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Introdução
O presente Relatório refere-se à execução do Plano de Melhorias do Agrupamento de Escolas da Quinta
do Conde, planeado para o ano de 2018/2019. Menciona cada uma das Ações de Melhoria e os resultados
que foram alcançados no ano letivo 2018/2019, apresentando o grau de realização atingido através das
respetivas análises comparativas em termos da evolução dos resultados em relação ao ano 2016/2017. Deste
modo, é possível integrar os resultados obtidos com a avaliação do Projeto Educativo e do Projeto Curricular
do Agrupamento, tendo também em mente as metas e os objetivos do Contrato de Autonomia e do Plano
de Ação Estratégica Pedagógica.
O Relatório resulta também do acompanhamento e avaliação de algumas medidas já implementadas,
permitindo o seu desenvolvimento numa perspetiva estratégica, focada e progressiva. Desta forma, foi
realizado um trabalho de análise e de valorização que destaca os pontos fortes e as áreas onde a escola
deverá incidir prioritariamente os seus esforços para a sua melhoria.
A organização sequencial e lógica do presente Relatório, embora seja extensa, tem como objetivo
disponibilizar de modo rigoroso, claro e o mais abrangente possível a informação recolhida pela Equipa da
Autoavaliação a toda a Comunidade Escolar.
A Autoavaliação pretende constituir um contributo relevante para o desenvolvimento das escolas. Sendo
a avaliação um instrumento para melhorar o ensino e a aprendizagem e os resultados dos alunos, procurase incentivar práticas de autoavaliação, promover uma ética profissional marcada pelo sentido da
responsabilidade, fomentar a participação social na vida da escola e oferecer um melhor conhecimento
público do trabalho efetuado pela mesma, em prol do sucesso educativo pretendido.
Por fim, deseja-se que o processo da autoavaliação tenha por base a sua continuidade, abrangência e
impacto no planeamento, na organização e nas práticas educativas de todos os profissionais que fazem
parte do Agrupamento.
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1. Relatório da Avaliação Externa 2016/2017 – Pontos Fortes e Áreas de
Melhoria
O Agrupamento de Escolas da Quinta do Conde (AEQC) tem vindo a desenvolver e a aprimorar o seu
mecanismo interno de autoavaliação de forma a sistematizar e a otimizar as práticas internas de
diagnóstico, regulação, promoção da qualidade e de reflexão crítica da instituição, conseguindo dessa
forma adaptar a sua missão e visão às necessidades e expetativas da comunidade em que se insere.
Esse trabalho permite, através da monitorização e avaliação dos resultados, traçar planos de
melhoria, visando desenvolver as boas práticas que permitem ao Agrupamento reforçar os seus pontos fortes
e colmatar os seus pontos fracos, fazendo igualmente a avaliação do Projeto Educativo e Projeto Curricular,
que têm de estar em sintonia com as demais estratégias que se vão definindo.
Em 2017, o AEQC foi alvo de uma Avaliação Externa levada a cabo pela Inspeção Geral da Educação
e Ciência (IGEC), onde foram identificadas as áreas onde o Agrupamento deve incidir prioritariamente os
seus esforços.
Neste contexto de análise, foram realçadas como Pontos Fortes no desempenho do Agrupamento as
seguintes:
PONTOS FORTES
A

B

C

D

E

F

A abertura ao exterior e a interação com várias entidades locais, o que potencia a aquisição de
competências diversificadas e significativas, por parte de crianças e alunos e contribui,
simultaneamente, para o desenvolvimento da comunidade envolvente e para o reconhecimento
público da sua ação;
O incentivo à participação dos alunos nas decisões que lhes dizem respeito e o seu envolvimento em
várias iniciativas que fomentam princípios e valores cívicos, hábitos de vida saudável e a educação
ambiental, proporcionando situações de aprendizagem estimulantes e abrangentes;
A eficácia das medidas de prevenção do absentismo e do abandono escolar, decorrente da
diversificação dos percursos formativos, da comunicação muito próxima com as famílias e da estreita
e consistente interação com os parceiros locais da rede social;
O estímulo às atividades de pesquisa e experimentais e ao desenvolvimento da curiosidade e do
espírito científico e o enfoque na dimensão artística, com repercussões positivas na formação integral
das crianças e dos alunos;
A sintonia existente entre os diversos órgãos e estruturas, numa visão partilhada de progresso, e a
liderança motivadora exercida pela diretora e pela sua equipa, fomentando a corresponsabilização,
o envolvimento dos profissionais, o rigor e um ensino de qualidade;
As práticas de autoavaliação reveladoras de um nível de estruturação, intencionalidade e
participação de uma cultura organizacional orientada para a monitorização dos impactos das suas
opções estratégicas.

Tabela 1: Pontos Fortes no desempenho do Agrupamento identificados em 2017/2018 – Fonte: Relatório da Avaliação Externa
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As áreas onde o Agrupamento irá incidir prioritariamente os seus esforços para a melhoria são as
seguintes:
ÀREAS DE MELHORIA
A

A identificação dos fatores de insucesso intrínsecos ao processo de ensino e de aprendizagem, com
vista ao desenvolvimento de estratégias mais ajustadas e potenciadoras dos desempenhos
académicos;

B

O aprofundamento da reflexão sobre as orientações curriculares e os currículos de cada ano/Ciclo
de escolaridade, por forma a sistematizar práticas pedagógicas que assegurem a gestão vertical e a
efetiva sequencialidade das aprendizagens;

C

A intensificação de práticas de diferenciação pedagógica em sala de aula, com adequação do ensino
às capacidades e aos ritmos de aprendizagem dos alunos, que se repercutam na melhoria dos
resultados académicos;

D

A observação da prática letiva em sala de aula, enquanto medida promotora do desenvolvimento
profissional dos docentes e, consequentemente, da melhoria das aprendizagens e dos resultados dos
alunos.

Tabela 2:Áreas de Melhoria identificadas para o Agrupamento em 2017/2018 – Fonte: Relatório da Avaliação Externa

Todas as medidas e estratégias serão avaliadas, anualmente, pela equipa de autoavaliação interna
e, de acordo com essa avaliação, poderão existir reformulações e introdução de novas medidas e áreas a
intervencionar, dando assim sentido ao trabalho reflexivo anual e de monitorização do processo de
desenvolvimento das propostas de melhoria e a capacidade de alterar, em tempo útil, resultados menos
positivos.
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2. Resultados
2.1. Resultados Académicos
2.1.1. Educação Pré–Escolar
De acordo com as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar “considera-se que este nível de
ensino não envolve nem a classificação da aprendizagem da criança, nem o juízo de valor sobre a sua
maneira de ser, centrando-se na documentação do processo e na descrição da sua aprendizagem, de modo
a valorizar as suas formas de aprender e os seus progressos sendo uma avaliação para a aprendizagem e
não da aprendizagem.”1
Assim considerando que cada criança é única, que tem os seus saberes e formas próprias de aprender,
a avaliação da aprendizagem das crianças não incidirá na evolução do grupo, mas nos progressos de cada
uma, sabendo que esses progressos não são lineares, nem idênticos em todas as crianças. Conclui-se assim,
que uma criança da Educação Pré-Escolar não apresenta insucesso, porque é sempre avaliada pelo percurso,
havendo, no entanto, áreas que ainda ficam por desenvolver plenamente (Em desenvolvimento – ED na
tabela abaixo).
Domínio da
Linguagem Oral e
Abordagem à
Escrita

Domínio da Educação Artística
Domínio da Educação
Motora

Artes Visuais

Dramatização

Música

Dança

2017/18

2018/19

2017/18

2018/19

2017/18

2018/19

ED

21,18%

24%

24,70%

36%

22,35%

33%

18,82%

28%

23,60%

20%

40,00%

42%

D

74,12%

71%

70,59%

59%

71,77%

60%

75,30%

66%

70,59

75%

55,30%

52%

NO

4,70%

5%

4,70%

5%

5,89%

5%

5,89%

5%

5,89%

5%

4,70%

5%

TT

100,00%

100%

100,00%

100%

100,00%

100%

100,00%

100%

100,00%

100%

100,00%

100%

Domínio da Matemática

Área de Formação
Pessoal e Social

2017/18 2018/19 2017/18 2018/19 2017/18

Área do Conhecimento
do Mundo

2018/19

Média de todas as
áreas

2017/18

2018/19

2017/18

2018/19

2017/18

2018/19

2017/18

2018/19

ED

42,35%

23%

23,60%

31%

11,76%

23%

25,37%

28,88%

D

51,76%

71%

71,77%

64%

82,35%

71%

69,08%

65,44%

NO

5,89%

5%

4,70%

6%

5,89%

5%

5,55%

5,68%

TT

100,00%

100%

100,00%

100%

100,00%

100%

100%

100%

Legenda: ND (Não Desenvolvidas); PD (Parcialmente Desenvolvidas); D (Desenvolvidas); TT (Total)

Tabela 3: Aprendizagens na Educação Pré-Escolar nas restantes Áreas – 2017/2018 – Fonte: Apresentação dos resultados
escolares do 3.º P – D. Executiva

In doc. “Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar”, Enquadramento geral, Intencionalidade educativa –
Construir e gerir o Currículo .
1
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Entre o ano 2017/18 e 2018/19 houve um decréscimo no aproveitamento médio dos alunos da Educação
Pré-Escolar (analisando as Competências Desenvolvidas), ainda que esse valor seja pouco significativo, com
uma diferença de apenas 3,64%. As áreas que envolveram mais alunos com competências em
desenvolvimento foram: Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita e Artes Visuais.
A seguinte tabela faz a análise comparativa das aprendizagens realizadas entre 2017/2019.
Áreas

Aprendizagens
realizadas
2017/2018

Aprendizagens
realizadas
2018/2019

Variação

Formação Pessoal Social

71,77%

64%

- 7,77

Expressão Motora

74,12%

71%

- 3,12

Expressão Dramática

70,59%

59%

- 11,59

Expressão Plástica

75,30%

66%

- 9,3

Educação Musical

71,77%

60%

- 11,77

Domínio Matemática

70,59%

75%

+ 4,41

Linguagem Oral Abordagem Escrita

55,30%

52%

- 3,3

Conhecimento do Mundo

51,76%

71%

+ 19,24

Tabela 4: Aprendizagens Realizadas (D) na Educação Pré-Escolar 2016/2019–Fonte:Dados Totais Trabalhados 2018/19

Podemos verificar que houve uma evolução negativa na generalidade das Áreas em relação ao nível das
Competências Desenvolvidas nos dois últimos anos letivos. Porém, essa variação regista percentagens
negativas pouco significativas na maioria das áreas apresentadas, com exceção nas áreas da Linguagem
Oral e Abordagem da Escrita e Formação Pessoal Social, sendo a Área do Conhecimento do Mundo a que
tem menor expressão negativa. Há a salientar o facto de esta análise estar a ser feita a dois grupos de
crianças distintos.
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2.1.2.1 - 1.º C. E. B. Avaliação Interna
Avaliação 3.º Período – 2017/2019
1.ºAno

Ano

Sucesso

2.ºAno

3.ºAno

Média
1.º C.E.B.

4.ºAno

17/18

18/19

17/18

18/19

17/18

18/19

17/18

18/19

17/18

18/19

96,34%

96,44%

97,29%

99,19%

97,14%

99,31%

99,16%

97,34%

97,55%

98,00%

Tabela 5: Avaliação Interna 1.º Ciclo, por ano de escolaridade – 2018/2019 – Fonte: Resultados Escolares Versão Final

As tabelas acima registam o sucesso e insucesso dos alunos do 1.º Ciclo, por ano, quanto ao seu
aproveitamento por disciplina. Verificamos que o 1.º ano teve a menor taxa de insucesso, enquanto que o
3.º ano teve a maior taxa de insucesso, mas situando-se esta acima dos 95%.
2017/2019
Ano

1.ºAno
Total

3.ºAno

Média
1.º C.E.B.

4.ºAno

76

87

90

82

75

93

86

77

327

339

1

3

1

0

0

0

1

1

3

4

75

84

89

82

75

75

324

335

98,67%

96,67%

98,89%

Não Transita/
Não Aprovado
Transita/
Aprovado
Sucesso

2.ºAno

100%

100%

100%

85

77

98,84%

98,7%

99,08%

98,84%

Tabela 6: Avaliação Interna do 1.º C.E.B. – 2017/2019 - Fonte: Plataforma MISI

A tabela permite-nos constatar que em 2018/19 houve um decréscimo pouco significativo na média
da taxa de sucesso, de 0,14%.
Mostramos agora as taxas de sucesso por ano, apenas nas áreas estruturantes de Português,
Matemática e Estudo do Meio.
Português

Matemática

Estudo do Meio

2016/17

2017/18

2018/19

2016/17

2017/18

2018/19

2016/17

2017/18

2018/19

1.º Ano

88,64%

88,16%

90,80%

94,32%

90,79%

96,55%

96,59%

98,68%

96,55%

2.º Ano

94,20%

94,44%

95,12%

94,20%

94,44%

100%

98,55%

97,78%

100%

3.º Ano

97,47%

92,21%

98,92%

100%

90,91%

100%

100%

100%

100%

4.º Ano

98,65%

98,81%%

98,70%

93,24%

96,43%

93,51%

98,65%

100%

98,70%

Tabela 7: Avaliação Interna do 1.º C.E.B. – Evolução do sucesso por área estruturante – 3.º P – 2018/2019 - Fonte: Resultados
Escolares Versão Final

Pela análise do ano 2018/19, concluímos que o ano de escolaridade com a média mais baixa em
Português verificou-se no 1.º ano, com 90,8%. Nessa disciplina, os alunos com maior taxa de sucesso foram
os do 3.º ano, com 98,92%.
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Em Matemática, o resultado melhor foi de 100% no 2.º e 3.º ano e o mais baixo no 4.º ano com
93,51%.
Em Estudo do Meio, o 2.º e o 3.º anos continuam a ter uma taxa de 100% de sucesso. O 1.º ano teve
um valor ligeiramente mais baixo - 96,55%.
Apresentam-se, seguidamente, os resultados obtidos em todas as disciplinas lecionadas pelos
docentes do 1.º Ciclo, sendo que as medidas previstas no decreto-lei n.º 54/2018 se traduziram em
coadjuvações dos docentes de Educação Visual, de Música e de Educação Física no 1.º ano, sendo
interessante verificar a evolução que se regista posteriormente:
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Gráfico 1: Avaliação Interna do 1.º C.E.B. – 1.º ano 2018/19 – Fonte: Dados Totais Trabalhados 2018/19

Sucesso/Insucesso 2.º ano
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Gráfico 2: Avaliação Interna do 1.º C.E.B. – 2.º ano 2018/19 – Fonte: Dados Totais Trabalhados 2018/19
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Sucesso/Insucesso 3.º ano
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Gráfico 3: Avaliação Interna do 1.º C.E.B. – 3.º ano 2018/19 – Fonte: Dados Totais Trabalhados 2018/19

Sucesso/Insucesso 4.º ano
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Gráfico 4: Avaliação Interna do 1.º C.E.B. – 4.º ano 2018/19 – Fonte: Dados Totais Trabalhados 2018/19
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No 1.º Ciclo, as taxas de sucesso em cada disciplina são sempre acima dos 90% como é visível no
gráfico seguinte:

Sucesso - 1.º CEB
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Gráfico 5: Avaliação Interna do 1.º C.E.B. 2018/19 – Fonte: Dados Totais Trabalhados 2018/19

2.1.2.2 - 1.º C.E.B. Avaliação Externa – 1.º Ciclo - Provas de Aferição – 2.º Ano
Apresenta-se, de seguida, uma análise comparativa entre os níveis de desempenho dos alunos do AEQC
com os resultados nacionais e os valores da NUTSIII e da Área Metropolitana de Lisboa (valores regionais),
à qual pertencemos.
. Análise por disciplina: Português

Oralidade

Leitura e Iniciação à E. L.

C/CM/RD

NC

2.º A

100

0

2.º B

100

0

2.º C

100

0

2.º ACS

100

0

Agrupamento

100,0

0,0

Nacional

99,5

0,5

C/CM/RD

NC

2.º A

100

0

2.º B

95,7

4,3

2.º C

100

0

2.º ACS

89,5

10,5

Agrupamento

95,9

4,1

Nacional

91,9

8
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Gramática

Escrita

C/CM/RD

NC

2.º A

77,8

22,2

2.º B

39,1

60,9

2.º C

71,4

28,6

2.º ACS

36,8

63,2

Agrupamento
Nacional

54,1

45,9

63,5

36,5

C/CM/RD

NC

2.º A

72,2

27,8

2.º B

100

0

2.º C

71,4

28,6

2.º ACS

68,4

31,6

Agrupamento
Nacional

79,7

20,3

82,4

17,6

LEGENDA:C - Conseguiram; CM – Conseguiram mas; RD - Revelaram dificuldade; NC – Não conseguiram.

