do pessoal docente e não docente. 

A articulação entre docentes e técnicos especializados na definição, aplicação, avaliação e reformulação das 

respostas mais adequadas, numa perspetiva inclusiva dos alunos com NEE. 

O aprofundamento e a sustentação da informação resultante do processo de autoavaliação como suporte para a 

definição e adoção de ações de melhoria permitem alicerçar, de forma consequente, as decisões organizacionais. 

Bibliotecas inseridas na Rede de Bibliotecas Escolares 

A participação dos alunos na vida da escola tem potenciado a sua autonomia, criatividade e responsabilidade. 

A articulação curricular através de práticas organizacionais eficientes (elaboração conjunta de tarefas de articulação 

e sua implementação e aplicação de testes elaborados em conjunto por disciplina) que potenciem a intencionalidade 

do processo educativo, o reforço da sequencialidade das aprendizagens e a melhoria dos resultados académicos. 

 

 

Relativamente às áreas de melhoria, a EAA reavalia as medidas de combate preconizadas pelo 

agrupamento:  

Áreas de melhoria Medidas de combate Ponto de situação 

Indisciplina e a perceção 

que as situações de 

indisciplina são bem 

resolvidas. 

Foram continuadas várias medidas de combate à 

indisciplina tais como: - turmas na formação alternativa; - 

implementação do código de conduta; ação 5 – “Refletir o 

problema – perspetivar uma solução” através do 

acompanhamento de situações problemáticas; 

consolidação da equipa multidisciplinar do Gabinete de 

Intervenção Social e todas as ações tomadas por essa 

equipa descritas; ação 9 – "Intervenção na família” que 

traduz-se no acompanhamento direto a famílias de alunos 

em situação problemática e/ou em risco; implementação do 

Apoio Tutorial Específico que abrangeu 68 discentes. 

A perceção medida no 

questionário SELFIE 

piorou nos alunos do 3º 

ciclo face ao ano 

transato.  
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Áreas de melhoria Medidas de combate Ponto de situação 

A utilização das TIC como 

meio de interação 

pedagógica entre alunos e 

professores, visando a 

motivação para a 

aprendizagem e a 

promoção do sucesso. 

 

Melhor compreensão da problemática através da 

medição das respostas nos questionários SELFIE 

aplicados pelo 2º ano consecutivo. 

Construção do PADDE com vista a aquisição de 

equipamentos tecnológicos e incorporar tecnologias 

digitais no ensino, na aprendizagem e na avaliação 

dos alunos;  

Aquisição de 486 kits digitais através do programa 

Escola Digital que foram emprestados aos alunos 

com escalão. O programa foi alargado aos docentes 

onde foram distribuídos 143 kits digitais; 

Empréstimo de 90 tablets aos alunos não abrangidos 

pela ação social escolar e que não têm 

equipamentos tecnológicos em casa.  

Com o E@D constatou-se 

que alguns discentes do 

agrupamento com residência 

mais próxima da serra 

algarvia têm dificuldades de 

acesso à internet pelo que 

importa melhorar o sinal 

nesses locais. Contudo, com 

o empréstimo dos 

equipamentos, todos os 

discentes tiveram acesso ao 

E@D.  

Muitos docentes do 

agrupamento frequentaram 

ações de formação 

relacionadas com as TIC. 

Acompanhamento e 

supervisão da prática letiva 

- reflexão sobre o trabalho, 

a difusão das melhores 

práticas pedagógicas e a 

melhoria da qualidade do 

ensino. 

No âmbito da ação 8 - Supervisão e 

acompanhamento pedagógico numa perspetiva de 

articulação foi criado um “banco” de boas práticas no 

Moodle que resultaram do sistema de coobservação 

de aulas implementado com o intuito de promover o 

acompanhamento e supervisão da prática letiva e a 

difusão das boas práticas. 

O número de registo de 

boas práticas aumentou 

significativamente. No 

próximo ano, as boas 

práticas devem ser 

replicadas. 

Recursos físicos 

adequados para o 

desenvolvimento dos 

processos de ensino e de 

aprendizagem. 

Foram adquiridas rampas elevatórias de acesso ao 

1º piso da escola sede para pessoas com mobilidade 

reduzida; 

Bebedouros em todas as escolas do agrupamento; 

Painéis fotovoltaicos na EB nº 4 de Loulé; 

Ar condicionado na JI nº 1 de Loulé e no edifício 2 da 

EB nº 4 de Loulé; 

Efetuada a Certificação Energética em todas as 

escolas do agrupamento; 

Instalação de blackouts na escola sede, na EB de 

Alte, na JI nº1 de Loulé e na EB Prof. Manuel Alves, 

para melhorar as condições de visionamento dos 

projetores nas salas de aula com o escurecimento 

das mesmas; 

Toldo de sombreamento no JI de Poço Novo. 

Instalação da rede telefónica no JI de Poço Novo e 

na JI de Alfarrobeira. 

O nível de satisfação medido 

na SELFIE diminuiu nos 

alunos do 3º ciclo face ao 

ano transato. 

Grau de satisfação com a 

higiene e a limpeza da 

escola. 

 

Os assistentes operacionais foram sensibilizados 

mas o n.º de funcionários de baixa prolongada foi 

significativo, o que gerou um constrangimento devido 

à sobre carga de trabalho desenvolvido pelos 

funcionários que estão no ativo e que são em 

número insuficiente. 

O nível de satisfação medido 

na SELFIE diminuiu nos 

alunos do 3º ciclo 

relativamente ao ano letivo 

anterior aumentando agora a 

diferença entre os alunos do 

2º e do 3º ciclo. 

Melhoria nos circuitos de 

comunicação da 

informação. 

Foram criados E-mails institucionais a todos os 

funcionários não docentes do agrupamento; 

Foi definido o grupo dos assistentes operacionais e o 

grupo dos assistentes técnicos; 

Observa-se que muitos 

funcionários não docentes 

não têm o hábito de 

consultar o email 

institucional. 
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Áreas de melhoria Medidas de combate Ponto de situação 

Grau de satisfação da 

perceção dos alunos sobre 

o tratamento de respeito 

por parte dos funcionários 

Sensibilização dos funcionários não 

docentes sobre esta temática nas 

reuniões gerais de funcionários. 

Detetou-se nos questionários SELFIE uma 

diferença significativa nas respostas à 

questão 3) Os funcionários tratam os 

alunos com respeito (no 2º ciclo a 

pontuação foi de 3,8 e no 3º ciclo foi de 3); 

As sugestões são tidas em 

conta pelos professores e 

direção 

Irá ser implementada a Associação de 

Estudantes para haver uma maior 

participação dos alunos na definição 

das ações a desenvolver pela Escola. 

Observa-se nos questionários SELFIE uma 

diferença de 0,7 pontos entre os alunos do 

2º ciclo e do 3º ciclo na questão 4) As 

minhas sugestões são tidas em conta pelos 

professores e pela direção 

Insucesso no 2º ano de 

escolaridade. 

Apesar da implementação da Ação 4. 

Turmas Ninho no 2º ano do PPM será 

necessário rever as medidas de 

combate nesse ano de escolaridade. 

A taxa de insucesso aumentou 

significativamente no 2º ano de 

escolaridade. 

Monitorização do indicador 

15. Grau de satisfação do 

impacto das parcerias na 

promoção das 

aprendizagens dos alunos 

Será necessário definir formas de 

monitorizar o indicador 15 com 

definição de ações a desenvolver logo 

no início do próximo ano letivo. 

O indicador não foi monitorizado uma vez 

que algumas das atividades programadas 

não foram concretizadas devido à 

pandemia. 

Taxa de sucesso a 

Matemática no 7º e 9º anos 

Deve-se privilegiar as medidas, no 

âmbito do Plano 21|23 Escola +, 

propostas pelo grupo de matemática 

do 3º ciclo que constam no tópico 6   

As áreas curriculares em que se registam 

as menores taxas de sucesso são: 

Matemática do 7º ano (72%) e Matemática 

do 9º ano (61,7%).  
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10. Conclusão 
 
Neste segundo ano de pandemia, a maioria dos objetivos estratégicos que constam no PE foram 

cumpridos apesar dos resultados não terem melhorado relativamente ao ano passado. No entanto, é de 

referir que o ano passado foi um ano atípico devido ao surgimento da pandemia e ao confinamento (desde 

o dia 16 de março até ao final do ano letivo). A passagem para o E@D aconteceu de forma abrupta, 

muitos alunos não tinham meios digitais para acompanhar o E@D. Os conselhos de turma encontraram 

muitos obstáculos e dificuldades na aplicação do modelo não presencial nomeadamente ao nível da 

avaliação dos conhecimentos. Contudo, a taxa de transição global do ano passado (98%) foi a melhor de 

sempre da história do agrupamento. Neste ano, a referida taxa foi de 97% (no ano 2018-19 a taxa foi de 

94,1%). Reprovaram 21 alunos no 2º ano, 1 no 3º ano, 4 discentes no 4º ano, 2 no 5º ano, 3 no 6º ano, 11 

no 7º ano e 11 no 8º ano, totalizando 53 alunos (dos quais 14 reprovaram por faltas). 

No Domínio – Avaliação Interna, apesar das taxas de insucesso terem aumentado face ao ano transato 

(exceto no 9º ano em que a taxa foi de 0%) quando comparadas com o ano letivo 2018-19, observa-se 

uma diminuição significativa dessas taxas em todos os anos de escolaridade exceto no 2º ano, em que 

aumentou 5 pontos percentuais para os 10,9% sendo o único ano a ter essa taxa nos dois dígitos. De 

salientar neste ciclo de três anos 2018-21, a redução significativa da taxa de insucesso no 6º ano (de 7,5% 

para 1,6%), no 7º ano (de 12,4% para 5,5%) e no 9º ano (de 6,2% para 0%). Relativamente à 

percentagem de alunos com classificação positiva a todas as disciplinas verificou-se que, nos 1º, 3º, 

5º, 7º e 8º anos de escolaridade, a referida taxa aumentou face ao ano passado. Destaca-se o aumento 

significativo no 8º ano de 15,2 pontos percentuais para os 71,9%. No triénio 2018-21, a taxa aumentou em 

todos os anos exceto nos 1º e 3º anos. Relativamente à taxa de percursos diretos de sucesso entre os 

alunos da escola (isto é, os alunos que terminam cada ciclo de ensino no tempo certo) observa-se neste 

triénio uma melhoria significativa nos três ciclos de ensino (10 pontos percentuais nos 1º e 2º ciclos e 15 

pontos no 3º ciclo). Analisando a taxa de alunos que melhoraram ou mantiveram a média das suas 

classificações observa-se também uma melhoria neste triénio de 16 pontos percentuais do 5º para o 6º 

ano e de 13 pontos do 7º para o 8º ano de escolaridade. 

Em relação ao Domínio - Avaliação Externa não houve as provas finais do 9.º ano devido à pandemia. 

Relativamente ao Domínio - Abandono Escolar, apenas dois discentes do 2º ciclo abandonaram o 

sistema educativo sendo a taxa de interrupção precoce muito baixa (0,51% no 2º ciclo e 0% nos 

restantes ciclos). 