Tabela 8: Avaliação Externa do 1.º C.E.B. 2018/19 Análise por domínios, AEQC– Fonte: Relatório do Departamento
do 1.º Ciclo – 2.º ano

Analisando as tabelas anteriores, verificamos que o desempenho dos alunos nos domínios da
Oralidade e da Leitura e Iniciação à Educação Literária, está acima da média nacional. Nos domínios da
Gramática e da Escrita, encontram-se abaixo da média nacional.
.Análise por disciplina: Matemática
Números e Operações

Organização e Tratamento de
Dados

Geometria e Medida

C/CM/RD

NC

2.º A

77,8

22,2

2.º B

66,7

2.º C

C/CM/RD

NC

2.º A

72,2

27,8

33,3

2.º B

66,7

33,3

71,4

28,6

2.º C

64,3

2.º ACS

73,7

26,3

2.º ACS

Agrupamento
Nacional

72,0

28,0

81,8

18,2

Agrupamento
Nacional

C/CM/RD

NC

2.º A

100

0

35,7

2.º B

87,5

12,5

26,3

73,7

2.º C

92,9

7,1

57,3

42,7

2.º ACS

84,2

15,8

77,4

22,6

Agrupamento
Nacional

90,7

9,3

90,6

9,4

Tabela 9: Avaliação Externa do 1.º C.E.B. 2018/19 Análise por domínios, AEQC– Fonte: Relatório do Departamento
do 1.º Ciclo – 2.º ano

A partir da análise dos resultados por domínios na área de Matemática, podemos observar que o
desempenho dos alunos do Agrupamento, nos domínios dos Números e Operações e Geometria e Medida, se
encontra abaixo da média nacional. Nos domínios da Organização e Tratamento de Dados, encontra-se
ligeiramente acima da média nacional.
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.Análise por disciplina: Estudo do Meio
À Descoberta de Si Mesmo
C/CM/R
D
2.º A

88,9

2.º B

79,2

2.º C

73,3

2.º ACS

52,6

Agrupamento

73,3

Nacional

78,3

NC
11,
1
20,
8
26,
7
47,
4
26,
7
21,
7

À Descoberta dos Outros e
das Instituições
C/CM/R
NC
D
2.º A
50,0
50,0

À Descoberta do Ambiente
Natural
C/CM/R
NC
D
2.º A
88,9
11,1

2.º B

45,8

54,2

2.º B

91,7

8,3

2.º C

73,3

26,7

2.º C

86,7

13,3

2.º ACS

36,8

63,2

2.º ACS

78,9

21,1

Agrupamento

48,6

51,4

86,5

13,5

Nacional

49,2

50,8

Agrupamento
Nacional

86,4

13,6

À Descoberta das Inter-Relações entre
Espaços
C/CM/RD NC
2.º A
66,7
33,3
2.º B
41,7
58,3
2.º C
33,3
66,7
2.º ACS
21,1
78,9
Agrupamento
40,0
60,0
Nacional
47,4
52,6

À Descoberta dos Materiais e
Objetos
C/CM/RD NC
2.º A
88,9
11,1
2.º B
79,2
20,8
2.º C
95,0
5,0
2.º ACS
89,5
10,5
Agrupamento
90,4
9,6
Nacional
93,0
7,0

Tabela 10: Avaliação Externa do 1.º C.E.B. 2018/19 Análise por domínios, AEQC– Fonte: Relatório do Departamento
do 1.º Ciclo – 2.º ano

A partir da análise dos resultados por domínios na área do Estudo do Meio, podemos observar que o
desempenho dos alunos do Agrupamento ficou abaixo da média nacional em todos os domínios, com exceção
do domínio À Descoberta do Ambiente Natural, que ficou ligeiramente acima.
. Análise por disciplina: Expressões Artísticas
Expressão e Educação
Musical
C/CM/RD NC

Expressão e Educação
Dramática
C/CM/RD NC

Expressão e Educação Plástica
C/CM/RD NC

2.º A

100

0

2.º A

100

0

2.º A

100

0

2.º B

100

0

2.º B

100

0

2.º B

100

0

2.º C

100

0

2.º C

100

0

2.º C

100

0

2.º ACS

94,4

5,6

2.º ACS

94,4

5,6

2.º ACS

100

0

Agrupamento

98,7

1,3

Agrupamento

98,7

1,3

Agrupamento

100,0

0

Nacional

93,2

6,8

Nacional

94,7

5,3

Nacional

96,7

3,3

Tabela 11: Avaliação Externa do 1.º C.E.B. 2018/19 Análise por domínios, AEQC– Fonte: Relatório do Departamento
do 1.º Ciclo – 2.º ano
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A partir da análise dos resultados por domínios na área de Expressões Artísticas, podemos observar
que o desempenho dos alunos do Agrupamento, se encontra acima da média nacional em todos os domínios.
. Análise por disciplina: Educação Física
Perícias e
Manipulações
C/CM/RD

Deslocamentos e Equilíbrios
C/CM/RD

NC

2.º A

78,9

21,1

2.º A

84,2

15,8

2.º B

82,6

17,4

2.º C

90,5

9,5

2.º B

65,2

34,8

2.º ACS

94,7

5,3

2.º C

81,0

19,0

13,4

84,2

15,8

Agrupamento
Nacional

86,6

2.º CS

92,3

7,7

Agrupamento
Nacional

78,0

22,0

91,3

8,7

Jogos Infantis

NC

C/CM/RD

NC

2.º A

100

0

2.º B

95,7

4,3

2.º C

100

0

2.º CS

84,2

15,8

Agrupamento
Nacional

95,1

4,9

98,7

1,3

Tabela 12: Avaliação Externa do 1.º C.E.B. 2018/19 Análise por domínios, AEQC– Fonte: Relatório do Departamento
do 1.º Ciclo – 2.º ano

A partir da análise dos resultados por domínios na área de Expressões Físico-Motoras, podemos
observar que o desempenho dos alunos do Agrupamento, se encontra abaixo da média nacional em todos
os domínios.
. Comparação do Desempenho por Domínios dos alunos do 2.ºano a Nível Nacional, no NUTSIII e no
Agrupamento.
Desempenho por domínio cognitivo

Português

Conhecer/Reproduzir

Aplicar/Interpretar

Raciocinar/Criar

Média Nacional

69,0

53,2

36,9

NUTSIII

67,4

50,5

34,2

Agrupamento

65,8

55,2

36,4

Tabela 13: Avaliação Externa do 1.º C.E.B. 2018/19 Análise comparativa, domínio cognitivo Português – Fonte:
Relatório do Departamento do 1.º Ciclo – 2.º ano

Como se pode verificar na grelha acima, nos domínios Aplicar/Interpretar estamos acima da média
nacional e do NUTSIII. No domínio Conhecer/Reproduzir, os resultados obtidos situam-nos abaixo da média
nacional e do NUTSIII. No Domínio Raciocinar/Criar, os valores obtidos encontram-se ligeiramente abaixo
da média nacional e acima do NUTSIII.

Desempenho por domínio cognitivo
Matemática

Conhecer/Reproduzir

Aplicar/Interpretar

Raciocinar/Criar
17
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Média Nacional
NUTSIII
Agrupamento

63,3
58,5
44,4

60,2
57,1
55,8

39,2
34,7
36,2

Tabela 14: Avaliação Externa do 1.º C.E.B. 2018/19 Análise comparativa, domínio cognitivo Matemática – Fonte:
Relatório do Departamento do 1.º Ciclo – 2.º ano

Nos domínios Conhecer/Reproduzir e Aplicar/Interpretar, os resultados obtidos encontram-se
abaixo da média nacional e do NUTSIII. No domínio Raciocinar/Criar, os resultados obtidos encontram-se
abaixo da média nacional e acima da NUTSIII.
Desempenho por domínio cognitivo
Estudo do
Meio

Conhecer/Reproduzir

Aplicar/Interpretar

Raciocinar/Criar

67,2
65,0
66,5

47,1
44,2
41,0

44,3
42,1
41,8

Média Nacional
NUTSIII
Agrupamento

Tabela 15: Avaliação Externa do 1.º C.E.B. 2018/19 Análise comparativa, domínio cognitivo Estudo do Meio – Fonte:
Relatório do Departamento do 1.º Ciclo – 2.º ano

No domínio Conhecer/Reproduzir, os resultados obtidos encontram-se abaixo da média nacional e
acima do NUTSIII. Nos domínios Aplicar/Interpretar e Raciocinar/Criar, os resultados obtidos encontram- se abaixo da média nacional e da NUTSIII.
Desempenho por domínio cognitivo
Expressões
Artísticas

Média Nacional
NUTSIII
Agrupamento

Conhecer/Reproduzir

Aplicar/Interpretar

Raciocinar/Criar

70,6
68,6
80,2

73,6
71,4
88,8

77,9
76,5
96,5

Tabela 16: Avaliação Externa do 1.º C.E.B. 2018/19 Análise comparativa, domínio cognitivo Expressões Artísticas –
Fonte: Relatório do Departamento do 1.º Ciclo – 2.º ano

Nos domínios Conhecer/Reproduzir, Aplicar/Interpretar, Raciocinar/Criar, os resultados obtidos
encontram-se acima da média nacional e acima da NUTSIII.

Expressões
Físico Motoras

Desempenho por domínio cognitivo
Conhecer/Reproduzir Aplicar/Interpretar
Média Nacional
NUTSIII
Agrupamento

70,4
88,5
53,9

72,0
69,6
67,2

Raciocinar/Criar
64,1
63,3
54,2

Tabela 17: Avaliação Externa do 1.º C.E.B. 2018/19 Análise comparativa, domínio cognitivo Expressões FísicoMotoras– Fonte: Relatório do Departamento do 1.º Ciclo – 2.º ano

Nos domínios Conhecer/Reproduzir, Aplicar/Interpretar, Raciocinar/Criar, os resultados obtidos
encontram-se abaixo da média nacional e da NUTSIII.
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. Reflexão sobre os resultados
Comparando os resultados obtidos pelo Agrupamento com a média nacional e com a NUTS III, não
se observam discrepâncias significativas, a não ser na disciplina de Matemática no domínio cognitivo
“Conhecer/Reproduzir”, onde se registam 18,9% a menos em relação à média nacional e de 14,1% a menos
em relação à média da NUTSIII.
Sendo o 2.º ano de escolaridade um ano de consolidação dos conhecimentos adquiridos no 1.º ano,
nem todos os alunos estão preparados, nem têm maturidade suficiente para a realização das provas de
aferição. O elevado número de alunos condicionais (que entraram para o 1.º ano com cinco anos de idade)
também contribui para estes resultados. Os programas são demasiado densos e exigentes, não deixando
margem de manobra para a sua consolidação.
Importa referir que o elevado número de alunos com Medidas Universais e Seletivas, também
condiciona o sucesso neste tipo de provas.
Outro fator é o facto de o tempo disponibilizado para a realização das provas ser insuficiente e não
ser contemplado o número de alunos por turma. Nas Expressões, turmas com 25 alunos tiveram o mesmo
tempo para realizar as provas, que as turmas com um menor número de alunos.
Na área das Expressões Físico–Motoras, apesar de os resultados serem positivos, encontram-se
abaixo do NUTSIII e da média nacional. Para melhorar os resultados, as docentes consideram importante a
atribuição de um horário no ginásio, para que as turmas do 2.º ano possam usufruir deste espaço, e possam
desta forma explorar os materiais e realizar exercícios físico-motores num espaço adequado.
O grau de exigência de alguns exercícios é demasiado elevado, requerendo uma alta capacidade de
abstração por parte dos alunos desta faixa etária.
As docentes consideram também que os critérios de correção nem sempre foram explícitos de forma
a permitir uma correção objetiva.
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2.1.3.1 - 2.º C.E.B. - Avaliação Interna
2016/2017
Ano

2017/2018

Total
Alunos

Sucesso

5.º
6.º

2018/2019

Sucesso

%

Total
Alunos

110

90,00

100

93,32%

113

96,12%

117

84,75

112

96,94%

114

82,18%

2

%

Sucesso

Total Alunos

%*

Tabela 18:Avaliação Interna 2.º Ciclo, por ano de escolaridade – 2016/2019 – Fonte: Resultados Escolares Versão Final

Em comparação com os dados referentes a 2017/2018 verifica-se que aumentou a taxa de sucesso
no 5.º, mas no 6.º ano houve uma clara diminuição - menos 14,76%. No entanto, o resultado apurado no
último ano letivo está muito próximo do verificado em 2016/2017.
5.º Ano – Sucesso por Disciplina
Disciplinas

2016/2017

2017/2018

2018/19

Diferencial

Ciência Naturais

88,18 %

87,20 %

94,69%

+6,51%

Educação Física

94,55 %

99,00 %

98,23%

+ 3,68%

Ed. Moral Religiosa
Católica

100,00 %

100,00 %

100,00%

0%

Educação Musical

96,36%

98,00 %

99,12%

+2,73%

Educação Visual

97,27 %

99,00%

98,23%

+0,96%

Educação Tecnológica

95,45 %

98,00 %

99,12%

+ 3,67%

História e Geografia
Portugal

84,40 %

94,10 %

85,71%

+1,31%

Inglês

69,72 %

87,20 %

86,61%

+16,89%

Português

81,65 %

93,30 %

98,23%

+16,58%

Matemática

64,22%

74,50 %

92,04%

+27,82%

Oferta Complementar

94,50 %

96,10 %

97,32%

+2,82%

Tabela 19:Sucesso por disciplina 2016/2019– 5.º ano – 3.º Período – Fonte: Dados Totais Trabalhados 2018/19

Todas as disciplinas do 5.º ano mantiveram as taxas de sucesso em 2018/2019. A subida mais visível
registou-se na disciplina de Matemática – passou de 74,50% para 92,04%. As descidas não foram
significativas, com exceção de H.G.P. que baixou a taxa em 8,39% face ao ano letivo anterior, mas subiu
1,31% face a 2016/17.

2

O Sucesso nesta tabela refere-se a percentagem de alunos que transitaram/não transitaram de ano.
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6.º Ano – Sucesso por Disciplina
Disciplinas

2016/2017

2017/2018

2018/19

Diferencial

Ciência Naturais

84,62 %

97,60 %

83,19 %

- 1,43%

Educação Física

89,74 %

100,00 %

93,86 %

+4,12%

Ed. Moral Religiosa Católica

100,00 %

100,00 %

92,59 %

- 7,41%

Educação Musical

92,17 %

100, 00%

88,60 %

- 3,57%

Educação Visual

96,55 %

99,10 %

94,74 %

-1,81%

Educação Tecnológica

97,37 %

94,50 %

92,04 %

-5,33%

História e Geografia Portugal

84,35 %

94,80 %

87,72 %

+3,37%

Inglês

80,17 %

93,60 %

81,42 %

+ 1,25%

Português

85,34 %

96,20 %

84,07 %

-1,27%

Matemática

57,26 %

90,60 %

78,07 %

+ 20,81%

Oferta Complementar

95,61 %

100,00 %

92,11 %

-3,50%

Tabela 20:Sucesso por disciplina – 6.º ano – 3.º Período – Fonte: Dados Totais Trabalhados 2018/19

Quanto ao 6.º ano, a análise dos resultados revela um decréscimo de sucesso na maioria das
disciplinas (sete), mais visível em EMRC e E. Tecnológica embora as duas estejam acima dos 90%. Na
disciplina de Matemática, verifica-se um forte aumento (+20,18%) em comparação com o ano letivo
2016/17, embora em relação a 2017/18 tenha descido 12,53%.

2.1.3.2 – 2.º Ciclo Avaliação Externa – Provas de Aferição do 5.º ano
No ano letivo de 2018/19, as Provas de Aferição foram aplicadas às disciplinas de Matemática e
Ciências Naturais; História e Geografia de Portugal e Educação Física.
. Educação Física
Da análise dos resultados globais da Prova de Aferição, na disciplina de Educação Física3, realizada
no ano letivo 2018/19, referente às turmas de 5.º ano do AEQC – EBIQC, ressaltam as seguintes conclusões:
GINÁSTICA
CONSEGUIU

CONSEGUIU MAS

REVELOU DIFICULDADES

NÃO CONSEGUIU

NACIONAL

35,9%

18,4%

27,1%

16,5%

AEQC - EBIQC

25,5%

20,8%

36,8%

15,1%

Tabela 21: Resultados por domínio: Ginástica, PA 5.º ano – Fonte: Relatório do Departamento de Ed. Física

No Domínio da Ginástica, no que se refere à categoria de desempenho Conseguiu, os alunos do AEQC
– EBIQC, estiveram 10,4% abaixo da média nacional. Na categoria de desempenho Conseguiu mas…, os alunos
estiveram acima da média nacional 2,4%. Na categoria de desempenho REVELOU DIFICULDADES, estiveram

3

Fonte: Relatório de Análise das Provas de aferição, elaborado pelo Departamento de Educação Física
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acima da média nacional 9.7%. Finalmente, na categoria de desempenho NÃO CONSEGUIU, estiveram abaixo
da média nacional.
Como Plano de Ação foram propostas várias recomendações:
- Academia FitAtivo, treino específico de Ginástica para os alunos poderem superar as suas
dificuldades;
- Desporto Escolar de Ginástica;
- Apostar mais neste Domínio nas aulas de E.F., reforçando a segurança e as questões de ajuda entre
pares.
JOGOS DESPORTIVOS COLETIVOS
CONSEGUIU

CONSEGUIU MAS

REVELOU DIFICULDADES

NÃO CONSEGUIU

NACIONAL

28,2%

29,1%

0,0%

40,6%

AEQC - EBIQC

26,4%

20,8%

0,0%

50,0%

Tabela 22: Resultados por domínio: Jogos Desportivos Coletivos, PA 5.º ano – Fonte: Relatório do Departamento de E. Física

No que se refere ao Domínio dos Jogos Desportivos Coletivos (JDC), os nossos alunos estiveram abaixo
da média nacional nas categorias de desempenho Conseguiu e Conseguiu mas…
PATINAGEM
Não realizado.
JOGOS
CONSEGUIU

CONSEGUIU MAS

REVELOU DIFICULDADES

NÃO CONSEGUIU

NACIONAL

41,3

37,7

0,0

18,7

AEQC - EBIQC

26,4

27,4

0,0

43,4

Tabela 23: Resultados por domínio: Jogos, PA 5.º ano – Fonte: Relatório do Departamento de Ed. Física

No que se refere ao Domínio dos Jogos, os alunos do Agrupamento estiveram abaixo da média
nacional nas categorias de desempenho Conseguiu e Conseguiu mas…
ATIVIDADES RITMICAS EXPRESSIVAS
CONSEGUIU

CONSEGUIU MAS

REVELOU DIFICULDADES

NÃO CONSEGUIU

NACIONAL

31,9

29,3

0,0

14,6

AEQC - EBIQC

23,6

32,1

0,0

39,6

Tabela 24: Resultados por domínio: Atividades Rítmicas Expressivas, PA 5.º ano – Fonte: Relatório do Departamento de Ed.
Física
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No que se refere ao Domínio das Atividades Rítmicas Expressivas, os alunos estiveram abaixo da
média nacional na categoria de desempenho Conseguiu e acima na categoria de desempenho Conseguiu
mas…
Conclusões:
O Agrupamento, na disciplina de Educação Física do 5.º ano de escolaridade, nas categorias de
desempenho:
- Conseguiu - esteve sempre abaixo da média nacional em todos os domínios;
- Conseguiu mas … - esteve acima da média nacional nos domínios de Ginástica e Atividades Rítmicas
Expressivas;
- Revelou dificuldades - abaixo da média nacional no domínio da Ginástica e igual nos restantes;
- Não conseguiu - abaixo da média nos domínios Ginástica e Jogos e acima da média nos restantes.
. Matemática
Da análise dos resultados globais da Prova de Aferição, na disciplina de Matemática4, realizada no
ano letivo 2018/19, referente às turmas de 5.º ano do AEQC – EBIQC, ressaltam as seguintes conclusões:
NÚMEROS E OPERAÇÕES
NACIONAL
ESCOLA

CONSEGUIU

CONSEGUIU MAS

1,8
0

4,5
0,9

REVELOU DIFICULDADES NÃO CONSEGUIU

18,1
8,5

75,6
90,6

Tabela 25: Resultados por domínio: Números e Operações, PA 5.º ano – Fonte: Relatório do Departamento de Matemática

NÚMEROS E OPERAÇÕES
90,6

100

75,6

80
60

NACIONAL

40
20

1,8 0

4,5 0,9

C

CM

ESCOLA

18,1
8,5

0
RD

NC

Gráfico 11: Resultados por domínio: Números e Operações, PA 5.º ano – Fonte: Relatório do Departamento de Matemática

Pela análise dos dados concluímos que os resultados obtidos pelos alunos da escola, no domínio
“Número e Operações”, são inferiores aos obtidos a nível nacional. É de salientar, a elevada percentagem
de alunos que revelou dificuldade ou não conseguiu - 99,1%, sendo que essa percentagem, a nível nacional,

4

Fonte: Relatório de Análise das Provas de aferição, elaborado pelo Departamento de Matemática
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é de 93,7%.Portanto, neste domínio temático (Números e Operações), nenhum aluno conseguiu responder
de acordo com o esperado.
ÁLGEBRA
CONSEGUIU CONSEGUIU MAS REVELOU DIFICULDADES NÃO CONSEGUIU

NACIONAL
ESCOLA

24,7
18,9

8,5
5,7

7,4
5,7

39
47,2

Tabela 26: Resultados por domínio: Álgebra, PA 5.º ano – Fonte: Relatório do Departamento de Matemática

ALGEBRA
47,2

50
39

40
30
20

24,7
18,9

NACIONAL
8,5

10

ESCOLA

7,4 5,7

5,7

0
C

CM

RD

NC

Gráfico 12: Resultados por domínio: Álgebra, PA 5.º ano – Fonte: Relatório do Departamento de Matemática

Pela análise dos dados, concluímos que os resultados obtidos pelos alunos da escola, no domínio
“Álgebra”, são inferiores aos obtidos a nível nacional. É de salientar, a elevada percentagem de alunos que
revelaram dificuldade ou não conseguiu, 52,9%, sendo que essa percentagem, a nível nacional, é de 46,4%.
Neste domínio temático, 18,9% dos alunos do Agrupamento conseguiu responder (C) de acordo com
o esperado e apenas 5,7% respondeu de acordo com o esperado, mas pode ainda melhorar (CM).
GEOMETRIA E MEDIDA
CONSEGUIU CONSEGUIU MAS REVELOU DIFICULDADES NÃO CONSEGUIU

NACIONAL

1,1

6,2

28,5

64,2

ESCOLA

0

0

7,5

92,5

Tabela 27: Resultados por domínio: Geometria e Medida, PA 5.º ano – Fonte: Relatório do Departamento de Matemática
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GEOMETRIA E MEDIDA
92,5
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64,2

70
60
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NACIONAL

40

28,5
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7,5

6,2

1,1 0

0

0
C
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NC

Gráfico 13: Resultados por domínio: Geometria e Medida, PA 5.º ano – Fonte: Relatório do Departamento de Matemática

Pela análise dos dados, concluímos que os resultados obtidos em “Geometria e Medida”pelos alunos
da escola são inferiores aos obtidos a nível nacional. Saliente-se a elevada percentagem de alunos que
revelou dificuldade ou não conseguiu - 100%. A percentagem, a nível nacional, é de 92,7%,
Neste domínio temático, nenhum dos alunos conseguiu responder (C) de acordo com o esperado
nem conseguiu responder de acordo com o esperado, mas ainda pode melhorar (CM).
É de salientar, que este domínio não foi abordado na sua íntegra em todas as turmas.
ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS
CONSEGUIU CONSEGUIU MAS REVELOU DIFICULDADES NÃO CONSEGUIU

NACIONAL
ESCOLA

4,3
0

3,8
4,7

28,7
17,9

61,9
75,5

Tabela 28: Resultados por domínio: OTD, PA 5.º ano – Fonte: Relatório do Departamento de Matemática

ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO
DE DADOS
75,5

80

61,9
60
40
20

NACIONAL

28,7
17,9
4,3

0

ESCOLA

3,84,7

0
C

CM

RD

NC

Gráfico 14: Resultados por domínio: OTD, PA 5.º ano – Fonte: Relatório do Departamento de Matemática
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No domínio temático “ Organização e Tratamento de Dados”, os resultados obtidos pelos alunos da
escola também são inferiores aos obtidos a nível nacional. Note-se a elevada percentagem de alunos que
revelaram dificuldade ou não conseguiu - 93,4% -, sendo que a percentagem, a nível nacional, é de 90,6%.
Neste domínio temático, nenhum aluno da escola conseguiu responder de acordo com o esperado.
Contudo, os alunos da escola superaram em 1,1% a nível nacional o item: conseguiu responder de acordo
com o esperado, mas ainda pode melhorar (CM).
É de salientar, que este domínio temático não foi abordado na turma 6.º D.
Com base nestes resultados, os professores das várias turmas envolvidas nas Provas de Aferição
consideraram que a linguagem utilizada na elaboração da prova não é a mais adequada de acordo com a
faixa etária dos alunos, dificultando a interpretação e a consequente resolução das atividades, algo que
tem, necessariamente, de condicionar o desempenho dos discentes.
É de referir, igualmente, que a maioria dos alunos não se preocupa com este instrumento de
avaliação, não se empenhando, devidamente, na realização da Prova, pois a mesma não tem impacto na
sua avaliação final.

. Ciências Naturais
Da análise dos resultados globais da Prova de Aferição, na disciplina de Ciências Naturais5, realizada
no ano letivo 2018/19, referente às turmas de 5.º ano do AEQC – EBIQC, ressaltam as seguintes conclusões:

Desempenho por domínio cognitivo

Tabela 29: Resultados Globais em Ciências Naturais, PA 5.º ano – Fonte: Relatório do Departamento de Ciências

5

Fonte: Relatório de Análise das Provas de aferição, elaborado pelo Departamento de Ciências Experimentais.
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Como pode verificar-se, os alunos, das diversas turmas, revelaram muitas dificuldades nos diversos
domínios temáticos, não se verificando diferenças significativas no desempenho dos alunos nas várias
turmas.
Ao nível do desempenho cognitivo, conhecer/reproduzir; aplicar/interpretar; raciocinar/criar os
resultados da escola também ficaram abaixo dos obtidos a nível nacional.
Assim, de um modo geral, verificou-se que os alunos apresentaram muitas dificuldades ao nível do
desempenho cognitivo, conhecer/reproduzir; aplicar/interpretar; raciocinar/criar.
. História e Geografia de Portugal
Observando, anotando e comparando os dados coligidos com base nos vários quadros
disponibilizados pelo Relatório do IAVE, é possível notar na Prova de Aferição realizada pelos alunos desta
escola na disciplina de História e Geografia de Portugal, em termos gerais, revelou um desempenho que
urge refletir dado que as turmas alvo desta Prova iniciaram, no ano letivo em análise, o Projeto de
Autonomia e Flexibilidade Curricular.
O quadro seguinte espelha as conclusões anteriormente referidas:

HGP
P. Ibérica: localização e quadro natural

P. Ibérica: primeiros povos/formação
de Portugal (séc.XIII)

Nacional

EBI Qª Conde

C + CM + RD= 85,36%

C + CM + RD= 89,20%

NC= 14,60%

NC= 10,80%

C + CM + RD= 91,70%

C + CM + RD= 86,20%

NC =8,20%

NC= 13,70%

C + CM + RD= 65,50%

C + CM + RD= 57,90%

NC = 34,30%

NC= 42,20%

Portugal do Séc. XIII-Séc.XVII

Tabela 30: Resultados Globais em H.G.P., PA 5.º ano – Fonte: Relatório do Departamento de Ciências Sociais
Legenda - C= conseguiu CM= conseguiu mas… // RD= revelou dificuldades. NC = não conseguiu
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. Desempenho por domínio cognitivo
Dividido em 3 áreas de análise de conhecimentos, o Relatório do IAVE apresenta os seguintes índices
obtidos pelos alunos em H.G.P. no 5.º ano:

Conhecer/ Reproduzir:

Aplicar/Interpretar

Raciocinar/Criar

Nacional – 52%

Nacional – 55,2%

Nacional – 45,2%

NUTSIII – 50,5%

NUTSIII – 54%

NUTSIII – 44%

Escola (2018/19) – 44,8%

Escola – 52%

Escola – 38,2%

Escola (2016/17) – 57,4%

Escola – 52%

Escola – 38%

Tabela 31: Resultados por domínio cognitivo em H.G.P., PA 5.º ano – Fonte: Relatório do Departamento de Ciências Sociais

Em termos gerais, é possível detetar um afastamento face aos resultados obtidos nas escolas da
NUTS III (Área Metropolitana de Lisboa) nas áreas de conhecimento observadas, designadamente de 5,7%
(conhecer/ reproduzir); 2,0% (aplicar/interpretar) e 5,8% (raciocinar/ criar), bem como um afastamento
em comparação com as médias nacionais nas três áreas de conhecimentos observados de 7,2%; 3,2% e 7,0%
respetivamente.
Este afastamento permite concluir que o desempenho dos alunos deste Agrupamento ficou aquém
do esperado, mas deve ser realçado que o desempenho alcançado na área Aplicar/ Interpretar é superior
a 50%.
No que respeita ao Raciocinar/Criar, mesmo estando negativo, aproxima-se mais dos resultados
obtidos nas escolas da NUTSIII.
Tendo em conta os resultados apresentados, podemos constatar que mais de 50% dos alunos do
Agrupamento “revela dificuldades” ou “não conseguiu” nos diversos domínios, nomeadamente: A Península
Ibérica: Localização e Quadro Natural; A Península Ibérica: Dos Primeiros Povos à Formação de Portugal e
Portugal do século XIII ao século XVII.
Dos temas abordados na Prova, os alunos apresentaram piores resultados no tema Portugal do século
XIII ao século XVII. Em relação ao desempenho por domínio cognitivo, os alunos estão abaixo dos resultados
nacionais e das NUTS III. Os resultados relativos ao domínio “aplicar/interpretar” foram aqueles onde houve
menos discrepância da média nacional.
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2.1.4.1 - 3.º C.E.B.Avaliação Interna
Ano

2016/17

2017/18

Total
Alunos

Sucesso6

140
104
98
--

7.º
8.º
9.º
CEF tipo 2

2018/19

Sucesso

%

Total
Alunos

72,86
82,08
89,80
--

123
110
96
27

86,80%
89,30%
91,30%*
65,10%

%

Sucesso

Total Alunos

%

128
122
117
22

87,73%
82,12%
86,61%
84,90%

Tabela 32: Avaliação Interna do 3.º C.E.B. – 2017/2019 – Fonte: Dados Totais Trabalhados 2018/19
* No 9.º Ano de 2017/18 o valor não contempla os resultados da disciplina de EMRC, que não estavam disponíveis na fonte
consultada.

Em 2018/2019, registou-se um aumento do sucesso no 7.º ano, manteve-se no 8.º ano e registou-se um
ligeiro decréscimo no 9.º, tendo em atenção os resultados apurados em 2016/17. Deve realçar-se que os
resultados, no último ano letivo, se situam num nível próximo ou superior a 85%.

Disciplinas
Físico-Química
Ciências da Natureza
Educação Física
E. Moral Religiosa Católica
Educação Musical
Educação Visual
História
Geografia
Inglês
Francês
Português
Matemática
Expressão Plástica
Dança
TIC
Oferta Complementar

7.º Ano – Sucesso por Disciplina
2017/2018
2016/2017
78,70%
50,00%

76,43%
95,71%
94,12%
97,92%
91,43%
79,29%
63,57%
59,29%
70,71%
60,00%
29,29%
97,56%
98,00%
87,86%
89,29%

2018/19
89,84%

Diferencial
+39,84%

82,30%

82,81%

+6,38%

98,40%

97,66%

+1,95%

100,00%

100,00%

+5,88%

---

100,00%

+2,08%

88,10%

89,84%

-1,59

91,60%

89,76%

+10,47

93,00%

76,38%

+12,81%

84,10%

69,29%

10

85,50%

85,94%

+15,23%

87,00%

80,47%

+20,47%

54,00%

61,42%

+32,13%

----

94,87%

-2,69%

----

97,01%

-0,99%

97,20%

93,70%

+5,84%

80,90%

86,72%

-2,57%

Tabela 33: Sucesso por disciplina – 7.º ano – 3.º P - 2017/2018 – Fonte: Dados Totais Trabalhados 2018/19

Relativamente ao 7.º ano, em 2018/2019, registou-se, em geral, um aumento na taxa de sucesso, sendo
digno de nota a disciplina de Português, Físico-Química e Matemática (+20,47, +39,84% e +32,13%

6

Neste gráfico o Sucesso/Insucesso refere-se ao n.º de alunos que transitaram/não transitaram de ano.
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respetivamente). As disciplinas onde se verificou uma diminuição na sua taxa de sucesso (O.C., Expressão
Plástica, Dança e E. Visual) mantêm-se próxima dos 90%.

Disciplinas
Físico-Química
Ciências da Natureza
Educação Física
Ed. Moral Religiosa Católica
Educação Musical
Educação Visual
História
Geografia
Inglês
Francês
Português
Matemática
Dança
TIC
Oferta Complementar
Cozinha Funcional

8.º Ano – Sucesso por Disciplina
2016/2017
2017/2018
83,50%
84,70%
64,42%
97,50%
98,11%
100,00%
97,50%
100,00%
93,75%
-98,02%
99,30%
78,64%
93,30%
78,64%
78,90%
72,82%
81,20%
74,76%
98,90%
78,85%
71,60%
50,96%
56,50%
98,44%
-96,04%
99,20%
98,02%
100,00%
-----

Diferencial
-8,09%
+21,65%
-3,80%
+2,50%
--11,95%
+13,16%
-5,09%
+5,05%
+14,58%
-1,80%
+4,78%
-0,57%
-0,96%
-2,15%
--

2018/19
75,41%
86,07%
94,31%
100%
-86,07%
91,80%
73,55%
77,87%
89,34%
77,05%
55,74%
97,87%
95,08%
95,87%
100%

Tabela 34: Sucesso por disciplina – 8.º ano – 3.º P - 2017/2019 – Fonte: Dados Totais Trabalhados 2018/19

Em 2018/2019, registou-se, em metade das disciplinas do Currículo, um decréscimo no sucesso, face
aos resultados apurados em 2016/17. O maior diferencial negativo verificou-se na disciplina de Educação
Visual(-11,95%), seguindo-se de Físico-Química (-8,09%). Saliente-se, porém, que o sucesso, na maioria das
disciplinas, se situa acima dos 75%.

Disciplinas
Físico-Química
Ciências da Natureza
Educação Física
Ed. Moral Religiosa
Católica
Educação Visual
História
Geografia
Inglês
Francês
Português
Matemática
Oferta Complementar

9.º Ano – Sucesso por Disciplina
2017/2018
2018/19
87,76%
91,80%
86,32%
96,94%
92,20%
91,45%
100,00%
100,00%
98,29%

2016/2017

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%
95,92%
98,98%
87,76%
83,64%
84,69%
52,04%
100,00%

97,70%
97,20%
92,40%
87,50%
100,00%
93,10%
52,10%
100,00%

91,45%
88,89%
89,74%
74,36%
88,89%
72,65%
57,26%
100,00%

Diferencial
-1,53%
-5,49%
-1,71%
0%
-8,55%
-7,03%
-9,24%
-13,40%
+5,26%
-5,22%
+5,22%
0%

Tabela 35: Sucesso por disciplina – 9.º ano – 3.º P - 2017/2019 – Fonte: Dados Totais Trabalhados 2018/19
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No ano letivo 2018/2019, o conjunto das disciplinas do 9.º ano teve uma descida no sucesso, mais
acentuada em Português, Geografia e Educação Visual, com diferenciais de 5,22%; 9,24% e 8,55%,
respetivamente, face aos resultados de 2016/17. Uma palavra também para a disciplina de Matemática que
melhorou o seu sucesso em 5,22%.
A seguinte tabela faz a análise comparativa em termos da evolução dos resultados 2017/2019:
Ano

Média
2016/2017

Média
2017/2018

Média
2018/2019

Variação
2016/2019

1.º

98,86%

98,67%

96,44%

-2,42%

2.º

100,00%

100,00%

99,19%

-0,81%

3.º

100,00%

100,00%

99,31%

-0,69%

4.º

98,65%

98,84%

97,39%

-1,26%

5.º

90,00%

93,32%

96,12%

+6,12%

6.º

84,75%

96,94%

82,18%

-2,57%

7.º

72,86%

96,00%

87,73%

+14,87%

8.º

82,08%

88,90%

82,12%

+0,04%

9.º

89,80%

85,20%

86,61%

-3,19%

Média

90,78%

95,32%

91,89%

+1,11%

Ciclo

Média
2016/2017

Média
2017/2018

Média
2018/2019

Variação
2016/2019

1.º

99,25%

99,17%

98,08%

-1,17%

2.º

87,38%

95,13%

89,15%

+1,77%

3.º

81,58%

90,03%

87,40%

+5,82%

Tabela 36: Avaliação Interna do 1.º, 2.º e 3.º C.E.B. (Ensino Regular) – 2016/2019 - Fonte: Dados Totais Trabalhados 2018/19

Verificou-se um decréscimo da média do sucesso no 1.º Ciclo, mas que se mantém elevado e próximo
dos 100%. No 2.º e 3.º Ciclos temos ligeiros aumentos, com maior significado neste último. Recorde-se que
os dados envolvem uma comparação entre 2016/17 e 2018/19, a nível de resultados escolares apurados.

2.1.4.2 –3.º Ciclo Avaliação Externa – Provas de Aferição do 8.º ano
. Geografia
Da análise dos resultados globais da Provas de Aferição, na disciplina de Geografia, realizada no ano
letivo 2018/19, referente às turmas de 8.º ano do AEQC – EBIQC, sobressaem as seguintes conclusões:
Desempenho por domínio cognitivo
Conhecer/Reproduzir

Aplicar/Interpretar

Raciocinar/Criar

Média nacional

45,3

37,4

24,3

NUT III

42,7

34,2

22,1

Agrupamento

40,7

33,4

35,2

Tabela 37: Resultados por domínio cognitivo em Geografia, PA 8.º ano – Fonte: Relatório do Departamento de Ciências Sociais
e Humanas
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Gráfico 15: Resultados por domínio em Geografia, PA 8.º ano – Fonte: Relatório do Departamento de Ciências Sociais e
Humanas

Salienta-se que relativamente aos domínios lecionados nos 8.ºanos, em Geografia, no ano letivo
2018/19, estes tiveram um atraso significativo, devido ao período de tempo da ausência do professor.
Efetivamente, a maioria das turmas teve apenas seis aulas de lecionação de conteúdos durante o primeiro
período e, desta forma, a realização de alguns itens/questões da prova de aferição de Geografia esteve em
parte comprometida, pois o domínio das Atividades Económicas não foi lecionado, mesmo após a
reformulação das planificações e estratégias de recuperação de conteúdos.
As maiores dificuldades revelaram-se no domínio da TERRA: ESTUDOS E REPRESENTAÇÕES, que constitui
um domínio transversal aos restantes domínios. Também, na opinião do Grupo Disciplinar, este resultado
está relacionado com o tipo de questão da prova de aferição e respetivos critérios de correção. Foi no
domínio do Raciocinar/Criar que se obteve um excelente resultado, revelando que as estratégias
desenvolvidas, relativamente ao pensamento crítico e do raciocínio, respondem às exigências do currículo.
Podem identificar-se várias questões que, no seu conjunto, ajudam a explicar estes resultados:
•

Reduzido número de tempos da disciplina que dificulta um trabalho que promova as aprendizagens
de modo mais eficiente;

•

Tipo de estrutura de prova e respetivos critérios de correção;

•

Tempo de ausência do Professor;

•

Extensão do currículo principal nomeadamente no 8.º ano.
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. História
Quanto à Prova de Aferição, na disciplina de História 8.º ano, o Departamento de Ciências Sociais e
Humanas considerou o seguinte, quanto a História:

Tabela 38:Resultados por domínio em História, PA 8.º ano – Fonte: Relatório do Departamento de Ciências Sociais e Humanas

A tabela proporciona a seguinte leitura:
- Os resultados dos nossos alunos acompanham, de uma forma geral, os resultados a nível nacional.
Não se verifica nenhuma discrepância significativa.
Quando analisamos mais detalhadamente, os resultados dos diferentes domínios verificamos que:
- Os nossos alunos revelaram menos dificuldades em responder a perguntas sobre o domínio A
Herança do Mediterrâneo Antigo (NC - Não Conseguiu/ram24.3%). Os resultados apurados apresentam uma
percentagem de 13,5% de menor dificuldade em responder às questões deste domínio, face aos resultados
nacionais (NC - Não Conseguiu/ram 37,7%).
No que concerne aos resultados nos outros domínios, os nossos alunos ficaram ligeiramente aquém
dos valores alcançados a nível nacional, revelando uma maior dificuldade em responder. No domínio
Arranque da «Revolução Industrial» e Triunfo dos Regimes Liberais, os resultados dos nossos alunos (NC Não Conseguiu / 46.1%) aproxima-se do resultado Nacional de(NC - Não Conseguiu/ram41,2%).
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Gráfico 16: Resultados por domínio cognitivo em História, PA 8.º ano – Fonte: Relatório do Departamento de Ciências Sociais
e Humanas