Em relação ao Domínio – Absentismo, no triénio 2018-21 houve uma diminuição no número médio de 

faltas injustificadas por aluno nos 2º e 3º ciclos para 1,93 e 6,87 faltas por aluno, respetivamente. No 1º 

ciclo, a média de faltas é muito baixa, apenas 0,67 faltas por aluno. 

No Domínio – Clima de sala de aula, neste triénio registou-se no indicador taxa de alunos envolvidos 

em ocorrências disciplinares menos 11 e 8 pontos percentuais nos 2.º e 3.º ciclos, respetivamente 

situando-se agora nos 9,6% no 2º ciclo e 16,4% no 3º ciclo. Apesar de existir uma melhoria nestes 
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indicadores, não esquecer que nos últimos dois anos houve muitos dias em que vigorou o regime de 

ensino não presencial onde observou-se que a indisciplina é quase inexistente; 

Nas turmas de Formação Alternativa, pode-se considerar que conseguiram desenvolver um trabalho 

bastante bom. Na turma do curso de educação e formação que terminou apenas 2 alunos dos 17 ficaram 

retidos e 1 ficou apenas com a certificação escolar porque não concluiu a componente de formação 

prática. Todos os outros concluíram o curso. Na turma de 1º ano, os resultados são ainda de nível 

suficiente, pois, a meio do curso, uma aluna ficou retida por faltas e três alunos dos 15 avaliados 

apresentam média negativa a uma das componentes de formação. No PIEF os resultados também se 

podem considerar de nível bom, pois, num universo de 12 alunos avaliados (sendo um deles do 2º ciclo), 5 

foram certificados com o 9º ano, os restantes 7 continuam em processo de avaliação.   

No Domínio – Envolvimento da Comunidade Educativa, o grau de satisfação global relativamente ao 

clima da escola medido nos questionários de satisfação manteve-se alto nos últimos 3 anos (84% em 

2018-19, 87% em 2019-20 e 85% em 2020-21) embora neste último ano observa-se uma diminuição no 

grau de satisfação sobretudo nos alunos do 3º ciclo. Relativamente ao grau de satisfação dos vários 

agentes da comunidade educativa face às dinâmicas pedagógicas implementadas observou-se uma 

melhoria para 79% neste indicador onde a medida pedagógica Turma mais no 6º ano foi bem recebida. 

Já no indicador taxa de participação dos Encarregados de Educação em ações promovidas pela 

escola observou-se uma diminuição devido à pandemia em que o agrupamento decidiu não efetuar 

reuniões para não aumentar o risco de contágio. O indicador grau de satisfação do impacto das 

parcerias na promoção das aprendizagens dos alunos não foi possível medi-lo uma vez que será 

necessário definir uma estratégia pera medir este indicador para ser implementada no próximo ano. 

No Domínio – Medidas organizacionais, no indicador grau de diversidade das medidas 

organizacionais que visam a promoção do trabalho colaborativo observou-se uma melhoria para os 

95% em que o trabalho colaborativo e cooperativo está cada vez mais consolidado. Observou-se o 

aumento do número de testes elaborados em conjunto e o aumento do número de tarefas de 

articulação vertical destacando-se a importância que o nº de horas comuns existentes nos horários 

semanais dos docentes tem na promoção do trabalho colaborativo. De referir ainda que os documentos 

estruturais do agrupamento (PE 2019-23, PAA e PPM 2018-21) encontram-se atualizados. Garantiu-se 

as práticas de autoavaliação em todas as estruturas educativas onde estas efetuaram a análise de 

resultados e redefiniram as estratégias de melhoria. A monitorização, período a período, dos 

indicadores das ações de melhoria inscritas no PPM 2018-21 foi efetuada. Em todas as turmas fora 

implementadas as grelhas de registo de avaliação permitindo assim uniformizar os critérios de avaliação 

e aperfeiçoar as práticas de avaliação dos alunos. 

No que concerne à participação de EE devido à pandemia e por decisão da escola, as reuniões com os 

encarregados de educação não se realizaram. Relativamente à percentagem de EE que contactaram o 

docente verifica-se uma ligeira diminuição face ao ano transato de 2 pontos percentuais situando-se agora 
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nos 94,1%. O número de EE que nunca contactaram o Docente nem compareceram em nenhuma reunião 

desde o início do ano diminuiu para 5 (menos 12 do que no ano transato).   

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

de sucesso neste triénio (88% em 2018-19, 91% em 2019-20 e 94% em 2020-21); 

Relativamente à avaliação dos alunos apoiados pelo departamento da Educação Especial, ao abrigo 

do Decreto-Lei n.º 54 de 2018, observou-se uma diminuição sucessiva neste triénio na taxa de retenção 

desses alunos (6,5% em 2018-19, 6,4% em 2019-20 e 4,7% em 2020-21). 

Os departamentos de Educação Pré-Escolar e 1.º CEB e os diferentes grupos 

disciplinares/departamentos do 2.º e 3.º CEB apresentaram as suas reflexões sobre os resultados 

alcançados e redefiniram as suas estratégias a utilizar e as ações a implementar, também no âmbito do 

Plano 21|23 Escola +, que visam a melhoria dos resultados alcançados (consultar o tópico 6).  

Relativamente ao PPM observou-se que, dos 25 indicadores monitorizados pertencentes às 10 ações de 

melhoria implementadas, 21 atingiram/ultrapassaram a meta estabelecida (o que corresponde a 84%). Dos 

4 que não atingiram as metas apenas dois tiveram um pouco distantes da meta, a saber: Percentagem de 

docentes envolvidos no ciclo de coobservação de aulas cujo valor observado foi 32% (a meta é 44%) 

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

cujo valor foi 8,1% (a meta é 71%). Neste ano, por decisão da escola, não houve reuniões com EE devido 

à pandemia.  