A partir da análise dos gráficos, no que se refere ao desempenho dos alunos, tendo por referência
os níveis de complexidade cognitiva, os resultados mostram que, nas questões associadas ao conhecimento
e reprodução de informação, os alunos (53,8%) superaram em 3,9% os resultados nacionais (49,9%) e
superaram em 7% os resultados da NUT III (46,8%).
Verifica-se, no entanto, que os resultados dos alunos apresentam uma decréscimo de percentagem
quando se pressupõe questões de maior complexidade, como a aplicação e interpretação (18,3%),
diferença de – 6% dos resultados a nível nacional (24,3%) e uma diferença de -3,8% dos resultados da NUT
III (22,1%).
Nas questões onde se pressupõe o raciocinar/criar, os resultados dos nossos alunos (25,8%)
apresentam uma diferença de - 3,9%, em relação aos resultados nacionais (29,7%) e uma diferença de 0,9%
dos resultados da NUT III (26,7%).
A nível do sucesso por turma, destaca-se a turma do 8.º C, que apresenta resultados inferiores na
percentagem das respostas que não correspondem à resposta correta (NC - Não Conseguiu), seguindo-se as
turmas do 8.º D e do 8.º B, respetivamente. As turmas do 8.º E e do 8.º A apresentam, respetivamente,
resultados que revelam maiores dificuldades em conseguir responder às questões de uma forma geral.
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. Português
A entrada em vigor do Decreto-Lei 55/2018 realiza-se de forma faseada, tendo abrangido, no
passado ano letivo, apenas os alunos de 1.º, 5.º e 7.º ano. A Prova de Aferição proposta aos alunos de 8.º
ano, em 2018-2019, dever-se-ia ter regido, portanto, pela legislação anterior. No entanto, a Prova de
Aferição de Português de 8.º ano assumiu um formato totalmente atípico, com exercícios de interpretação
muito pouco usuais, nesta disciplina, tendo sido inclusivamente solicitado aos alunos que associassem
imagens a textos, mas também gráficos (próprios de outras disciplinas) a texto - o que os obrigava a
interpretar igualmente os gráficos. Atípicas, ainda, foram várias perguntas de interpretação que
implicavam, em simultâneo, a resposta a diversas questões ou uma visão global dos efeitos produzidos não
por um recurso expressivo apenas, mas por diversos ao mesmo tempo.
No que toca ao à gramática, a abordagem de conteúdos como os pronomes pessoais também foi
bastante inusitada, pois que o habitual é solicitar-se aos alunos que transformem frases e não que associem
os pronomes pessoais de uma frase (ou de um texto) à sua função sintática. (Este exercício requeria,
portanto, o raciocínio inverso ao que os alunos estavam habituados.)
Acrescentemos, ainda, para concluir, que a cada descritor apresentado, apenas correspondeu um
exercício - que, em determinados casos (como o das orações), exigia uma resposta única, limitando-se
assim, drasticamente, as hipóteses de os alunos poderem demonstrar os seus conhecimentos efetivos. Neste
caso preciso, o descritor apresentado no relatório foi enunciado de forma abrangente, quando, na
realidade, apenas se tratava de reconhecer um tipo único de oração. Para além do mais, detetámos,
aquando da realização da prova, que o exercício proposto aos alunos apresentava um exemplo que,
simultaneamente, constituía uma rasteira, visto que ele continha a conjunção subordinativa «que», quando
a oração a identificar era a única (de todas as opções sugeridas) a começar pela conjunção «se». (As
restantes opções apresentavam todas um «que».)
No caso da composição, convém esclarecer que o tema proposto era claramente tendencioso, senão
doutrinal: a importância dos projetos coletivos desenvolvidos na escola.
Em suma, a Prova de Aferição de Português de 2018-2019 foi elaborada na perspetiva do decreto- lei 55/2018 e das aprendizagens essenciais, não na perspetiva dos documentos orientadores que, no ano
letivo transato, ainda regiam o 8.º ano.
Esperemos que os responsáveis pela Prova Final de Português tenham bem presentes os documentos
orientadores ainda aplicáveis aos atuais nonos anos.
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Gráfico 17: Resultados por domínio cognitivo em Português, PA 8.º ano – Fonte: Relatório do Departamento de Português

Na presente análise, não devem ser perdidos de vista dois aspetos essenciais: o facto de as Provas
de Aferição não terem peso na classificação interna dos alunos, pelo que muitos não se esforçam por realizar
corretamente a prova e o facto de existirem, para o Português de 8.º ano, 86 descritores de desempenho,
alguns subdivididos, (aos quais se acrescentam outros de outros anos), quando, na Prova de Aferição, apenas
foram testados 20, ademais de forma por vezes muito redutora, com questões únicas de seleção a valer
100% para o descritor testado.
Recordemos, para finalizar, que os resultados aqui apresentados se referem às turmas de 8.º ano
do ano transato, que não serão propriamente as mesmas que as turmas do 9.º ano de 2019-2020, dado que
alguns alunos ficaram retidos no 8.º ano (influenciando os resultados das Provas de Aferição) e que outros,
que reprovaram no 9.º ano, foram inseridos nas turmas oriundas diretamente do 8.º ano.
Note-se que, na disciplina de Português, o ponto mais fraco dos alunos, quer a nível nacional, quer
a nível de escola, é o domínio da Gramática, que regista médias nitidamente negativas, pelo que não
devemos entender os resultados obtidos no Agrupamento como resultantes de estratégias inadequadas,
nem de incapacidade dos professores da nossa escola para motivarem os seus alunos. Existe, de facto, um
problema a nível nacional, que se prende, simultaneamente, com programas excessivamente longos que
impedem a sistematização insistente de determinados conteúdos gramaticais e, simultaneamente, um
desprezo muito grande - por parte dos alunos - por tudo quanto implica estudo e esforço. A comprová-lo,
está o "ranking" dos domínios de Português (a nível nacional), que estabelecemos exclusivamente a partir
dos valores de consecução total e que aqui reproduzimos:
. 1.º lugar: Oralidade (obteve os melhores resultados, mas também é o domínio que requer menos
esforço.);
. 2.º lugar: Escrita (domínio que, à priori, não requer trabalho prévio de preparação);
. 3.º lugar: Leitura e Educação Literária (domínio que obriga a ler atentamente, a raciocinar e, em
certos casos, a estudar - os recursos expressivos, por exemplo);
. 4.º lugar: Gramática (domínio que obriga a estudar, raciocinar e finalmente a aplicar o que se
estudou).
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. O desempenho por domínio cognitivo suscitou ao grupo as seguintes observações:
Os domínios cognitivos assinalados no documento do IAVE "Desempenho por domínio cognitivo" não
correspondem aos domínios específicos de aprendizagem encontrados nas Aprendizagens Essenciais de
Português, nem sequer nas metas, não se sabendo como foram obtidos estes resultados, já que vários dos
exercícios propostos nesta Prova de Aferição faziam apelo a mais do que um dos domínios cognitivos agora
definidos;
Nos domínios cognitivos referidos no documento supracitado, que abrangeram, simultaneamente,
as disciplinas de Português, Geografia e História, a disciplina que maior sucesso garantiu - em termos
absolutos, quer a nível nacional, quer a nível de escola - foi a de Português.
O Português também foi a disciplina que, no global, embora abaixo da média nacional e da média
da Área Metropolitana de Lisboa (NUTSIII), menores discrepâncias regista, de domínio para domínio, em
relação aos resultados nacionais:
Menos 4,5 % no domínio "Conhecer/reproduzir";
Menos 2,6 % no domínio "Aplicar/interpretar";
Menos 2,9 % no domínio "Raciocinar/criar".
Variação média: 3,333 %
A única disciplina que, nos novos domínios cognitivos que se afiguram, conseguiu superar a média
nacional, no nosso Agrupamento, foi a de História, no domínio "conhecer/reproduzir" (3,9% a mais), mas foi
também a que mais se distanciou, negativamente, nomeadamente no domínio "Aplicar/interpretar", no qual
registou uma variação negativa de 6%.
A Geografia foi a disciplina que mais se aproximou dos resultados nacionais, no domínio
"Raciocinar/criar", tendo aí registado uma variação de apenas menos 0,8% (menor variação em todos os
domínios e todas as disciplinas).
Variação média: 3,1 %
Refira-se que, tanto a nível nacional como a nível de escola (ou ao nível da NUTS III), o domínio que
mais dificuldades coloca aos alunos é o "Raciocinar/criar", áreas desleixadas pelos alunos, por "darem
demasiado trabalho"... e talvez também por serem as mais demoradas de realizar, corrigir e avaliar: nem
os programas, demasiado densos, nem os horários, demasiado sobrecarregados, têm dado muita margem
de manobra quer a professores quer a alunos, para explorar demoradamente tais áreas.
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Nesse domínio, quer o Português quer a Geografia ficaram acima da média obtida na Área
Metropolitana de Lisboa. Teria sido interessante dispor também do comparativo por turma, relativo a estes
3 domínios cognitivos.

2.1.4.3 – 3.º Ciclo – Avaliação Externa - Provas Finais de 9.º ano
Matemática

Português
Nível

2016/2017

2017/18

2018/19

2016/2017

2017/18

2018/19

1

0 – 0%

1 – 1%

0 – 0%

17 – 15,81%

21 – 29%

19 – 19,6%

2

37 – 34,78%

12 – 16%

30 – 30,6%

32 –29,76%

19 – 26%

48 – 49,5%

3

47 – 44,18%

32 – 43%

53 -54,1%

22 – 20,46%

22 -30%

25 – 25,8%

4

10 – 9,4%

27 – 36%

14 -14,3%

17 – 15,81%

7 – 10%

5 – 5,2%

5

0 – 0%

2 – 3%

1 – 1%

5 – 4,7%

4 – 5%

0 – 0%

Total

94

74

98

93

73

97

Tabela 39: Avaliação Externa do 3.º C.E.B. – Provas Finais 9.º ano - 2016/2019 Fonte: Dados Totais Trabalhados 2018/19

Português

Matemática

2016/2017

2017/2018

2018/19

2016/2017

2017/2018

2018/19

Média Escola

52,84%

85,88%

69,40%

46,42%

51,20%

30,90%

Média Nacional

58,00%

66,00%

60,00%

53,00%

47,00%

55,00%

Tabela 40: Média nas Provas Nacionais por Escola/Média Nacional – 2016/2019 (1.ª fase) Fonte – Contrato de Autonomia;
Resultados das Provas do 3.º Ciclo, em dge.mec.pt

Quanto ao 3.º Ciclo, verificou-se que a disciplina de Matemática ficou aquém do desejado,
contrariando os resultados positivos obtidos no ano letivo anterior. Na disciplina de Português registou-se
uma média positiva, perto dos 70%.

38

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA QUINTA DO CONDE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE MELHORIAS
2.1.5. Cursos de Educação e Formação de Adultos (CEF/EFA)
Disciplinas

N.º alunos

Sucesso

Inglês

22

63,64 %

Educação Física

22

90,91 %

LPO

22

95,45 %

Tecnologias de Informação e Comunicação

22

68,18 %

Cidadania e Mundo Atual

22

45,45 %

Higiene e Segurança no Trabalho

1

100,00 %

Matemática

22

40,91 %

Ciências

9

100,00 %

Atividade Económica

13

84,62 %

SPV

13

92,31 %

TA

13

92,31 %

PACC

13

92,31 %

SM

13

92,31 %

Pastelaria Decorativa e Pães Especiais

9

100,00 %

Organização do Serviço de Produtos de Pastelaria e Panificação

9

100,00 %

Elaboração de Produtos de Pastelaria e Panificação

9

100,00 %

Formação em Contexto de Trabalho

0

0

Tabela 41:Cursos CEF/EFA 2018/2019 – Fonte: Dados Totais Trabalhados 2018

No C.E.F., a maior parte dos alunos teve sucesso escolar - 100% em quase todas as disciplinas
técnicas ou práticas e acima dos 63% em todas as restantes, com exceção de Matemática e Cidadania e
Mundo Atual. Porém, nessas disciplinas, as avaliações finais situam-se num nível superior a 45%.
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2.2 Sucesso Pleno7
N.º total

Ano

Sucesso Pleno

Sucesso Pleno por Ciclo

1.º ano

2017/2018
76

2018/2019
89

2017/2018
96,42%

2018/2019
96,40%

2.º ano

90

86

85,79%

99,30%

3.º ano

77

93

82,97%

98,30%

4.º ano

84

80

91,62%

97,40%

5.º ano

102

113

68,94%

96,10%

6.º ano

114

118

87,08%

82,19%

7.º ano
8.º ano
9.º ano

140
106
98

132
125
120

46,32%
28,80%
47,35%

87,70%
87,30%
86,60%

2017/2018

2018/2019

89,24%

97,85%

78,14%

89,14%

40,82

87,20%

Tabela 42: Sucesso Pleno 2017/2019 - Fonte: Dados Totais Trabalhados 2018

Analisando o quadro, concluímos que existe uma média boa no sucesso pleno em todos os Ciclos.
Em relação ao 1.º Ciclo, as taxas de sucesso pleno por cada ano de escolaridade revelam variações pouco
significativas, sendo de realçar que os valores alcançados são elevados, com uma média geral perto dos
98%.
Quanto ao 2.º Ciclo, os resultados obtidos revelam alguma variação entre o 5.º e o 6.º ano, mas
também aqui os valores alcançados, no seu conjunto, situam-se quase nos 90%. Em relação ao 3.º Ciclo, no
geral, as taxas de sucesso pleno ultrapassam os 87%.

2.3Sucesso de Qualidade8

7
8

2017/2018

2018/19

1.º ano

68,20%

62,5%

2.º ano

60,50%

52,40%

3.º ano

69,00%

68,70%

4.º ano

54,72%

53,90%

5.º ano

49,40%

65,08%

6.º ano

59,92%

46,33%

7.º ano

38,30%

50,33%

8.º ano

39,62%

40,75%

9.º ano

35,85%

32,25%

Média 2017/2018

Média
2018/2019

Variação 2017/2019

63,10%

59,37%

- 3, 73

54,66%

55,70%

+ 1,04

37,92%

41,11%

+3,19

Por Sucesso Pleno, entende-se que são os alunos sem níveis inferiores a Suficiente ou 3.
Por sucesso de qualidade entende-se que são os alunos que obtiveram Bom e Muito Bom e os níveis 4 e 5.
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Tabela 43: Resumo da análise do Sucesso de Qualidade 2017/2019 Fonte: Dados Totais Trabalhados 2018

A análise do quadro permite concluir que a taxa de sucesso de qualidade em todos os ciclos, no ano
escolar de 2018/19, se situou acima dos 41%. Esse valor já representa uma melhoria de 3,19% em relação
ao ano letivo anterior.

2.4Evolução do Sucesso e Taxas de Transição

Tabela 44: Taxas de Sucesso 2017/2018 - Fonte: MISI

Tabela 45: Taxas de Sucesso 2018/2019 - Fonte: MISI
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A seguinte tabela faz a análise comparativa em termos da evolução das Taxas de Transição 2016/2019
Ano de
Escolaridade

2016-17

2017/18

2018/19

VARIAÇÃO (2016/19)

1.º

98,59%

98,70%

96,60%

-1,99%

2.º

100,00 %

98,90%

100,0%

0%

3.º

100,00 %

100,00%

100,0%

0

4.º

98,39%

98,80%

98,70%

-0,31%

5.º

90,00%

99,00%

96,50%

+6,50%

6.º

84,75%

98,30%

90,40%

+5,70%

7.º

72,86%

92,00%

86,00%

+13,14%

8.º

82,08%

97,20%

86,20%

+4,12%

9.º

89,80%

92,70%

80,30%

-9,50%

CEF

--

77,80

90,90%

+13,10%

EFA

100%

68,81%

43,80%

-56,20%

Tabela 46: Taxas de Transição 2016/2019 - Fonte: MISI

Em relação ao 1.º Ciclo, as taxas de transição por ano revelam variações pouco significativas dado
que os valores de partida são muito elevados, mantêm-se acima dos 96%.
Em relação ao 2.º Ciclo, as variações também são pouco significativas e a taxa obtida situa-se acima
dos 90%.
O 3.º Ciclo regista a maior variação positiva, sobretudo no 7.º ano, embora exista uma variação
negativa no 9.º ano. Mesmo assim, essa taxa situa-se acima dos 80%.
O C.E.F. melhorou em 13%, em relação ao ano letivo anterior, enquanto que o EFA diminuiu 56,20%,
facto explicado pelo perfil e o percurso escolar dos alunos, os quais podem estender no tempo a conclusão
dos módulos respetivos.
Tendo ainda em atenção a meta 1 do Contrato de Autonomia: Diminuir o número de retenções em
1%, excluindo os que abandonaram a escola, a citada meta foi cumprida, tendo aumentado no Agrupamento
a taxa global de transição no Ensino Regular em 5,39%, entre 2012-2019.
Ano