Relativamente aos questionários SELFIE pode observar-se que os resultados são bastante satisfatórios 

e melhoraram em relação ao ano passado. A média global é de 3,7 na escala de 1 a 5 utilizada (no ano 

transato era de 3,5). Nas oito áreas analisadas os resultados variam entre 3,3 (área G – Práticas de 

avaliação) e 4,1 (área E – Pedagogia – apoios e recursos). Estas questões estão relacionadas com a 

utilização das novas tecnologias no agrupamento que terão uma análise mais pormenorizada na 

construção do PADDE do agrupamento. Relativamente às 10 questões adicionais da SELFIE elaboradas 

pelo agrupamento pode observar-se que, os resultados são também bastante satisfatórios. As médias 

globais deste ano situam-se entre os 3,5 (questão 6. Estou satisfeito com a higiene e a limpeza da escola) 

e 4,4 (questão 8. Gosto de trabalhar neste Agrupamento). As 10 questões adicionais como são dirigidas 

aos três públicos-alvo (dirigentes escolares, docentes e alunos) traduzem-se em 30 afirmações das quais 

26 são comparáveis com o ano transato uma vez que foram também aplicadas nesse ano. Observa-se 

uma ligeira melhoria em 10 das 26 afirmações relativamente ao ano anterior realçando a afirmação que 

mais melhorou (0,4 pontos) que foi a 9. Estou satisfeito com o ensino à distância utilizando o Google 

Classroom e o Google Meet para aprender a matéria e interagir com os meus profs. Houve um ligeiro 

decréscimo na pontuação em 6 afirmações (destaca-se a 8. Gosto de trabalhar neste Agrupamento/ 

Gosto da minha escola. Contudo, a média global dessa questão continua a ser muito elevada que é de 4,3 

pontos). Nas restantes 10 afirmações, as médias globais mantiveram-se. É de destacar a grande 

variabilidade de resultados que ocorreu entre os alunos do 2.º ciclo e do 3º ciclo, com diferenças 

superiores a 0,6 pontos, nas seguintes questões: - 3. Os funcionários tratam os alunos com respeito; - 4. 
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As minhas sugestões são tidas em conta pelos professores e pela direção; - 5. Gosto, de uma maneira 

geral, dos espaços escolares (salas de aula, espaços de recreio, …); - 6. Estou satisfeito com a higiene e 

a limpeza da escola, na questão 7. As situações de indisciplina são bem resolvidas e na 8. Gosto da minha 

escola.  

 

Foram identificadas, no tópico 9, as áreas de melhoria e medidas de combate que o agrupamento 

necessita de implementar ou de melhorar a sua implementação. Algumas estruturas intermédias de gestão 

também apresentaram as suas áreas de melhoria, a saber o departamento de Educação Especial e as 

Bibliotecas Escolares. No tópico 6, os departamentos curriculares redefiniram as suas estratégias e 

propõem ações a implementar no próximo ano, no âmbito do Plano 21|23 Escola + que consiste num 

conjunto de medidas de recuperação das aprendizagens dos alunos que foram colocadas à disposição 

das escolas por parte da tutela.  
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12. Anexos 
I – Incumprimento dos programas 
 

1.º Ciclo 

Ano Disc. Conteúdos não lecionados 

3º 

EMEIO 

Módulo 9 - “À descoberta dos materiais e objetos -experiências” e Módulo 10 – 

“Atividades económicas do meu meio” e “As construções do meu meio” 

MAT 

Módulo 5 – “Segmentos de reta paralelos e segmentos de reta perpendiculares”; 

Módulo 8 – “Área de figuras – unidade quadrada” e Módulo 9 – “Unidades de medida 

de capacidade” e “Unidades de medida de massa”. 

 

 

2.º Ciclo: 

Ano Disc. Conteúdos não lecionados 

5.º 

ING 

Unidades 5 e 6; 

5º G, 5º H - Advérbios de frequência; Some /any; diferentes tipos de alimentos. Unit 6 - "Fun 
time"; 

5º B-S - Unidade 4. 

EF Patinagem e Ginástica (solo e rítmica). 

MAT 
5º D – Ângulos;  

5º B-S - Números Racionais: multiplicação e divisão, expressões numéricas. 

CN 5º D - A importância do ar para os seres vivos. 

POR 

5º F - Classes de palavras: advérbios, preposições e quantificadores; sílaba métrica e sílaba 
gramatical; 

5º G - Exploração de textos poéticos; Palavras simples e complexas; Derivação; texto de 
opinião; família de palavras; Funções sintáticas (C. direto, indireto e vocativo); 

5º B-S - Sílaba métrica. 

HGP 

5º G - Portugal nos séculos XV e XVI: os rumos da expansão quatrocentista; as grandes 
viagens transatlânticas dos povos peninsulares; as características do império português do 
século XVI; os efeitos da expansão marítima; a influência da expansão marítima nas ciências, 
na literatura e arte portuguesas; Portugal: da União Ibérica à restauração da independência.  

6º 

ING 6º A - Prepositions of movement; Reflexive pronouns.  

HGP 6º A-S, 6º B-S - Setores de atividade/O Mundo perto de nós/Lazer e património. 

MAT Salir - OTD - Gráfico circular; Números Racionais. 

EF 

6º C - Ginástica de solo e de aparelhos. 

6º D - Raquetas e Salto em Comprimento; 

6º E, 6º F - Atividades Rítmicas Expressivas. 
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3.º Ciclo: 

Ano Disc. Conteúdos não lecionados 

7.º 

PORT 
Um excerto do Leandro Rei da Helíria de Alice Vieira, Formação de palavras por composição, 
subordinação, funções sintáticas, modificador, predicativo do sujeito e complemento agente da 
passiva, frase ativa e passiva, discurso direto e indireto, modo conjuntivo e tempos compostos.  

EF Ginástica Acrobática e de solo.  

ING Will + First Conditional.      

FRA Unidade 4- "Ma maison" e Unidade 5 "Mes repas”. 

HST As Crises do Século XIV. O contexto Europeu nos séculos XII a XIV.    

FQ Propriedades químicas das substâncias .  

GGF Dinâmica do Litoral. 

8.º 

FRA 

Unidade 4 "Jeunes consommateurs" (conteúdo lecionado mas não concluído) e Unidade 5 " 
Vivre et voyager”: 

8º E - Todos os conteúdos de 8º ano à excepção da Unidade 1 - " 1er partie: les jeunes 
d'aujourd'hui ; Unité 1 - connectés sur le monde". 

HST 
Subdomínio 7.2: "Revoluções e Estados Liberais conservadores" / Domínio 8: "A civilização 
industrial no século XIX". 

GEO 

Loulé: Subdomínio 3 - "Indústria"; Subdomínio 4 - "Serviços e turismo"; Subdomínio 5 - "As 
redes e modos de transporte e telecomunicações": 

Salir: Tema III - Diversidade cultural. Áreas de fixação humana. 

CN "Gestão sustentável de resíduos". 

EF Ginástica de solo e acrobática. 

EMRC 
Unidade letiva 4: "Ecologia e valores":  a ecologia nas tradições religiosas; a natureza como 
lugar e experiência do encontro com Deus; o exemplo de S. Francisco de Assis. 

9.º 

POR 
"Os Lusíadas" (Canto IX, est. 18-29 e Canto X, est. 142-144, 145-146 e 154-156); "A Aia" de 
Eça de Queirós e "Aventuras de João sem Medo" de José Gomes Ferreira. 

ING Salir: Conteúdos temáticos da unidade 5 e Voz passiva. 

FRA 
Todos os conteúdos do 9º ano; 

Salir: Unidade 6: solidariedade e cooperação internacional. 

GGF Tema V - Contrastes de desenvolvimento. 

EF Ginástica. 

CN Salir: Sistema Neuro hormonal. 

FQ 9º C-S: Ligação Química; hidrocarbonetos. 

 

 

 



 

 

II  – Questionários de satisfação SELFIE 

      1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

  A: Liderança 
Média 
Global 

Dirigentes 
escolares  

Profs Alunos Média 
Dirigentes 
escolares  

Profs Alunos Média 
Dirigentes 
escolares  

Profs Alunos Média 

A1 Estratégia digital 3,5 3,5 3,5   3,5 3,7 3,5   3,6 3,4 3,4   3,4 

A2 Desenvolvimento da estratégia com os professores 3,4 3,3 3,5   3,4 3,5 3,2   3,4 3,3 3,4   3,4 
A3 Novas formas de ensino 3,5 3,4 3,3   3,4 4,0 3,3   3,7 3,9 3,2   3,6 

Média 3,5 3,4 3,4   3,4 3,7 3,3   3,5 3,5 3,3   3,4 

  
                          

  B: Colaboração e trabalho em rede 
Média 
Global 

Dirigentes 
escolares  

Profs Alunos Média 
Dirigentes 
escolares  

Profs Alunos Média 
Dirigentes 
escolares  

Profs Alunos Média 

B1 Análise dos progressos 3,5 3,5 3,4   3,5 3,7 3,3   3,5 3,8 3,4   3,6 
B2 Debate sobre a utilização de tecnologias 3,5 3,5 3,2 4,1 3,6 3,5 3,3 3,9 3,6 3,7 3,3 3,3 3,4 
B3 Parcerias 3,6 3,4 3,6   3,5 4,2 3,1   3,7 4,0 3,2   3,6 

Média 3,5 3,5 3,4 4,1 3,5 3,8 3,2 3,9 3,6 3,8 3,3 3,3 3,5 

  
                          

  C: Infraestruturas e equipamentos 
Média 
Global 

Dirigentes 
escolares  

Profs Alunos Média 
Dirigentes 
escolares  

Profs Alunos Média 
Dirigentes 
escolares  

Profs Alunos Média 

C1 Infraestruturas 3,9 3,9 4,0   4,0 3,8 3,7   3,8 4,3 3,6   4,0 
C2 Dispositivos digitais para o ensino 4,0 4,0 4,0   4,0 3,8 3,7   3,8 4,3 3,9   4,1 
C3 Acesso à Internet 3,8 4,0 3,8   3,9 4,0 3,7 3,6 3,8 3,9 3,8 3,3 3,7 
C5 Apoio técnico 3,6 3,6 3,4 4,2 3,7 3,5 3,5 3,8 3,6 3,7 3,5 3,3 3,5 
C7 Proteção de dados 3,9 3,8 3,7   3,8 4,0 3,8   3,9 4,1 3,8   4,0 
C8 Dispositivos digitais para a aprendizagem 3,9 3,5 3,7 4,1 3,8 4,2 3,9 4,1 4,1 3,9 3,7 3,9 3,8 

Média 3,8 3,8 3,8 4,2 3,8 3,9 3,7 3,8 3,8 4,0 3,7 3,5 3,8 

 