1.º

2.º

3.º

4.º

5.º

6.º

7.º

8.º

9.º

Média

2012-13

100

96,90

100

100

90

79,7

81

67

71,60

87,35

2018-19

96,55

100

100

98,70

96,46

90,43

86,05

86,18

80,34

92,74

Tabela 47: Taxa de transição no AEQC – Fonte: Contrato de Autonomia
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2.5PAEP: Plano de Ação Estratégica Pedagógica do AEQC:
2.5.1 1.º CICLO
No âmbito da A.F.C. (Autonomia e Flexibilidade Curricular) e dos objetivos do P.A.E.P.- Plano de Ação
Estratégica Pedagógica - que assentam nas competências do Perfil do Aluno e nas Aprendizagens Essenciais
-, podemos registar que foi possível identificar dificuldades/oportunidades/áreas prioritárias e trabalhálas, definindo patamares e formas de intervenção adequadas a cada faixa etária e ciclo de estudos.
Procedeu-se à operacionalização de estratégias/atividades entre disciplinas e ciclos e fomentou--se a
interação entre alunos e professores de diferentes ciclos. A Equipa Pedagógica delineou uma estratégia,
garantindo que os conteúdos não lecionados (aprendizagens Não Adquiridas) sejam considerados no próximo
ano letivo, efetivando, desse modo, o cumprimento e a sequencialidade das aprendizagens.
Nas reuniões efetuadas, toda a Equipa Pedagógica procurou promover práticas pedagógicas
diferenciadas e estratégias facilitadoras do processo de ensino/aprendizagem na transição de turma para
turma e de período para período. Toda a Equipa Pedagógica teve como principal preocupação reforçar a
motivação dos alunos para aprender, dando-lhes um papel ativo na construção de competências, garantido
a aquisição das Aprendizagens Essenciais, diversificando os instrumentos de avaliação e dando maior
relevância às atividades teórico-práticas.
O desenvolvimento deste Plano foi concretizado com as seguintes Medidas /Atividades:
- Projeto de turma do 1.º A:“À Descoberta de Livros”. Os alunos tiveram conhecimento das histórias e
da criação dos livros e com a possibilidade de distinguir vários estilos literários existentes. No âmbito da
aplicação da Metodologia de Trabalho de Projeto, os alunos exploraram/pesquisaram subtemas tais como:
enciclopédias, bandas desenhadas, romances, teatro e poesias. Os alunos foram ainda ilustradores do livro
“História de uma nuvem” e esses trabalhos fizeram parte da Exposição integrada na Festa Final do Ano
Letivo do Agrupamento.
- Projeto de turmado 1. º B: “Play and speak with us”. Os alunos tiveram acesso à promoção de boas
práticas em contexto de sala de aula (conteúdos de Estudo do Meio/Inglês), através de uma abordagem
baseada no currículo e centrada no aluno (numa vertente essencialmente lúdica) e à promoção do ensino
bilingue como facilitador da aprendizagem da língua inglesa.
- Projeto de turma do 1.º C:“Ler, ajuda-me a crescer”. Foram criadas condições para o
desenvolvimento global e harmonioso de cada aluno, mediante descoberta progressiva da leitura, de
interesses, aptidões e capacidades que proporcionem uma formação pessoal, na sua dupla dimensão
individual e social. O Projeto incidiu na leitura e audição de histórias, fábulas e a realização de atividades
relacionadas com as mesmas.
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- Projeto de turma do 1.º A C.S.:“Eu sou emoção…”. Os alunos aprenderam a lidar com as emoções (a
“conversar consigo mesmo” para captar mensagens internas, compreender a emoção e encontrar meios
para lidar com ela). A apresentação do produto final do Projeto mencionado culminou com a encenação de
um teatro baseado no livro: “O monstro das cores”, que possibilitou aos alunos a prática de dinâmicas
teatrais aliadas às emoções. Para além das competências emocionais, foram ainda trabalhados exercícios
de estímulo à concentração e foco no trabalho a desenvolver. Este teatro foi apresentado aos encarregados
de educação e seus familiares no final do ano letivo.
Resultados obtidos (3.º período) no 1.º ano de escolaridade - AEQC

8

3

3

3

3

3

2

2

2

2

Gráfico 18: Resultados obtidos no 1.º ano PAEP, alunos com insuficiente – Fonte: Relatório 1.º ano PAEP

Na análise do gráfico, podemos verificar que o número de alunos com nível dois (Insuficiente), num
universo de oitenta e sete alunos, é pouco significativo, assumindo um maior destaque no Português (oito
alunos), mas que se justifica pela exigência e complexidade ao nível da aquisição da leitura e da escrita,
no final do ano letivo, pelo número elevado de alunos condicionais que integraram cada turma este ano
letivo e pelo número de alunos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 54.
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Gráfico 19: Resultados obtidos no 1.º ano PAEP, alunos com suficiente – Fonte: Relatório 1.º ano PAEP

Neste gráfico, podemos concluir que o número de alunos com nível três (Suficiente), num universo
de oitenta e sete alunos, é considerado significativo, sendo mais relevante no Português, Matemática,
Educação Física e Apoio ao Estudo. Contudo, há que referir que estes números referem-se só a um terço
dos alunos do 1.º ano de escolaridade, isto é, que não apresentam um sucesso de qualidade.

Número de alunos com Nível Bom e Muito bom - 1.º
Ano AEQC
74

70
54

58

59

65

62

62

60

65

Gráfico 20: Resultados obtidos no 1.º ano PAEP, alunos com bom e muito bom – Fonte: Relatório 1.º ano PAEP

Podemos verificar que o gráfico apresenta um número de alunos com nível quatro e cinco (Bom e Muito
Bom = sucesso de qualidade) bastante significativo, atendendo a um universo de oitenta e sete alunos. De
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destacar, as disciplinas de Matemática, Estudo do Meio/Inglês e Oferta Complementar e de referir também
o número elevado de alunos com sucesso de qualidade nas áreas das Expressões (Coadjuvação).
Considerou-se, portanto, que a existência de mais um professor do 1.º Ciclo na sala de aula contribuiu
para o enriquecimento da prática pedagógica na turma; possibilitou dar uma atenção mais individualizada
aos alunos; diversificar as estratégias de comunicação e lecionação dos conteúdos a trabalhar, permitiu
uma reflexão partilhada dos casos/problemas detetados na turma, dando-lhes uma resposta mais precisa,
eficaz e adequada e permitiu rentabilizar e agilizar o desenvolvimento das aulas planificadas.
Neste sentido, as várias coadjuvações permitiram um processo de ensino e aprendizagem com mais
qualidade. Em termos da qualidade das aprendizagens que foram efetuadas, na partilha de conhecimentos
que se realizaram entre pares (docentes), em termos da possibilidade de fazer uma atendimento mais
individualizado/personalizado dos alunos que dele necessitam (atuação preventiva do insucesso);
possibilidade de diversificar as aulas e uma maior rentabilização das mesmas; na colaboração que foi
efetuada em termos dos comportamentos a controlar na turma e em termos do cumprimento da planificação
realizada, que se concretiza de uma forma mais eficaz e agilizante.
No questionário aplicado aos docentes que lecionaram no âmbito do P.A.E.P (Plano de Ação Estratégica
Pedagógica), estes manifestaram também a sua opinião sobre um conjunto de questões ligadas à atividade
desenvolvida com os alunos ao longo do ano letivo, tal como se descreve seguidamente:
Gráfico 21: Articulação entre disciplinas e ciclos – Fonte: Relatório 1.º ano PAEP
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Gráfico 22: Estratégias que garantam a lecionação dos conteúdos – Fonte: Relatório 1.º ano PAEP

Os docentes também desenvolveram, ao longo do ano letivo, práticas pedagógicas diferenciadas em
função dos alunos da turma, tendo utilizado as seguintes práticas:
. Metodologia de trabalho de projeto e revisão/consolidação individualizada dos conteúdos não
adquiridos ou em aquisição;
. Trabalho de grupo e par pedagógico;
. Divisão dos grupos da turma por três adultos (a docente titular de turma, a docente que coadjuva a
turma e uma encarregada de educação da Bolsa de Voluntários da Escola); momentos de PIT (plano
Individual de Trabalho.

Gráfico 23: Atividades Pedagógicas com recurso às T.I.C. – Fonte: Relatório 1.º ano PAEP
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Gráfico 24: Avaliação de literacia digital dos alunos – Fonte: Relatório 1.º ano PAEP

Os professores, no entanto, mencionaram os seguintes constrangimentos que dificultam uma maior
utilização das T.I.C. em contexto educativo:
. N.º de alunos por sala;
. Falta de computadores na sala de estudo;
. Idade dos alunos (6,7 anos);
. Falta de coadjuvação nesta área;
. A qualidade da internet;
. Estado dos Pcs (precisam de manutenção).
Tendo desenvolvido nas aulas atividades teórico-práticas, os docentes realizaram, em média, as
seguintes:

Gráfico 25: Atividades teórico práticas em turma – Fonte: Relatório 1.º ano PAEP
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Os docentes salientaram também que substituíram a ficha de avaliação individual, por outro
instrumento de avaliação:

Gráfico 26: N.º de vezes que as fichas de avaliação foram substituídas por ano – Fonte: Relatório 1.º ano PAEP

Por sua vez, os registos utilizados para avaliar os resultados das aprendizagens teórico-práticas
desenvolvidos em sala de aula, envolveram os seguintes instrumentos: Grelhas de avaliação individual;
Grelhas de avaliação por grupo e Grelhas de avaliação a pares, mas também Grelhas de Avaliação por Grupo
e Avaliação por pares.
Todos os docentes desenvolveram práticas de diferenciação pedagógica com recurso a trabalho
colaborativo em sala de aula. Nesta circunstância:

Gráfico 27: Práticas de diferenciação pedagógica dinamizadas em sala de aula – Fonte: Relatório 1.º ano PAEP

Os trabalhos de grupo, trabalhos a pares e exposições foram igualmente realizadas, (com maior
expressão nos trabalhos a pares), enquanto os constrangimentos mencionados na realização das atividades
com os alunos foram os seguintes:
. N.º de alunos por sala;
. Falta de computadores na sala de estudo;
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. Idade dos alunos (6,7 anos);
. Extensão do currículo;
. Falta de coadjuvação nesta área;
. A falta de apoio aos alunos com NEE.

2.5.2 PAEP - 2.º CICLO –5.º ano
O Plano de Ação Estratégica Pedagógica (P.A.E.P.) foi operacionalizado ao longo do ano letivo tendo
em vista a realização de um trabalho anual de valorização da gestão e lecionação interdisciplinar e
articulada do currículo, com base nas Aprendizagens Essenciais.
De acordo com os objetivos do PAEP (que incidem nas competências do Perfil do Aluno e nas
Aprendizagens Essenciais, recordemos)e com base nas dificuldades diagnosticadas, no início do ano letivo,
procedeu-se à implementação/operacionalização de estratégias, atividades e dinâmicas de trabalho
articuladas com vista a minimizar essas dificuldades. Estas estratégias e atividades foram operacionalizadas
de forma a garantirem que a eficácia das medidas tivesse uma implicação direta nos resultados obtidos
pelos alunos no final de cada período. Foram igualmente importantes para os resultados finais as reuniões
quinzenais para preparar e operacionalizar o PAEP. Estas reuniões foram um procedimento eficaz na
rentabilização de economia no trabalho colaborativo, assim como potenciaram planificações, tanto entre
pares e grupos de trabalho, tendo em atenção a concretização dos objetivos previstos no plano.
Sucesso Total
Disciplinas

1.ºPeríodo

2.ºPeríodo

Português

92,9%

91,2%

3.ºPeríodo
98,2%

Matemática

82,3%

87,6%

92,0%

Ciências da Natureza

88,5%

90,3%

94,7%

Educação Visual

98,2%

98,3%

98,2%

Educação Tecnológica

96,5%

99,1%

99,1%

Tabela 48: Sucesso total no 5.º ano - Fonte: Relatório PAEP, 2.º Ciclo
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Analisando o Sucesso Total do 3.º período e comparativamente com o Sucesso Total do 2.º período,
verifica-se que houve melhorias significativas nas disciplinas de Português, Matemática e Ciências Naturais.
Na disciplina de Educação Visual, houve uma ligeira redução da percentagem, devido a algum
desinvestimento por parte de um reduzido número de alunos nas tarefas propostas, o que fez baixar as suas
médias de nível 4 para nível 3 e consequentemente, reduzir ligeiramente o sucesso de qualidade. Em
Educação Tecnológica, a percentagem manteve-se igual.

Sucesso de Qualidade
Disciplinas

1.º Período

2.º Período

3.º Período

Português

37,2%

39,8%

52,2%

Matemática

37,2%

40,7%

48,7%

Ciências da Natureza

45,1%

54,0%

54,9%

Educação Visual

45,1%

59,3%

55,8%

Educação Tecnológica

48,7%

60,2%

58,4%

Tabela 49: Sucesso de qualidade no 5.º ano - Fonte: Relatório PAEP, 2.º Ciclo

Analisando o Sucesso de Qualidade do 3.º período e comparativamente com os resultados do Sucesso
de Qualidade do 2.º período, verifica-se que nas disciplinas de Português, Matemática e Ciências Naturais
aumentou e nas disciplinas de Educação Visual e Educação Tecnológica diminuiu ligeiramente.
O questionário aplicado aos docentes que lecionaram no âmbito do P.A.E.P (Plano de Ação
Estratégica Pedagógica) do 5.º ano de escolaridade,permitiu ainda obter a respetiva opinião sobre um
conjunto de questões ligadas às atividades desenvolvidas com os alunos ao longo do ano letivo, tal como se
descreve seguidamente.
Os docentes realizaram a lecionação interdisciplinar e articulada do Currículo com base nas
Aprendizagens Essenciais a partir de uma:
- Planificação conjunta e articulada (modelo Conselho de Turma em Ação - CTA) e consubstanciada
nos projetos dos Domínios de Articulação Curricular (DAC);
- Na Aplicação de conteúdos lecionados nas disciplinas para a realização dos projetos no DAC Domínios de Autonomia Curricular;
O trabalho colaborativo entre os docentes que integraram o PAEP – 5.º ano, recorreu a Projetos de
DAC e ao Projeto de Complemento à Educação Artística, destacando-se a Ópera Musical: “Nos montes de
Viriato”.
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O recurso a práticas pedagógicas diferenciadas em função dos alunos das turmas também recorreu
a:
- Questão aula por domínios;
- Atividade de recriação histórica;
- Diversificação de instrumentos de avaliação criando oportunidades de sucesso tendo em conta o
perfil dos alunos;
- Apoio individualizado e Atividades diferenciadas.
No decurso do ano letivo, os docentes implementaram medidas de recuperação para os alunos com
dificuldades de aprendizagem de modo a prevenir o seu insucesso, tendo utilizado estratégias como:
- Desdobramento nas disciplinas de Ciências Naturais e Português;
- Oficina de Comunicação;
- Utilização de instrumentos de avaliação com grau de dificuldade inferior aos restantes;
- Reforço dos conteúdos e atividades.
Nas atividades realizadas com os alunos, outros elementos foram indicados pelos docentes
inquiridos, nomeadamente:

Gráfico 28: Atividades Pedagógicas com recurso às T.I.C. – Fonte: Relatório 2.º ano PAEP
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Gráfico 29: Avaliação de literacia digital dos alunos – Fonte: Relatório 2.º ano PAEP

Os professores mencionaram, contudo, os seguintes constrangimentos que dificultam uma maior
utilização das T.I.C. em contexto educativo:
. Estado dos Pcs (precisam de manutenção);
. Falta de pré-requisitos dos alunos, nos conhecimentos de T.I.C.;
. Falta de internet nos Pcs.
Foram também implementadas atividades teórico-práticas em sala de aula, tal como indica o gráfico
seguinte:

Gráfico 30: N.º de vezes que as fichas de avaliação foram substituídas por ano – Fonte: Relatório 2.º ano PAEP

No domínio da avaliação dos alunos, os docentes indicaram as situações seguintes:
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Gráfico 31: Atividades teórico práticas em turma – Fonte: Relatório 2.º ano PAEP

Podemos assim concluir, a nível de 1.º ano do P.A.E.P.:
. Foram promovidas articulações entre disciplinas na realização dos trabalhos;
. Foram utilizadas metodologias de Trabalho de Projeto, trabalhos de grupo e de pares, para além
de exposições/divulgações dos trabalhos realizadas;
. Os docentes também substituíram fichas de avaliação individual por outros instrumentos de
avaliação;
. Os registos utilizados para avaliar os resultados das aprendizagens teórico-práticas desenvolvidos
em sala de aula, envolveram os seguintes instrumentos: Grelhas de avaliação individual; Grelhas de
avaliação por grupo e Grelhas de avaliação a pares, mas também Grelhas de Avaliação por Grupo e Avaliação
por pares;
. Nas atividades pedagógicas realizadas os docentes recorreram às T.I.C., considerando igualmente
que a literacia digital dos alunos carece ainda de maior desenvolvimento face aos conhecimentos que
apresentam nessa área;
. Os maiores constrangimentos situaram-se na falta de meios tecnológicos (computadores) para a
realização dos trabalhos e também o elevado número de alunos por turma face ao trabalho a realizar.
A nível de 5.º ano do P.A.E.P., concluiu-se o seguinte:
. Foram implementadas atividades teórico-práticas em sala de aula;
. Foram utilizados instrumentos diversificados para avaliar as aprendizagens teórico-práticas
desenvolvidas em sala de aula;

54

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA QUINTA DO CONDE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE MELHORIAS
. A literacia digital dos alunos situa-se num nível satisfatório. Deve, no entanto, ser melhorada a
qualificação digital dos alunos tendo em atenção o conjunto diversificado de atividades realizadas em
contexto educativo com recurso às T.I.C.;
. Foram realizadas práticas pedagógicas diferenciadas em função dos alunos das turmas;
. Os docentes implementaram igualmente medidas de recuperação para os alunos com dificuldades
de aprendizagem de modo a prevenir o seu insucesso, tendo utilizado várias estratégias (Desdobramento
nas disciplinas de Ciências Naturais e Português; Oficina de Comunicação; Utilização de instrumentos de
avaliação com grau de dificuldade inferior aos restantes e Reforço dos conteúdos e atividades).
. Analisando o Sucesso Total do 3.º período e comparativamente com o Sucesso Total do 2.º período,
verifica-se que houve melhorias significativas nas disciplinas de Português, Matemática e Ciências Naturais.
. Os maiores constrangimentos verificaram-se no âmbito da utilização das T.IC., em contexto
educativo, nomeadamente com a existência de salas com um número mínimo de equipamento informático
a funcionar corretamente; salas com falta de internet e alunos com falta de pré-requisitos no âmbito das
T.I.C..

3. Operacionalização do Projeto Educativo do Agrupamento – P.E.A. - grau de
cumprimento dos compromissos assumidos/metas educativas a atingir
Nota prévia: Os documentos que orientam e organizam o nosso Agrupamento são entendidos numa lógica
de complemento. Assim, os objetivos e medidas interligam-se e interrelacionam-se entre si. Os objetivos
centrais do P.E.A. correspondem às metas propostas no Contrato de Autonomia.

3.1 Objetivo central 1 – Promover o sucesso educativo
1. Situar a taxa de sucesso em Português e Matemática, no 1.º Ciclo, entre 95% e 100%: (ponto de
partida – Port. 93,68% eMat. 94,14%).

Português
2016/17
1.º Ano

88,64%

2.º Ano

94,20%

3.º Ano

97,47%

4.º Ano

98,65%

2017/18
88,16%

94,74%

94,44%
92,21%
98,81%%

Matemática
2018/19
90,80%

93,40%

95,12%
98,92%
98,70%

2016/17
94,32%

95,88

94,20%
100%
93,24%

2017/18
90,79%

95,44%

94,44%
90,91%

2018/19
96,55%

93,14%

96,43%

100
100%

97,51%

93,51%

Tabela 50:Taxa de sucesso em Port. eMat.no 1.º Ciclo 2016/19 - Fonte: Dados Totais Trabalhados - 2018.

Em relação ao objetivo central 1, a taxa de sucesso com base na avaliação interna registou os
seguintes valores: Matemática – 97,51%; Português – 95,88%. Nessa base, o objetivo indicado foi alcançado
em ambas as disciplinas.
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2. Aumentar a taxa de sucesso em Matemática em 4% no 2.º e 3.º Ciclos: (ponto de partida – Mat. 2.º
Ciclo – 65,12% e Mat. 3.º Ciclo – 51,89%).
2016/2017
5.º Ano

64,22%

6.º Ano

57,26%

7.º Ano

29,29%

8.º Ano

50,96%

9.º Ano

52,04%

2017/2018
74,50%

60,74%

2018/2019

82,55%

90,60%
54,00%

44,10%

92,04%

85,05%

78,07%
61,42%

56,59%

54,20%

52,10%

55,74%

58,14%

57,26%

Tabela 51: Taxa de sucesso em Mat. nos 2.º e 3.º Ciclos - Fonte: Dados Totais Trabalhados 2018

Em relação à meta traçada a mesma foi largamente superada no 2.º Ciclo, registando-se uma
variação positiva de 19,93% face ao ponto de partida.
No 3.º Ciclo, a taxa de sucesso na disciplina de Matemática aumentou 6,25% face ao ponto de
partida estabelecido.
3. Aumentar a taxa de sucesso a Português em 2%, no 2.º e 3.º ciclo. (ponto de partida – Port. 2.º Ciclo –
85,53% e Port. 3.º Ciclo – 79,44%).