  D: Desenvolvimento profissional contínuo 
Média 
Global 

Dirigentes 
escolares  

Profs Alunos Média 
Dirigentes 
escolares  

Profs Alunos Média 
Dirigentes 
escolares  

Profs Alunos Média 

D1 Necessidades de DPC 3,5 3,5 3,5   3,5 3,8 2,8   3,3 3,9 3,2   3,6 
D2 Participação em ações de DPC 3,8 3,3 3,8   3,6 4,2 3,6   3,9 4,4 3,6   4,0 
D3 Partilha de experiências 3,6 3,6 3,6   3,6 3,8 3,1   3,5 4,0 3,3   3,7 

  Média 3,6 3,5 3,6   3,6 3,9 3,2   3,6 4,1 3,4   3,7 
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 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

  E: Pedagogia - apoios e recursos 
Média 
Global 

Dirigentes 
escolares  

Profs Alunos Média 
Dirigentes 
escolares  

Profs Alunos Média 
Dirigentes 
escolares  

Profs Alunos Média 

E1 Recursos educativos online 4,4 4,1 4,5   4,3 4,8 4,2   4,5 4,2 4,4   4,3 
E2 Criação de recursos digitais 4,0 3,9 3,8   3,9 4,2 3,9   4,1 3,7 4,2   4,0 
E3 Utilização de ambientes de aprendizagem virtuais 3,8 3,4 3,8   3,6 4,2 3,4   3,8 4,0 3,9 4,0 4,0 

E4 Comunicação com a comunidade escolar 4,3 4,0 4,3   4,2 4,3 4,3   4,3 4,3 4,3   4,3 

Média 4,1 3,9 4,1   4,0 4,4 4,0   4,2 4,1 4,2 4,0 4,1 
   

                        

  F: Pedagogia - aplicação em sala de aula 
Média 
Global 

Dirigentes 
escolares  

Profs Alunos Média 
Dirigentes 
escolares  

Profs Alunos Média 
Dirigentes 
escolares  

Profs Alunos Média 

F1 Adaptação às necessidades dos alunos 3,8 3,8 4,1 4,1 4,0 3,8 3,9 3,9 3,9 3,5 3,9 3,5 3,6 

F3 Promoção da criatividade 3,8 3,6 4,0   3,8 4,0 3,8   3,9 3,7 3,8 3,4 3,6 

F4 Envolvimento dos alunos 3,7 3,6 3,8 3,7 3,7 3,8 3,8   3,8 3,5 3,9 3,6 3,7 
F5 Colaboração entre os alunos 3,6 3,7 3,5 4,1 3,8 3,6 3,5 3,6 3,6 3,3 3,7 3,6 3,5 
F6 Projetos transdisciplinares 3,4 3,1 3,3   3,2 3,6 3,2   3,4 3,7 3,3 3,3 3,4 

Média 3,7 3,6 3,7 4,0 3,7 3,8 3,6 3,8 3,7 3,5 3,7 3,5 3,6 

  
                          

  G: Práticas de avaliação 
Média 
Global 

Dirigentes 
escolares  

Profs Alunos Média 
Dirigentes 
escolares  

Profs Alunos Média 
Dirigentes 
escolares  

Profs Alunos Média 

G1 Avaliação de aptidões 3,6 3,3 3,8   3,6 3,6 3,7   3,7 3,3 3,6   3,5 

G3 Feedback em tempo útil 3,5 3,4 3,7   3,6 3,6 3,6   3,6 3,2 3,6 3,2 3,3 

G5 Autorreflexão sobre a aprendizagem 3,2 3,0 3,6   3,3 3,0 3,2   3,1 3,2 3,4 3,3 3,3 

G7 Feedback aos outros alunos 2,9 2,9 3,2   3,1 3,0 2,8   2,9 2,7 2,9 2,9 2,8 

Média 3,3 3,2 3,6   3,4 3,3 3,3   3,3 3,1 3,4 3,1 3,2 

  
                          

  H: Competências digitais dos alunos 
Média 
Global 

Dirigentes 
escolares  

Profs Alunos Média 
Dirigentes 
escolares  

Profs Alunos Média 
Dirigentes 
escolares  

Profs Alunos Média 

H1 Comportamento seguro 4,1 4,2 4,3 4,6 4,4 4,0 4,0 4,4 4,1 3,9 3,8 4,1 3,9 
H3 Comportamento responsável 4,1 4,0 4,2 4,6 4,3 4,0 4,1 4,4 4,2 3,7 3,8 4,0 3,8 

H5 Controlo da qualidade das informações 3,8 3,7 3,9 4,3 4,0 4,0 3,9 4,2 4,0 3,4 3,5 3,7 3,5 

H7 Dar crédito ao trabalho dos outros 3,5 3,6 3,9   3,8 3,3 3,7   3,5 3,1 3,2 3,4 3,2 

H9 Criação de conteúdos digitais 3,7 3,5 3,6   3,6 4,0 3,8   3,9 3,7 3,7 3,8 3,7 
H10 Aprender a comunicar 4,0 3,9 4,0   4,0 4,2 4,0   4,1 4,2 3,8 3,6 3,9 

Média 3,9 3,8 4,0 4,5 4,0 3,9 3,9 4,3 4,0 3,7 3,6 3,8 3,7 
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6. Utilidade das atividades de Desenvolvimento Profissional Contínuo 

O que é que os professores da sua escola pensam sobre a utilidade das ações de Desenvolvimento Profissional Docente nas quais eles 
participaram no ano passado? 