2016/17
5.º Ano

81,65%

6.º Ano

85,34%

7.º Ano

60,00%

8.º Ano

78,85%

9.º Ano

84,69%

2017/18
83,49%

93,30 %
96,20 %

94,75%

87,00%
74,51%

71,60%

2018/19
98,23%
84,07 %

91,15%%

80,47%
83,90%

93,10%

77.05

76,72%%

72,65%

Tabela 52: Taxa de sucesso em Port. nos 2.º e 3.º Ciclos - Fonte: Dados Totais Trabalhados 2018

Em relação à meta traçada para a disciplina de Português, a mesma foi superada no 2.º Cicloem
6,02% face ao ponto de partida.
No 3.º Ciclo, não foi alcançada a meta proposta, a qual ficou aquém em 2,72% face ao estabelecido
inicialmente.
4. Taxa Global de Sucesso (1.º,2.º e 3.º ciclos) da avaliação interna:
4.1Situar a taxa global de sucesso no 1.º Ciclo entre 95 e 100%.
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1.ºAno

Ano

Sucesso

2.ºAno

3.ºAno

4.ºAno

Média
1.º C.E.B.

17/18

18/19

17/18

18/19

17/18

18/19

17/18

18/19

17/18

18/19

96,34%

96,44%

97,29%

99,19%

97,14%

99,31%

99,16%

97,34%

97,55%

98,00%

Tabela 53: Taxa de sucesso global no 1.º Ciclo - Fonte: Dados Totais Trabalhados 2018

Quanto à Taxa Global de Sucesso, envolvendoo 1.º Ciclo a meta foi alcançada, situando-se claramente
entre os 95 e os 100%.

4.2Aumentar a taxa global de sucesso no 2.º e 3.º Ciclo em 4%. (ponto departida – 2.º Ciclo – 87,16% e
3.º Ciclo – 87,23%).

Anos

2017/2018

2018/19

Sucesso

Sucesso

%

5.º

93,32%

6.º

96,94%

7.º

86,80%

8.º

89,30%

9.º

91,30%

%

96,12%

95,13%

89,15%

82,18%
87,73%

88,96

82,12%

85,49%

86,61%

Tabela 54: Taxa de sucesso global nos 2.º e 3..º Ciclos - Fonte: Dados Totais Trabalhados 2018

A Taxa Global de Sucesso foi superada em 1,99% no 2.ºº Ciclo, mas ficou aquém 1,74% no 3.º Ciclo
face ao estabelecido.
4.3Taxa global de sucesso de qualidade da avaliação interna:
4.3.1 Aumentar em 3% a taxa global de sucesso de qualidade no 1.º Ciclo.

2017/2018
1.º ano

68,20%

2.º ano

60,50%

3.º ano

69,00%

4.º ano

54,72%

Média
2017/2018

2018/19

Média
2018/2019

Variação
2017/2019

59,37%

- 3, 73

62,5%

63,10%

52,40%
68,70%
53,90%

Tabela 55: Taxa de sucesso global de sucesso no 1.º Ciclo - Fonte: Dados Totais Trabalhados 2018

Em relação à meta proposta, a mesma não foi alcançada no 1.º Ciclo, sendo a variação negativa
em 3,73% nos dois anos letivos apresentados na Tabela – 2017/2019.
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4.3.2 Aumentar em 3% a taxa global de sucesso de qualidade no 2.º Ciclo.
2017/2018
5.º ano

49,40%

6.º ano

59,92%

Média
2017/2018

2018/19

Média
2018/2019

Variação
2017/2019

55,70%

+ 1,04

65,08%

54,66%

46,33%

Tabela 56: Taxa de sucesso global de sucesso no 2.º Ciclo - Fonte: Dados Totais Trabalhados 2018

A meta não foi alcançada no 2.º ciclo, mas a variação é positiva, numa comparação entre o valor
dos dois anos letivos apresentados: + 1,04%.
4.3.3 Aumentar em 2% a taxa global de sucesso de qualidade no 3.º Ciclo.
2017/2018
7.º ano

38,30%

8.º ano

39,62%

9.º ano

35,85%

Média
2017/2018

2018/19

Média
2018/2019

Variação
2017/2019

41,11%

+3,19

50,33%

37,92%

40,75%
32,25%

Tabela 57: Taxa de sucesso global de sucesso no 3.º Ciclo - Fonte: Dados Totais Trabalhados 2018

A meta foi alcançada, tendo existido um aumento de 3,19% face aos resultados do ano letivo anterior.

5.Taxa de transição:
5.1Aumentar a taxa nos 2.º e 3.º Ciclos em 4% (ponto de partida – 2.º Ciclo - 89,06% e 3.º Ciclo – 86,07%).
Ano de
Escolaridade

2017/18

5.º

99,00%

6.º

98,30%

7.º

92,00%

8.º

97,20%

9.º

92,70%

Média de Ciclo
98,65%

2018/19
96,5%
90,4%

Média de Ciclo
93,45%

86,0%
93,97%

86,2%

84,17%

80,3%

Tabela 58: Taxa de transição nos 2.º e 3.º Ciclos - Fonte: Dados Totais Trabalhados 2018

A meta do 2.º Ciclo foi superada em 4,39%. A meta relativa ao 3.º Ciclo ficou aquém em cerca de
1,90%, contrariando a tendência do ano letivo anterior.

3.2 Objetivo central 2 – Desenvolver competências sociais e pessoais
3.2.1 Taxa global de abandono
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1. Aproximar a taxa de abandono escolar no Ensino Regular de 1%. (pontode partida – 1,55%), corresponde
à Meta 2 do Contrato de Autonomia - Aproximar a taxa de abandono no ensino regular de 1%.
Taxa de abandono no Ensino Regular
Nível de
escolaridade
1.º / 2.º e 3.º
Ciclo

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

1,35%

0,91%

1,54%

0,32%

3,41%

0,21%

3,03%

Tabela 59: Taxa de abandono no Ensino Regular – 2012/2019 - Fonte: Contrato de Autonomia

Taxa de abandono nos Percursos Educativos Diversificados
2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018/19

24,10%

11,66%

9,09%

8,82%

30,00%

22,22%

0,00%

Tabela 60: Taxa de abandono nos percursos educativos diversificados (CEF/CV) – 2012/2019 - Fonte: Contrato de Autonomia

Ao nível do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos, a meta proposta no Contrato de Autonomia para a taxa de abandono
no Ensino Regular, não foi alcançada, registando-se um agravamento na taxa de abandono - 30 alunos
ficaram retidos por faltas num universo de 987 (4 alunos no 1.º, 11 alunos no 2.º e 15 alunos no 3.º Ciclo).
Especifica-se ainda que a maior incidência de alunos retidos por faltas verificou-se nos anos finais de ciclo,
com maior destaque para o 6.º ano.
Esclarecemos, todavia, que neste documento a ‘taxa de abandono’ não significa abandono escolar
liminar, mas envolve alunos que, ao longo do ano letivo, faltaram injustificadamente até chegarem a uma
situação de reprovação por ultrapassarem o limite legal de faltas.
Assim, no 1.º Ciclo, dos quatro alunos retidos por faltas, o processo de um dos casos (4.º ano) está
a ser acompanhado pela C.P.C.J. As outras situações restantes estão relacionadas com alunos de etnia
cigana, com uma subcultura própria em relação à frequência escolar e doença prolongada.
No 2.º e 3.º Ciclos, a maior incidência de alunos retidos por faltas verificou-se nos finais de cada
Ciclo, com maior destaque para o 6.º ano. O perfil de cada um destes alunos (familiar, económico, cultural)
e o seu percurso escolar justificam estes dados, aliado a transições anteriores sem grande consistência nas
aprendizagens. Salienta-se, igualmente, a existência de vários alunos de etnia cigana, onde a relação com
a escola e a importância atribuída à mesma surge como fator explicativo dessa ausência e consequente
retenção por faltas.
Refira-se também o ambiente familiar desajustado de alguns destes alunos, sendo conhecidos casos
de violência doméstica, alcoolismo, permissividade, negligência e divórcio com evidentes consequências no
respetivo percurso escolar. Por vezes, ocorre abandono parental, quando atingem a maioridade. Ligado
ainda à questão familiar, encontramos também um conjunto de encarregados de educação com fraca
59

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA QUINTA DO CONDE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE MELHORIAS
escolaridade (não ultrapassando a frequência do 2.º ou 3.º Ciclos) numa ligação geracional que pouco
valoriza a escola, com reflexos evidentes no percurso escolar dos alunos em causa.
Em todas as situações registadas, envolvendo retenção por faltas dos alunos, a Instituição Escolar
promoveu as devidas ações de apoio (tutorias, ativação de medidas ao abrigo do DL n.º 54/2018, planos de
recuperação e de acompanhamento, sinalizações à CPCJ, orientação escolar, promoção de atividades e
dinâmicas escolares mais motivadoras, entre outras). É importante reforçar, que uma parte significativa
dos alunos do 3.º Ciclo que ficaram retidos por faltas vai continuar o seu percurso escolar em uma turma
CEF no ano letivo de 2019/2020.
2017/2018 - 1031 alunos

2018/19 - 1129 alunos

2 (0,20%)

30 (3,03%)

Retidos por faltas
(Ensino Regular)

CEF - 2 (em 22 alunos) = 9,09%
Não concluiu
(CEF e EFA)

CEF - 2 (em 27 alunos) = 7,40%
EFA -15 (em 47 alunos) = 31,91%

Total

19 (1,84%)

EFA – 14 Não concluíram = 42,42%
- 5 Excluídos por faltas (em 33 alunos) =
15,15%
21 (4,51%)

Tabela 61: Alunos que não concluíram ou foram excluídos por faltas – 2017/2019 - Fonte: Contrato de Autonomia e MISI

Relativamente ao ano letivo de 2018/19, verifica-se que os resultados continuam ainda aquém do
desejado nas turmas CEF e EFA, sendo explicada a variação obtida nessas turmas sobretudo devido a
problemas de assiduidade. Devemos ainda salientar o perfil e o percurso escolar destes alunos, com várias
retenções e vínculo precário à escola, agravado pela diferença entre a sua idade e o nível de escolaridade
que frequentam.
No ensino regular, a variação é negativa, registando-se um aumento de 2,83% face ao ano letivo
anterior nesse grupo de alunos.

3.2.2Taxa de indisciplina
1. Reduzir em 3% o número de participações disciplinares (ponto de partida – 27,72%) que corresponde à Meta 3

do Contrato de Autonomia; Reduzir a taxa de aplicação das medidas disciplinares sancionatórias e corretivas até 2%,
respetivamente.
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Os quadros obtidos por período permitem chegar aos seguintes dados estatísticos:
N.º de Alunos/Horas de Atividade de Integração

6
6
4
2
0

6

00 0

1
00 0

Horas

Alunos

1º Ciclo

2º Ciclo

1
Total
Horas

Total
Alunos

3º Ciclo

Cursos

Gráfico 32: Total de alunos com atividades de integração e número de horas 2018/19 Fonte: Segurança dos Alunos –
Balanço 3.º P.

Gráfico 33: Total do n.º autos de suspensão 2018-2019 – 1.º, 2.º, 3.º Ciclos e Cursos - Fonte: Segurança dos Alunos – Balanço
– 3.º período

Nº de processos disciplinares

3

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

1º Ciclo

2º Ciclo

3º Ciclo

Cursos

2016/17

2017/18

2018/19

Gráfico 34: N.º de processos disciplinares 2016/2019. Fonte: Segurança dos Alunos – Balanço 3.P
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Segurança e disciplina

2013/2014 2014/2015 2015/2016

2016/2017
955 alunos

2017/2018
1031 alunos

2018/2019
1129 alunos

N.º total de alunos com atividades
de integração

43

88

30

34

26

28

N.º total de autos com suspensão
de alunos

130

71

88

78

27

42

N.º total de processos disciplinares

12

2

2

12

6

2

Tabela 62: Segurança e Disciplina 2017/2019 - Fonte: Segurança dos Alunos – Balanço 3.P

No que diz respeito à Segurança e Disciplina no Agrupamento, a análise dos gráficos e da tabela
anteriores permite concluir que se registou em 2018/2019 a continuidade da redução do número de alunos
com atividades de integração face aos dados de 2016/17, bem como de processos disciplinares.
Saliente-se, no entanto, um aumento do número total de autos com suspensão de alunos face ao
ano letivo 2017/2018, embora o número total de processos disciplinares tenha diminuído de forma evidente
numa comparação com os dados apurados em 2016/17.
Mesmo assim, é possível sentir a diminuição da indisciplina no Agrupamento ao longo dos anos, algo
que também deve ser entendido pelo esforço dos agentes educativos do Agrupamento face a situações de
ocorrências disciplinares recebidas pela Direção. Foi ainda no Curso C.E.F. que se observou uma maior
incidência de medidas disciplinares aplicadas.

3.3 Objetivo central 3 – Reforçar os laços escola/família/comunidade
3.3.1 Contactos com os Encarregados de Educação
(Meta 4 - Aumentar o número de presenças/contactos dos Encarregados de Educação em 5%.)
Níveis de Ensino

9

2017-18
Atendimento9*
Reuniões

2018-19
Atendimento

8*

Reuniões

Educação PréEscolar/1.ºCiclo

1860 em 370
alunos

69,31%

10.850 em 407
alunos

73,92%

2.º Ciclo

3090 em 205
alunos

57,88%

1411 em 139 alunos

61,49%

3.º Ciclo

5733 em 317
alunos

51,80%

4020 em 375 alunos

53,96%

Em Atendimento, entende-se qualquer forma de contacto com os Pais/Encarregados de Educação.

* Alteração do método de recolha de informação. Dados absolutos do total de contactos fora das reuniões com os Enc. de Educação e n.º
de alunos por ciclo do Ensino Regular (CEF e Cursos EFA não incluídos).
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Tabela 63: Participação dos Encarregados de Educação 2017/2019 – Dados fornecidos por preenchimento de tabelas Excel
no Google Drive

Da análise de tabelas anteriores, podemos constatar que no ano letivo de 2018/2019, em geral,
houve uma ligeira percentagem de aumento da participação dos Encarregados de Educação nas reuniões
em comparação com o ano letivo de 2017/2018.
Uma vez que se observava uma grande dificuldade em registar e apurar a percentagem de
atendimentos e outros contactos, a partir do ano letivo 2017/18 consideraram-se apenas valores absolutos,
pelo que as colunas apresentam os valores totais de todos os contactos com os Encarregados de Educação
(à exceção das reuniões, quer tenham sido presenciais, por mail, sms, telefone ou outros) registados ao
longo do ano letivo pelos Diretores de Turma e Professores Titulares de Turma.
Neste caso, observa-se que existem, em média, 29 contactos por aluno no 1.º Ciclo, 10 no 2.º Ciclo
e 11 no 3.º Ciclo, tendo ocorrido uma diminuição em relação aos dados do ano letivo anterior.
Relativamente à meta proposta no início do Contrato de Autonomia do Agrupamento
(2012/13),regista-se que ela foi atingida plenamente nos 2.º e 3.º Ciclos, de forma bastante significativa
no que diz respeito aos atendimentos e outros contactos (email, sms, telefone, carta, presenciais), mas
também no âmbito das presenças dos Encarregados de Educação em reuniões, algo que se refletiu no
aumento do acompanhamento global dos alunos e, eventualmente, no sucesso global dos seus educandos.

3.3.2Atividades de Intervenção na Escola/Meio
A seguinte tabela refere os dados recolhidos quanto às Atividades e Projetos para a intervenção da
Escola no Meio:

Departamento

N.º total de
atividades
dinamizadas

N.º total de
atividades
articuladas
entre Ciclos

N.º total de
atividades
articuladas entre
disciplinas/
Departamentos/BE

N.º total de atividades
que contaram com a
colaboração dos
Encarregados de
Educação

Línguas
Ciências Sociais e Humanas
Ciências Experimentais
Matemática
Artes e Tecnologias
Expressões
Educação Pré-Escolar
1.º Ciclo
Educação Especial
Biblioteca Escolar
TOTAIS

9
14
15
5
11
20
10
29
5
8
126

5
8
10
3
6
13
4
4
5
8
66

8
6
12
4
6
4
6
5
5
8
64

3
4
8
1
1
5
4
12
0
3
41
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Tabela 64:Atividades que permitem a articulação e a sequencialidade 2018/2019 - Fonte: Coordenadores de Departamento.

A recolha destes dados obedeceu às indicações do Plano de Melhorias, tendo sido preenchida uma
grelha por todos os Coordenadores de Departamento de forma a serem recolhidas as informações
necessárias para análise.
Assim, foi possível verificar o seguinte:
- Um número significativo de alunos participou nas atividades programadas e realizadas;
- Verificou-se envolvimento das parcerias com as entidades exteriores à semelhança do ano anterior;
- A participação nas várias atividades foi muito positiva, tendo sido motivadora para os alunos(com
base no seu interesse e empenho) e tendo sido importante para a consolidação das aprendizagens.
- O número de Encarregados de Educação envolvidos foi significativo nas atividades desenvolvidas,
especialmente na Educação Pré-Escolar e no 1.º Ciclo, onde foi possível verificar um maior envolvimento
dos Encarregados de Educação;
- O menor envolvimento dos Encarregados de Educação nas atividades desenvolvidas e a maior
diferença entre o número de alunos propostos e os que, de facto, participaram nelas verificou-se no 3.º
Ciclo. O Projeto de Assembleia Municipal de Jovens, no entanto, apresentou uma boa participação dos
Encarregados de Educação dos alunos envolvidos no mesmo.

4. Plano de Melhorias - 2017-2021
O Agrupamento de Escolas da Quinta do Conde procedeu à implementação do seu Plano de Melhorias
que, em articulação com as medidas previstas no Contrato de Autonomia, reforçou as prioridades de
melhoria do Agrupamento com dez medidas, das quais se faz, em seguida, o balanço final.

4.1 Medida A1 – Identificação de fatores de insucesso: Elaboração de
questionários por turma
Os questionários aplicados aos alunos, encarregados de educação e docentes ainda no ano letivo de
2017/18 iniciaram um período de reflexão e aplicação de medidas tendo em atenção a vigência do atual
Projeto Educativo do Agrupamento, tendo resultado nos seguintes dados:
1. Inquéritos aplicados aos Alunos
A. Causas do insucesso centradas no Encarregado de Educação:
Os resultados no âmbito desta categoria revelam que os alunos não atribuem o seu insucesso a
causas familiares e à falta de acompanhamento dos Pais/Encarregados de Educação.

B. Causas do insucesso centradas no Aluno:
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A análise efetuada revela que os alunos consideram que poderiam ter mais sucesso nas suas
aprendizagens. Observa-se que a causa do insucesso mais referida e abrangente são os interesses
divergentes dos escolares. Acresce ainda alguma irregularidade nos hábitos e métodos de trabalho e de
estudo, bem como no cumprimento de regras.
C. Causas do insucesso centradas no Professor:
Conclui-se que os alunos consideram que os professores da escola ensinam bem, são justos na
avaliação, acessíveis aos alunos, tratando-os com respeito e lecionam, em geral, aulas motivadoras e
dinâmicas. Dizem conhecer os critérios de avaliação e não consideram os testes a maior causa do seu
insucesso. Pensam que os problemas de indisciplina são adequadamente resolvidos pelos docentes e que os
mesmos envolvem os pais/E.E. na vida escolar dos seus educandos.
D. Causas do insucesso centradas na Escola (Espaços e Serviços):
No que respeita à categoria “Causas do insucesso centradas na escola”, os alunos consideram que o
ensino na escola é exigente, sentem-se seguros na mesma, a escola é importante para a sua vida futura e
os espaços que a escola oferece são adequados e suficientes para as suas necessidades escolares; porém,
nem sempre usam a biblioteca e, quando o fazem, usam o espaço para fazer trabalhos e não propriamente
para ler. As opiniões estão muito divididas no que se refere à existência de um bom ambiente e
tranquilidade em sala de aula, também não são consensuais quanto ao facto de os alunos poderem vir a
ser integrados numa turma de acordo com o seu nível de aprendizagem.
E. Outras causas de insucesso
No que diz respeito a esta categoria, os alunos consideram que aprender é difícil pois os programas
curriculares são extensos, mas salientam que é importante ser bom aluno para obter uma boa profissão.
Porém, não pensam que os alunos com mais dinheiro conseguem mais facilmente obter sucesso escolar.
Acreditam que as visitas de estudo, os clubes, projetos e atividades propostas pela escola são um elemento
facilitador da aprendizagem e a esmagadora maioria dos alunos afirma utilizar as tecnologias com
frequência na sua aprendizagem.
2. Inquéritos aplicados aos Docentes
A. Causas do insucesso centradas no Encarregado de Educação:
Em relação à categoria “Causas do insucesso centrado nos E.E.”, regista-se que os Docentes
evidenciam que o desinteresse por parte dos respetivos Pais/ E.E. resulta no desinteresse dos alunos pela
escola, que os problemas de insucesso de alguns alunos estão relacionados com os problemas familiares e
que os alunos com insucesso escolar têm Pais/E.E. que estão distantes da escola.
B. Causas do insucesso centradas no Aluno:
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Relativamente à categoria “Causas do insucesso centradas nos Alunos”, regista-se que os Docentes
consideram que os problemas de insucesso estão relacionados com a falta de estudo dos alunos; que o
insucesso é desmotivante; que os problemas de insucesso de alguns alunos estão relacionados com a
turma/colegas; que os alunos com insucesso não sabem estudar; que os alunos não têm hábitos de estudo
e de trabalho; que a indisciplina está diretamente e frequentemente relacionada com o insucesso escolar;
que os alunos têm outros interesses que se sobrepõem aos da escola; que o comportamento dos alunos
contribui diretamente para o insucesso escolar dos mesmos; que a falta de maturidade dos alunos está
diretamente relacionada com o seu insucesso escolar e que os alunos com um percurso escolar de insucesso,
comprometem negativamente os anos escolares posteriores.
C. Causas do insucesso centradas no Professor:
No que se refere à categoria “Causas do insucesso centradas nos professores”, regista-se que os
Docentes evidenciam que se preocupam com a desmotivação dos alunos, mas têm de ensinar/dar o
programa, que um ensino facilitador não resulta na melhoria dos resultados escolares, que a diferenciação
pedagógica combate o insucesso dos alunos e que a característica "emoção nas aprendizagens" é
determinante no processo ensino/aprendizagem. Por outro lado, não consideram que se verifique uma
desmotivação profissional generalizada dos docentes, não consideram que o ambiente de trabalho entre os
diferentes docentes contribua para o insucesso escolar e não consideram que a tipologia das suas aulas
esteja diretamente relacionada com o insucesso dos alunos.
D. Causas do insucesso centradas na Escola (Espaços e Serviços):
Em relação à categoria “Causas do insucesso centradas na Escola”, regista-se que os Docentes
evidenciam que as Atividades/Projetos, que a escola propõe, contribuem para resolver alguns problemas
de insucesso e que a importância da escola para os alunos com insucesso escolar não é fundamental. Por
outro lado, os Docentes não consideram que os serviços existentes na escola têm um funcionamento que
contribui para o insucesso escolar; não consideram que existam espaços suficientes para os alunos
estudarem/trabalharem adequadamente, não consideram que o horário dos serviços existentes na escola
contribui para o insucesso escolar e não consideram que os recursos ao nível do pessoal docente sejam
insuficientes.
E. Outras causas de insucesso:
Relativamente à categoria “ Outras causas do insucesso”, regista-se que os Docentes evidenciam que a
extensão dos Programas Curriculares afeta o aproveitamento e respeito pelo ritmo de aprendizagem de
alguns alunos, que a exigência dos Programas Curriculares afeta o aproveitamento escolar dos alunos com
dificuldades e que o uso das T.I.C. é uma estratégia que contribui para a diminuição do insucesso.

3. Inquéritos aplicados aos Encarregados de Educação
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A. Causas do insucesso centradas no Encarregado de Educação
Em relação à categoria “Causas do insucesso centradas nos E.E.”, regista-se que os E.E. reconhecem
que quase a totalidade tem dificuldade em acompanhar os seus educandos e que os pais/E.E. são
incentivados a participar na vida da escola. Por outro lado, não atribuem como causa do insucesso a falta
de autoridade dos pais/E.E.; o seu contributo enquanto E.E. e os problemas familiares.
B. Causas do insucesso centradas no Aluno
Relativamente à categoria “Causas do insucesso centradas no Aluno”, revela-se que os E.E. consideram
que o não saber estudar e a falta de maturidade dos alunos está diretamente relacionada com o seu
insucesso escola, mas apresentam irregularidade e pouca assertividade (revelando incerteza) nas suas
respostas, relacionadas com o assumir que os educandos sempre tiveram dificuldades de aprendizagem,
que os educandos não gostam de estudar/trabalhar e que os interesses extracurriculares dos alunos, não
motivam para o estudo/trabalho escolar.
C. Causas do insucesso centradas no Professor
No que se refere à categoria “Causas do insucesso centradas no Professor”, revela-se que os E.E.
inquiridos evidenciam que os métodos de ensino terão de mudar para melhorar as taxas de sucesso escolar
e que maior exigência resulta no aumento do sucesso escolar dos alunos. Contudo, consideram que os
professores estão disponíveis para os seus alunos e são atenciosos e que os professores se preocupam não
só com a avaliação dos seus educandos, mas sobretudo com o seu bem-estar e motivação.
D. Causas do insucesso centradas na Escola (Espaços e Serviços)
Em relação à categoria “Causas do insucesso centrado na escola”, regista-se que os E.E. não evidenciam
como causas os TPCs; as instalações da escola; o gosto pela escola e a importância da mesma; a existência
da biblioteca escolar; a segurança dos alunos na escola; a comunicação entre a escola e a família e que o
insucesso dos seus educandos não começou no 1.º Ciclo. Por outro lado, os E.E. atribuem como causa do
insucesso, os espaços da escola que carecem de ser readaptados de forma a ir ao encontro das necessidades
dos alunos e que se a escola tivesse mais professores de Apoio/Acompanhamento Escolar, o insucesso
diminuiria. Os E.E. apresentam ainda irregularidade e pouca assertividade, (revelando incerteza) em
algumas das suas respostas, relacionadas sobre se o insucesso dos seus educandos começou no 2.º Ciclo, se
os alunos deviam integrar as turmas de acordo com o seu nível de aprendizagem e se os recursos ao nível
do pessoal não docente e docente são suficientes.
E. Outras causas de insucesso
Relativamente à categoria “Outras causas de insucesso”, revela-se que os E.E. consideram que a
falta de perspetivas no futuro resulta no abandono escolar e que é muito importante uma boa formação
escolar. Os E.E. apresentam também, nesta categoria, alguma irregularidade e pouca assertividade,
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(revelando incerteza) em algumas das suas respostas, relacionadas sobre se o problema do insucesso escolar
tem a ver com a exigência dos programas e sobre se o uso frequente dos meios tecnológicos é causador de
um maior insucesso.

4.2 Medida A2 – Identificação de fatores de insucesso: Projeto Turma + Ação
No segundo ano de execução do projeto Turma + Ação, foi possívelescalonar as melhores turmas
no seguinte quadro:

1.º Período

3.º Ciclo

2.º Ciclo

Turmas
5.º D
5.º A
5.º C
5.º E
6.º A
Turmas
8.º C
9.º E
8.º D
7.º D
7.º A

Pontos
17,20
15,42
14,79
14,19
13,39
Pontos
12,42
11,95
11,81
11,55
11,33

2.º Período
Turmas
5.º D
5.ºA
5.º E
5.º C
6.º A
Turmas
8.º C
9.º E
7.º D
8.º D
7.º A

Pontos
18,50
17,20
15,30
15,20
14,40
Pontos
14,90
13,50
12,90
12,40
12,02

3.º Período
Turmas
5.º D
5.º A
5.º E
5.º C
6.º A
Turmas
8.º C
9.º E
7.º D
7.º C
8.º D

Pontos
17,85
17,58
16,67
16,47
15,09
Pontos
15,85
13,53
13,28
13,12
12,91

Tabela 65: Turmas + Ação e a sua pontuação ao longo dos três períodos 2018/2019

Verificou-se, de uma forma geral e em comparação com o ano passado, uma diminuição de
classificações negativas nas diferentes disciplinas. Registou-se uma diminuição do número de participações
disciplinares tanto no 2.º Ciclo como no 3.º Ciclo, tendo um número significativo de turmas, durante o 3.º
período, apresentado zero participações. Ao longo do ano letivo, houve uma elevada frequência livre da
sala de estudo, destacando-se as turmas de 9.º ano. Em comparação com o ano anterior, os dados da
frequência da sala de estudo são superiores, mas não se pode esquecer que se reduziu de 5 para 3 as
presenças com um ponto por aluno.
A nível do envolvimento dos alunos no Plano Anual de Atividades do Agrupamento, verificou-se um
aumento significativo do número de alunos envolvidos, seja no 2.º Ciclo como no 3.º Ciclo. Quanto ao
número de alunos presentes nas Assembleias de Turma, continuam a ser apresentados dados onde é visível
que os alunos continuam a faltar às Assembleias de Turma.
No que diz respeito às Atitudes de Mérito, após uma significativa filtragem/seleção das mesmas,
verificou-se que os alunos continuam a evidenciar atitudes de solidariedade e de preocupação com o
‘outro’.
No próximo ano letivo propõe-se a realização da reunião, no início do primeiro período, tal como se
verificou nestes dois anos de projeto, com os delegados e subdelegados de cada turma. Deve-se continuar
a promover reuniões em cada período, tal como uma reunião final, onde se deve efetuar o balanço e analise
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dos resultados das turmas. Verificou-se que nos momentos em que as turmas eram chamadas a intervir
individualmente, através de informações/divulgação a sua motivação aumentava significativamente.

4.3 Medida B1 - Sequencialização do Currículo: Criação do Projeto “Juntos vamos
mais longe”
Atividades do Projeto e Balanço da Articulação Curricular entre alunos da Educação Pré-Escolar
e o 1.º Ciclo
No que se refere ao Departamento de Educação Pré-escolar, as atividades de articulação com o 1.º
Ciclo foram positivas, tendo contribuído para melhorar o processo de ensino e aprendizagem dos alunos.
Através das atividades realizadas, os alunos desenvolveram a sua criatividade, vontade de aprender e
partilhar conhecimentos, sendo a aquisição destas competências essenciais para atingir o sucesso escolar.
As planificações das atividades foram elaboradas, em conjunto, pelas docentes dos diferentes ciclos,
tendo em conta as necessidades dos alunos, de forma a assegurar a aquisição de conhecimentos e o
desenvolvimento de capacidades essenciais para cada ciclo e nível de ensino. As ofertas educativas foram
diversas desde a exploração de histórias, apresentação de teatros, à realização de atividades físicas de
exploração do corpo e de caráter científico. As docentes envolvidas neste projeto trabalharam em equipa,
partilharam as suas metodologias e materiais.
Por fim, salienta-se a promoção de uma reflexão entre docentes sobre as suas experiências,
contribuindo para a atualização dos seus conhecimentos científicos e pedagógicos.
Balanço da Articulação curricular entre alunos do 1.º Ciclo do Educação Pré-escolar
Como objetivo, esta articulação curricular entre a Educação Pré-Escolar e o 1.º Ciclo pretendeu
aferir as práticas pedagógicas implementadas pelas Educadoras de Infância e pelas Professoras do 1.º Ciclo
deste Agrupamento. Este projeto contribuiu para uma sequencialidade educativa promotora do sucesso de
qualidade dos alunos.
Considerou-se que esta medida foi assumida como relevante e foi entendida como condição
facilitadora das transições entre os vários níveis de ensino, promotora da sequencialidade educativa
progressiva e do sucesso educativo. Este projeto teve um caráter exploratório e pretendeu fazer uma
aproximação entre os diferentes ciclos e professores. A metodologia adotada foi de natureza qualitativa,
inserida numa perspetiva descritiva, recorrendo aos conhecimentos dos alunos. Nesta articulação,
pretendeu-se observar as condições e práticas de atividades conjuntas. Concluímos que esta medida foi
eficaz, respeitando conteúdos e objetivos dos documentos orientadores do Agrupamento de escolas.
Efetuou-se uma prática consolidada de articulação, procurando melhorar estratégias e atitudes.
Balanço Articulação curricular entre alunos do 1.º e 2.º Ciclos (4.º ano e 5.º ano)
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Segundo as professoras do 4.º ano, as atividades dinamizadas permitiram fomentar a
interação/integração entre aluno/aluno, aluno/professores e professor/professor de diferentes ciclos,
estabelecer laços de afetividade e promover a responsabilidade e de ajuda entre os alunos de forma a
facilitar a transição dos mesmos. Do ponto de vista das professoras de 5. º ano, tratou-se de uma experiência
válida e interessante, pois, entre outros aspetos, permitiu observar os seus diferentes alunos enquanto
anfitriões e a sua responsabilidade perante outros – tanto em termos positivos como negativos. Ressalvam
que há ainda trabalho a fazer e a ensinar aos alunos, no âmbito das relações interpessoais.
Em conjunto, os dois grupos de docentes consideram que seria benéfico os discentes experienciarem
e perceberem, como é um dia num 5.º ano de escolaridade, participando de forma mais efetiva e ativa nas
diversas aulas. As atividades poderão ter mais profundidade, dependendo das aprendizagens e das
dinâmicas de sala de aula, assim como seria produtivo mais tempo de preparação em parceria.
Balanço Apadrinhamento entre alunos do 1.º Ciclo (1.º ano e 2.º ano)
Esta atividade foi positiva em termos de conhecimento mútuo e de socialização. Os alunos revelaram
interesse no sentido de continuar com a atividade.
Balanço Apadrinhamento entre alunos do 1.º e 3.º Ciclos (4.º ano e 8.º ano)
O balanço desta atividade é, na verdade, muito consensual, no sentido de que as atividades
promovidas resultaram e que foram do agrado dos alunos e dos professores intervenientes, sendo
estabelecida uma relação que se poderá fortalecer no ano letivo seguinte.
Após auscultação dos alunos intervenientes, salienta-se a importância da promoção de mais
encontros entre Padrinhos e Afilhados ao longo do ano letivo, nomeadamente, no Jantar de Finalistas dos
alunos do 4.º ano de escolaridade e no dia da Receção aos alunos do 5.º ano.
Balanço Articulação curricular entre alunos do 2.º e 3.º Ciclos (5.º ano e 9.º ano)
Esta atividade não resultou em pleno. Após várias atividades já realizadas no ano letivo anterior, as
que se seguem, no ano letivo seguinte, terão de ser condicionadas, logo no início do ano letivo, para que
não se percam laços afetivos já estreitados e que, de facto, possa ocorrer a promoção de responsabilidade
e de ajuda entre os ciclos.
Balanço comum das atividades do Projeto
De

acordo

com

as

atividades

de

articulação

curricular

realizadas

nas

diversas

fases/momentos/encontros planeados, os objetivos propostos no Projeto foram alcançados, o que foi
evidenciado pelo feedback positivo dos alunos envolvidos.
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Os professores envolvidos consideram que o balanço foi positivo e recomendam a sua continuidade
face aos benefícios que a implementação das atividades/encontros proporciona, quer ao nível da
socialização, quer ao nível das competências escolares inerentes à realização das diferentes atividades.
Segundo as suas reflexões finais, as atividades promovidas permitiram desenvolver competências ao nível
do “saber estar” em situações diferentes das vividas no quotidiano e a partilha de ideias e do sentido de
entreajuda.
Com estratégias e planificações diversas, proporcionaram-se ambientes educativos, nos quais os
alunos desenvolveram a sua criatividade, revelaram interesse, vontade de aprender e partilhar
conhecimentos e afetos.
A atividade de Apadrinhamento concretizou-se, de uma forma diferenciada, conforme os grupos e
níveis etários, porque, em primeiro lugar, foi necessário que os alunos se sentissem bem e descobrissem as
suas afinidades uns com os outros. A atividade contribuiu para o estreitamento de laços, para a promoção
do bem-estar dos alunos, para a promoção de atitudes de cidadania, para o desenvolvimento de capacidades
na área da formação pessoal e social, para o desenvolvimento da atenção e do respeito pelos outros. Tratase de uma atividade que é cada vez mais assumida pelos discentes, com as responsabilidades inerentes ao
facto de terem Padrinhos/Madrinhas/Afilhados(as).
Do ponto de vista do envolvimento dos professores, esta experiência também foi positiva, atendendo
a que os docentes planificaram e integraram atividades diferentes do que normalmente fazem na sua sala
de aula, partilhando as suas dinâmicas de sala de aula, as suas metodologias e os seus materiais,
contribuindo para uma atualização/reflexão sobre as suas práticas pedagógicas. A atividades desenvolvidas
continuarão a fazer sentido também sempre que contribuam para que os alunos se sintam mais integrados
e mais seguros, aquando de um início de um novo ciclo ou ano letivo.
O Projeto já cresceu este ano letivo e poderá crescer mais, indo, sem dúvida, ao encontro da
Flexibilidade Curricular, tarefas/atividades inerentes à mesma e continuar a impor-se, pelas características
que tem, como uma medida para a consecução dos objetivos do Projeto Educativo, subjacendo, sem dúvida,
o delinear do perfil que se espera do aluno no final da escolaridade obrigatória.