 
Média 
Global 

Valores Médios por Nível de Ensino 

Respostas dos professores 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 
Secundário 

Geral 
Secundário 
Profissional 

Aprendizagem profissional presencial 3,9 4,3 3,7 3,7     

Aprendizagem profissional online 4,2 4,2 4,4 4     

Aprendizagem através da colaboração 4,2 4,3 4,3 4,1     

Aprendizagem através de redes profissionais 3,9 3,8 3,9 3,9     

Mentoria/tutoria a nível interno 3,5 3,9 3,1 3,5     

Outra formação a nível interno 3,6 3,7 3,4 3,6     

Visitas de estudo 3,2 4 2,2 3,5     

Programas acreditados 3,8 4,2 3,3 3,8     

Outras oportunidades de DPC             

1 - Nada útil;  2 - Inútil;  3 - Um pouco útil;  4 - Útil;  5 - Muito útil 

       

7. Confiança na utilização de tecnologia 

Qual o grau de confiança dos seus professores relativamente à utilização de tecnologia para as seguintes tarefas? 

 
Média 
Global 

Valores Médios por Nível de Ensino 

Respostas dos professores 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Secundário Geral 
Secundário 
Profissional 

Preparação das aulas 4,0 4 4 4,1     

Dar as aulas 4,0 4,2 3,7 4     

Feedback e apoio 4,0 4,1 4 4     

Comunicação 4,2 4,1 4,2 4,2     

1 - Nada confiante;  2 - Pouco confiante;  3 - Algo confiante;  4 - Confiante;  5 - Muito confiante 
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8. Percentagem de tempo disponível para ensinar com tecnologias digitais 

Qual é a percentagem de tempo de ensino em que os professores da sua escola usaram as tecnologias digitais nas aulas, nos últimos 3 meses? 

 
Média 
Global 

Valores Médios por Nível de Ensino 

Respostas dos professores 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 
Secundário 

Geral 
Secundário 
Profissional 

Percentagem de tempo para o ensino com tecnologias 4,0 4,3 3,8 4     

1 - 0-10 %;   2 - 11-25 %;   3 - 26-50 %;   4 - 51-75 %;   5 - 76-100 % 

       

9. Adoção de tecnologia 

Qual a opção que melhor descreve a abordagem dos seus dirigentes escolares e professores em relação à utilização de tecnologias digitais nos processos de ensino 
e aprendizagem? 

 
Média Global 

Valores Médios por Nível de Ensino 

 
1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Secundário Geral Secundário Profissional 

Dirigentes Escolares 2,7 2,3 2,8 2,9     

Professores 2,4 2,4 2,4 2,4     

1 - Tenho tendência para adotar as tecnologias digitais depois da maioria dos meus colegas 

2 - Tenho tendência para adotar as tecnologias digitais ao mesmo tempo que a maioria dos meus colegas 

3 - Tenho tendência para adotar as tecnologias digitais pioneiramente quando vejo vantagens claras 

4 - Estou geralmente entre os inovadores que experimentam as novas tecnologias 
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11. Fatores negativos para o uso de tecnologia em casa (ensino e aprendizagem remotos) 

Os fatores que se seguem têm implicações negativas no ensino e na aprendizagem à distância através de tecnologias digitais? 

 
Média 
Global 

Dirigentes Professores 

 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 
Média 

Dirigentes 
1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

Média 
Professores 

Acesso limitado dos alunos aos dispositivos digitais 34,3% 10,0% 16,7% 28,6% 18,4% 51,5% 47,8% 51,1% 50,1% 

Acesso limitado dos alunos a uma ligação fiável à Internet 55,4% 40,0% 50,0% 85,7% 58,6% 42,4% 52,2% 62,2% 52,3% 

Baixas competências digitais das famílias 80,3% 70,0% 100,0% 71,4% 80,5% 90,9% 87,0% 62,2% 80,0% 

Falta de tempo dos professores para elaborar materiais para o 
ensino à distância 

43,2% 30,0% 50,0% 71,4% 50,5% 24,2% 34,8% 48,9% 36,0% 

Falta de tempo dos professores para dar feedback aos alunos 36,6% 10,0% 50,0% 57,1% 39,0%   30,4% 35,6% 33,0% 

Dificuldades em cativar os alunos 15,8%   16,7%   16,7%   17,4% 13,3% 15,4% 

Dificuldades em apoiar as famílias e/ou os tutores que ajudam 
os alunos na aprendizagem à distância 

46,1% 60,0% 50,0% 14,3% 41,4% 42,4% 56,5% 53,3% 50,7% 

10. Fatores que inibem a utilização de tecnologia 
O ensino e a aprendizagem com as tecnologias digitais na sua escola são negativamente 
afetados pelos seguintes fatores? 

 
Média 
Global 

Dirigentes Professores 

 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 
Média 

Dirigentes 
1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

Média 
Professores 

Falta de financiamento 31,1% 20,0% 66,7% 28,6% 38,4% 12,1% 26,1% 33,3% 23,8% 

Equipamentos digitais insuficientes 52,0% 70,0% 66,7% 28,6% 55,1% 60,6% 39,1% 46,7% 48,8% 

Ligação à Internet lenta ou pouco fiável 59,1% 60,0% 50,0% 85,7% 65,2% 42,4% 56,5% 60,0% 53,0% 

Restrições de espaço escolar 29,4% 20,0% 50,0% 14,3% 28,1% 24,2% 34,8% 33,3% 30,8% 

Apoio técnico limitado ou inexistente 33,4% 20,0% 50,0% 57,1% 42,4% 27,3% 21,7% 24,4% 24,5% 

Falta de tempo para os professores 52,3% 40,0% 50,0% 85,7% 58,6% 30,3% 47,8% 60,0% 46,0% 

Baixas competências digitais dos 
professores 38,5% 30,0% 50,0% 57,1% 45,7% 30,3% 39,1% 24,4% 31,3% 

Baixas competências digitais dos alunos 26,6% 20,0% 16,7%   18,4% 30,3% 30,4% 35,6% 32,1% 

Outro 17,4%           17,4%   17,4% 
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12. Fatores positivos para o uso de tecnologia em casa (ensino e aprendizagem remotos) 

Os fatores que se seguem têm implicações positivas no ensino e na aprendizagem à distância através de tecnologias digitais? 

 
Média 
Global 

Dirigentes Professores 

 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 
Média 

Dirigentes 
1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

Média 
Professores 

A escola tem experiência na utilização de ambientes de 
aprendizagem virtuais 

45,9% 40,0% 100,0% 57,1% 65,7% 21,2% 34,8% 22,2% 26,1% 

A escola tem acesso a um conjunto bem organizado de 
recursos digitais em linha 

27,5% 50,0% 33,3% 14,3% 32,5% 12,1% 26,1% 28,9% 22,4% 

A escola tem uma política do tipo «Traga o seu próprio 
dispositivo» 

                  

Os professores participam em redes profissionais 19,9% 20,0%     20,0%   17,4% 22,2% 19,8% 

Os professores participam em programas de 
desenvolvimento profissional 

28,9% 40,0% 16,7% 28,6% 28,4% 24,2% 30,4% 33,3% 29,3% 

No contexto escolar, os professores colaboram na 
utilização das tecnologias digitais e na criação de recursos 

74,7% 70,0% 83,3% 71,4% 74,9% 84,8% 65,2% 73,3% 74,4% 

A escola colabora com outras escolas e organizações 24,7% 40,0% 16,7% 28,6% 28,4% 18,2%   20,0% 19,1% 

 A escola possui uma estratégia digital 32,9% 40,0% 33,3% 28,6% 34,0% 27,3% 30,4% 37,8% 31,8% 

 A escola possui uma comunicação bem organizada e 
regular com as famílias e/ou os tutores 

32,7% 30,0% 50,0% 42,9% 41,0% 18,2% 26,1% 28,9% 24,4% 

Outro 14,3%     14,3% 14,3%         
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13. Como é que os seus alunos utilizam a tecnologia dentro e fora da escola 

 
     

Média 
Global 

Valores Médios por Nível de Ensino 

Respostas  dos alunos 
1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

Secundário 
Geral 

Secundário 
Profissional 

Tecnologias em casa para atividades de lazer 4,1 3,8 3,9 4,5     

Tecnologias em casa para trabalhos relacionados com a escola 3,3 3,3 3,3 3,2     

Atividades fora da escola em que não são utilizadas quaisquer tecnologias 3,5 3,5 3,6 3,5     

Tecnologias na escola para trabalhos relacionados com a mesma 2,8 3 2,7 2,6     

Tecnologias fora da escola para atividades de aprendizagem não relacionadas com a escola 3,4 4 2,9 3,2     

1 - Nunca ou quase nunca 

      2 - Pelo menos uma vez por mês, mas não todas as semanas 

      3 - Pelo menos uma vez por semana, mas não todos os dias 

      4 - Até uma hora por dia 

      5 - Mais de uma hora por dia 

       

14. Acesso dos alunos a dispositivos fora da escola 

 

 
Média 
Global 

Valores Médios por Nível de Ensino 

Respostas dos alunos 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 
Secundário 

Geral 
Secundário 
Profissional 

Acesso dos alunos a dispositivos fora da escola 4,2 4,2 4,2 4,3     

1-Não tenho acesso a um dispositivo digital para fazer os meus trabalhos escolares 

      2-Tenho acesso a um dispositivo digital, mas não é adequado para fazer os meus trabalhos escolares 

      3-Existe um dispositivo digital partilhado que posso utilizar para fazer os meus trabalhos escolares mas que nem sempre se encontra disponível quando preciso 

  4-Existe um dispositivo digital partilhado que posso utilizar para fazer os meus trabalhos escolares quando preciso 

      5-Tenho acesso a um dispositivo digital adequado para fazer os meus trabalhos escolares 
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15. Conhecimentos técnicos dos alunos 

Quando as aulas se realizam em casa através de tecnologias digitais 

 
Média 
Global 

Valores Médios por Nível de Ensino 

Respostas dos alunos 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Secundário Geral 
Secundário 
Profissional 

Não sei como utilizar o software/aplicações sem ajuda 10% 10,0%         

Peço à minha família e/ou tutor para me ajudar a utilizar o software/aplicações  38% 63,5% 34,6% 17,1%     

Peço aos meus amigos para me ajudarem a utilizar o software/aplicações 17% 14,5% 15,5% 20,8%     

Peço aos meus professores ou à escola para me ajudarem a utilizar o 
software/aplicações 23% 30,0% 26,2% 13,9%     

Não tenho ninguém que me possa ajudar com o software/aplicações             

Não peço ajuda mesmo que necessite 14%     14,3%     

Encontro ajuda na Internet 28% 22,0% 24,8% 37,5%     

Tenho problemas de ligação à Internet 17% 13,5% 18,0% 20,6%     

Gostaria de utilizar as tecnologias digitais para ter mais contacto com os meus 
colegas 25% 31,5% 21,8% 22,0%     

Foi-me facultada informação sobre como devo utilizar os dispositivos digitais 27% 30,5% 26,7% 24,4%     

É difícil encontrar um lugar sossegado quando utilizo os dispositivos digitais para 
estudar 12%   12,5% 12,1%     

Distraio-me muitas vezes ao utilizar os dispositivos digitais para estudar 23% 16,0% 21,3% 31,9%     

Outra 24% 17,5% 26,4% 29,2%     

 