71

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA QUINTA DO CONDE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE MELHORIAS
4.4 Medida B2 – Sequencialização do Currículo: Coadjuvação entre Ciclos
Nível de
escolaridade

Área/Disciplina
Português

1.º Ciclo

Inglês
O.C. (Prof. TIC)
Expressão Plástica
Música
Educação Física

2.º Ciclo

Inglês
Matemática
Português

Turmas abrangidas
Todas as turmas do 1.º ano – Docente Amélia Fidalgo - (45 min. por
turma no âmbito da flexibilidade curricular).
Todas as turmas do 1.º ano – docente Ana Carriço – (45 min. por turma
no âmbito da flexibilidade curricular) e uma turma de 4.º ano (Plano de
Melhorias).
Todas as turmas do 3.º e 4.º ano - docente Cristina Lopes (45 min. por
turma)
Todas as turmas do 1.º ano – Docente Helena Felisberto - (45 min. por
turma no âmbito da flexibilidade curricular).
Todas as turmas do 1.º ano – Docente Mónica Moura (45 min. por turma
no âmbito da flexibilidade curricular).
Todas as turmas do 1.º ano – Docente Teresa Pereira e Célia Louzeiro (45 min. por turma no âmbito da flexibilidade curricular).
Uma turma do 5.º ano e uma de 6.º ano (âmbito do Plano de Melhorias).
Plano de Melhorias – uma turma do 5.º ano e uma de 6.º ano (âmbito do
Plano de Melhorias).
Plano de Melhorias – uma turma do 5.º ano e uma de 6.º ano (âmbito do
Plano de Melhorias).

Tabela 66: Coadjuvação por Ciclo 2018/2019

A coadjuvação realizada teve em atenção o início do funcionamento do P.A.E.P. não existindo dados
de comparação nesse âmbito. Saliente-se, no entanto, que os resultados escolares alcançados no final do
ano letivo refletiram a dinâmica de apoio proporcionado pelas respetivas coadjuvações.
Todas as aulas previstas foram dadas em todos os anos de escolaridade. Todas as reuniões previstas
foram igualmente realizadas, tendo a assiduidade dos professores participantes sido igual ou superior a
90%.
Relativamente ao sucesso obtido pelos alunos, há a registar uma ligeira diminuição do 3.º para o 4.º
ano e uma diminuição mais significativa do 4.º para o 5.º na disciplina de Matemática, o que nos faz concluir
que, apesar dos resultados do 2.º Ciclo terem contribuído para as metas propostas com esta medida e os
objetivos definidos terem, em geral, sido alcançados, no que se refere ao 1.º Ciclo a meta não foi atingida.
Registe-se ainda que no 3.º Ciclo a Direção Executiva tomou as seguintes medidas, aprovadas em
Conselho Pedagógico - redistribuir 16 horas letivas da seguinte forma para os 7.º e 9.º anos:
. Reforços;
. Assessorias pedagógicas em sala de aula;
. Tutorias interpares “Alunos que ajudam os outros”;
. EPIS – Também para os 9.º anos – Organização dos métodos de estudo.
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4.5 Medida C1 – Diferenciação de práticas pedagógicas: Conselhos de Turma em
Ação
Em todas as turmas do 2.º e 3.º Ciclo foram estabelecidas articulações com os docentes visando a
concretização de Projetos interdisciplinares apresentados em Conselhos de Turma.
Tema aglutinador:

“25 Anos de História Construindo o Futuro”

2.º Ciclo
Turma

Subtema Abordado

5.º A

"Como é e onde fica a
nossa escola"

7.º A

5.º B

“ O Antes e o Agora”

7.º B

5.º C

“Uma Terra; Uma
Escola”

7.º C

“ O vai vem do tempo”

9.º C

7.º D

” Eu e o meu
Próximo”.

9.º D

5.º D

“Aprendendo com
Natureza – animais em
vias de extinção e o
nosso papel na sua
preservação”.

7.º E

“Caminhando no
tempo…”

9.º E

7.º F

“Relatos Vivenciais –
uma visão diacrónica”

5.º E

6.º A
6.º B
6.º C
6.º D
6.º E

“ Olho pela natureza
para proteger o
futuro”/
“À Descoberta dos
Castelos”
A comemorar também
se aprende!
“Histórias com
Melodias”
“Viver, Crescer e
Prosperar”
“ A raiz da Escola que
nos une”.
“Comemorações e
Festividades”

3.º Ciclo
Turma

8.º A
8.º B
8.º C
8.º D
8.º E

Subtema Abordado

“Viagem do passado ao
futuro na Quinta do
Conde”
“O desenvolvimento
pessoal e social do
aluno”

3.º Ciclo
Turma

9.º A
9.º B

Subtema Abordado

Construindo
Pontes: “Do
Passado ao Futuro”
Construindo
Pontes: “Do
Passado ao Futuro”
“Construir Pontes:
do passado ao
futuro”
“Construir Pontes:
do passado ao
futuro”
“Construir Pontes:
do passado ao
futuro”

“O antes e o depois no
Ambiente”
“O antes e o agora…
nas Artes”
“O antes e o agora…
na Tecnologia”
Os 25 anos…nas
Ciências
“O antes e o agora…
no Desporto e na
Saúde”

Tabela 67:Conselhos de Turma em Ação, 2018/2019

73

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA QUINTA DO CONDE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE MELHORIAS
4.6Medida C2 – Diferenciação de práticas pedagógicas: Utilização das T.I.C. em
sala de aula (como estratégia de ensino-aprendizagem)
Envolvendo sessenta e oito professores do Agrupamento que responderam ao respetivo Questionário,
a Medida C2 foi efetivada por 94,1% dos docentes de diferentes níveis de ensino - Educação Pré-Escolar;
1.º,2.º e 3.º Ciclos de escolaridade, para além das turmas C.E.F. e E.F.A., os quais utilizaram as T.I.C. como
estratégia de ensino aprendizagem.
Os restantes 5,9% dos inquiridos salientaram a ausência de utilização das TIC em contexto educativo
com a especificidade da sua disciplina, bem como o tempo despendido na utilização constante dessas
tecnologias digitais, não havendo tempo para cumprir o programa da disciplina e pelo facto dos alunos
terem a tendência em visitar várias redes sociais, sendo difícil o respetivo controlo.
Entre

os

docentes

que

recorreram

habitualmente

às

T.I.C.,

as

atividades

que

promoveram/dinamizaram em sala de aula envolveram as seguintes áreas de ação:

Gráfico 35: Atividades Pedagógicas com recurso às T.I.C. – Fonte: Questionário dos docentes

Outras atividades realizadas em contexto educativo com recurso às T.I.C envolveram as seguintes
situações:
. Scratch;
. Utilização de telemóvel e tablets, em âmbito pedagógico;
. Desporto Escolar: Xadrez;
. Utilização de aplicações para dispositivos móveis;
. Microsoft Publisher; Windows Movie Maker;
. Formulário Google drive;
. Visionamento de vídeos com canções didáticas e apresentação de conteúdos;
. Escritas de textos, de receitas, de listas de palavras, desenhos no Paint;
. uso de ferramentas da Web;
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. Escrita no programa Word.
Por turma, as atividades pedagógicas realizadas pelos docentes com recurso às T.I.C. envolveram
as seguintes percentagens, de acordo com a respetiva legenda:

Gráfico 36: Percentagem de atividades Pedagógicas com recurso às T.I.C. – Fonte: Questionário dos docentes

Quanto aos constrangimentos que mais dificultaram uma maior utilização das T.I.C. em contexto
educativo, os professores mencionaram os seguintes, de acordo com a análise de conteúdo efetuada:
CONSTRANGIMENTOS NA UTILIZAÇÃO DAS T.I.C. EM CONTEXTO EDUCATIVO

.Computadores
Tablets

.Rede de internet
(Cabo/ Wireless)

. Manutenção e atualização dos computadores;
. Má utilização do equipamento informático, criando problemas aos
utilizadores seguintes;
. Computadores inutilizados ou com algum handicap que não permite a
utilização devida;
. Dificuldades no acesso a computadores disponíveis na Biblioteca ou Sala de
Informática no horário da disciplina/turma;
. Rede lenta ou avaria da mesma;
. Computadores com problemas de funcionamento (software), dificuldade de
acesso à internet;
. Mau estado do PC e da rede wifi;
. Não ter acesso à sala de informática. Falta de apoio nesta área;
. Computador ou Projetor que não funciona devidamente.
. Internet nem sempre funcionava ou não estava a funcionar com a rapidez
necessária (cabo ou wireless).
. Limitações na disponibilidade da sala de informática e da Biblioteca;

.Salas/Equipamento

. O material informático não estar a funcionar corretamente ou só existir um
computador na sala de aula;
. Dificuldade em ter computadores disponíveis. Por vezes, a necessidade de
aceder à Internet é fator de distração entre os alunos;
. Acesso à rede ou problemas de ligação com o projetor, com os periféricos
(rato) e com a grande luminosidade da sala;
. Falta de projetor na sala de aula (Casal do Sapo);
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. Outras situações

.computadores não leem as pens da editora, impedindo a realização de
algumas atividades bastante motivadoras (1.º Ciclo);
. Turmas grandes e com graves problemas comportamentais, causando
dificuldades na gestão da sala de aula com a realização de trabalhos via
internet;
. Salas de aula com equipamento insuficiente e com utilização pouco cuidada
do material informático;
. Existência de um só computador na sala de aula;
. Os meios informáticos nas salas não estão operacionais ou falta de
Internet;
. Falta de tempo útil para uma maior pesquisa na sala de aula;
. Limitações no acesso à sala de informática. Falta de apoio nesta área pelos
docentes especializados na área.
. Nem todos os alunos têm computador em casa e dizem não ter
disponibilidade de horário para pesquisar na escola.

Tabela 68: Constrangimentos na utilização das T.I.C. – Fonte: Questionário dos docentes

Em relação à utilização da Internet em contexto educativo, os docentes avaliaram, de acordo com
a tabela seguinte, o modo como consideraram a literacia digital dos alunos:

Gráfico 37: Avaliação de literacia digital dos alunos – Fonte: Questionário dos docentes

De um modo geral, os docentes consideraram satisfatória a literacia digital evidenciada pelos
alunos, nos respetivos anos de escolaridade onde lecionaram. Destacaram especial relevância no 9.º ano,
pois consideraram-na muito boa.
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Quanto às opiniões expressas pelos 66 alunos que realizaram o Questionário, no âmbito da Medida
C2, sobretudo na Utilização das T.I.C. em sala de aula, registou-se o seguinte:

Gráfico 38: Atividades Pedagógicas com recurso às T.I.C. – Fonte: Questionário dos alunos

Outras atividades realizadas com recurso às T.I.C.
Atividades
Scratch
Apresentação de trabalhos em PowerPoint
Utilização de Microsoft Publisher; Windows MovieMaker
Visualização de textos e de histórias, audição de canções, vídeos variados no âmbito
curricular …
Gravação e manipulação de voz
Jogos Pedagógicos/didáticos online
Atividades (continuação)
Utilização de telemóveis para pesquisa via net
Vídeos
Recurso à Aula Virtual
Trabalhos de pesquisa com recurso à internet
Trabalhos em parceria com outras disciplinas
Nada a dizer

Incidências

2
2
1
1
1
2
Incidências
2
1
1
2
1
1

17 respostas
Tabela 69: Atividades realizadas com recurso às T.I.C. – Fonte: Questionário dos alunos
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Gráfico 39: Percentagem de atividades Pedagógicas com recurso às T.I.C. – Fonte: Questionário dos alunos

Quanto ao grau de concordância com as afirmações seguintes, os resultados foram os seguintes,
tendo em atenção que o nível 1 significava: discordo totalmente e o nível 10 – concordo totalmente:

Gráfico 40:Grau de motivação com o uso de T.I.C. na sala de aula – Fonte: Questionário dos alunos
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Gráfico 41:Grau de satisfação (papel mais ativo) com o uso de T.I.C. na sala de aula – Fonte: Questionário dos alunos

Gráfico 42:Grau de satisfação (oportunidade de sucesso) com o uso de T.I.C. na sala de aula – Fonte: Questionário dos
alunos

Gráfico 43:Grau de satisfação (aprendizagens mais sólidas e eficazes) com o uso de T.I.C. na sala de aula – Fonte:
Questionário dos alunos
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Gráfico 44:Avaliação de literacia digital – Fonte: Questionário dos alunos

Em termos gerais, é possível concluir que, para os alunos, o uso das T.I.C., em sala de aula, teve
um papel ativo nas suas aprendizagens, permitindo estruturá-las, de modo sólido e eficaz, tendo ainda
contribuído de maneira significativa para aumentar as suas competências de literacia digital.
Quanto ao trabalho colaborativo realizado em sala de aula ao longo do ano letivo (trabalhos de
grupo ou a pares, essencialmente), os alunos salientaram o seguinte:

Gráfico 45:Trabalho colaborativo entre os alunos - Fonte: Questionário dos alunos
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Sendo visível a realização de trabalho colaborativo em contexto de sala de aula – trabalhos de grupo,
trabalhos a pares, exposições/apresentações orais de trabalhos de pesquisa, e outras atividades-, como as
apresentadas na tabela abaixo.
Outras atividades realizadas em sala de aula:
Trabalhos individuais;

Resolução de questionários;

Debates de ideias entre alunos da turma;

Jogos didáticos;

Trabalhos de grupo;

Concursos;

Trabalhos a pares;

Desafios de matemática;

Leituras a pares;

Pintura de um muro da escola;

Exposição/divulgação de trabalhos diversificados, realizados no

Saídas didáticas;

âmbito disciplinar;

Preparação de Exposições;

Apresentação oral de trabalhos de pesquisa/temas à escolha;

Competições entre grupos na sala de aula.

Teatro;
Tabela 70: Atividades realizadas em trabalho colaborativo – Fonte: Questionário dos alunos

Os dados seguintes revelam as percentagens obtidas com base no trabalho realizado em sala de
aula:

Gráfico45:N.º de vezes em que se realizou trabalho colaborativo entre os alunos (grupos) - Fonte: Questionário dos alunos

Gráfico46:N.º de vezes em que se realizou trabalho colaborativo entre os alunos (pares) - Fonte: Questionário dos alunos
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Gráfico47:N.º de vezes em que se realizaram exposições sobre temas trabalhados - Fonte: Questionário dos alunos

Gráfico48:N.º de vezes em que se fizeste apresentações orais sobre temas trabalhados - Fonte: Questionário dos alunos

Em conclusão, embora diversificadas as atividades realizadas na sala de aula, ao longo do ano letivo,
podemos sentir como mais utilizadas, em termos de trabalho colaborativo, os trabalhos de grupo ou a pares,
seguido, complementarmente, pela apresentação oral das pesquisas realizadas.
O grau de concordância em relação às atividades realizadas pelos alunos em sala de aula permitiu
chegar aos seguintes resultados, sendo o nível 1 considerado: Discordo Totalmente e o nível 10 Concordo
Totalmente:
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Gráfico 49:Grau de motivação com o trabalho colaborativo - Fonte: Questionário dos alunos

Gráfico 50:Grau de satisfação (papel mais ativo) com o trabalho colaborativo – Fonte: Questionário dos alunos

Gráfico 51:Grau de satisfação (oportunidade de sucesso) com o trabalho colaborativo – Fonte: Questionário dos alunos
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Gráfico 52:Grau de satisfação (aprendizagens mais sólidas e eficazes) com o trabalho colaborativo – Fonte: Questionário
dos alunos

Gráfico 53:Grau de satisfação (conhecimentos na organização e cooperação) com o trabalho colaborativo – Fonte:
Questionário dos alunos

Em termos de análise final, é clara a importância atribuída aos trabalhos de grupo ou a pares para
a motivação e realização das aprendizagens entre os alunos. Deve ainda ser mencionadas como não
despiciendas o desenvolvimento da organização e a cooperação entre os alunos proporcionado pela
realização de trabalhos em grupo ou a pares.
Por último, 93,9 % dos alunos salientaram que realizaram fichas de avaliação individual ao longo do
ano letivo. Nas situações onde tal aconteceu, os resultados indicaram o seguinte:
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Gráfico 54: N.º de fichas de avaliação feitas por ano – Fonte: Questionário dos alunos

Gráfico 55: Instrumentos de avaliação utilizados ao longo do ano – Fonte: Questionário dos alunos

Perante os gráficos apresentados, é possível concluir que as Fichas/testes de avaliação individual
constituíram ainda o meio preferencial de avaliação dos alunos, embora não tenha sido o único.

4.7Medida C3 – Diferenciação de práticas pedagógicas: Ações de sensibilização
relativamente aos alunos abrangidos pela Educação Especial
A implementação do Decreto-Lei n.º54/2018 no Agrupamento foi um processo trabalhoso e
desafiante. Assim, num primeiro momento, foram aprovados todos os modelos gerais dos vários documentos
pedidos por esta nova forma de funcionamento da escola.
Posteriormente, tal como o decreto previa, procedeu-se à avaliação de todos os alunos que estavam
abrangidos pelo decreto-lei n.º 3/2008 e à definição das medidas educativas que melhor correspondiam ao
seu perfil educacional. Este trabalho foi realizado ao longo do 1.º Período e parte do 2.º Período.
Paralelamente, foram realizadas sessões de esclarecimento sobre o novo decreto, com grupos de docentes
da escola, tendo sido dado apoio individualizado aos vários docentes que o solicitaram.
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4.8Medida C4 – Diferenciação de práticas pedagógicas: Promoção do trabalho
de pares/grupos em sala de aula
Em relação a esta medida inscrita no Plano de Melhorias 2017/21, os resultados apurados são os
seguintes, de acordo com a análise do Questionário respondido por sessenta e oito docentes:

Gráfico
56: Práticas de diferenciação pedagógica com recurso a trabalho colaborativo – Fonte: Questionário dos docentes

É visível a utilização de trabalhos a pares ou de grupo na dinamização da sala de aula, para além
da exposição/divulgação das pesquisas realizadas com base nessa estratégia pedagógica, confirmando os
resultados apurados no questionário apresentado aos alunos.
Outras atividades foram também realizadas, tal como constam do quadro seguinte:

Tabela 71: Atividades realizadas em trabalho a pares ou grupos – Fonte: Questionário dos docentes
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Gráfico 57: N.º de vezes que se realizaram trabalhos de grupo – Fonte: Questionário de docentes

Gráfico 58: N.º de vezes que se realizaram trabalhos a pares – Fonte: Questionário de docentes

Gráfico 59: N.º de vezes que se realizaram exposições sobre temas trabalhados em sala – Fonte: Questionário de docentes
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Pelos gráficos circulares apresentados, é visível ver que há uma percentagem significativa de
trabalhos que foram realizados em grupo ou a pares ao longo do ano letivo, refletindo uma estratégia de
ensino-aprendizagem com base em trabalho autónomo pelos alunos em contexto de sala de aula.
Os docentes identificaram também vários constrangimentos que dificultaram o desenvolvimento de
práticas de diferenciação pedagógica em contexto educativo.
A seguinte análise de conteúdo identifica essas situações:
Sobrecarga de trabalho burocrático e administrativo;

Programas/tarefas
escolares/
Trabalho
Administrativo

Articulação
Curricular/Materiais
Pedagógicos

Programas curriculares extensos; vários níveis e disciplinas atribuídas a um mesmo
docente;
Excesso de burocracia/trabalho administrativo que não deixa margem para a devida
preparação de aulas e consequentemente para a efetiva diferenciação pedagógica;
Enorme trabalho burocrático e consequente tempo de trabalho individual escasso
para planificação e produção de materiais.
Contexto específico da disciplina de EF;
Dificuldade em articular com outros colegas;
Número de computadores insuficientes na sala de estudo;
Falha constante de rede de internet na escola;
Computadores com problemas de software ou de acesso à net;
Falta de material pedagógico adequado aos alunos com NEE;
Falta de um professor de apoio pedagógico, em sala de aula;
Falta de recursos humanos;
Falta de recursos didáticos, materiais e de equipamento;
Materiais didáticos em número insuficiente.
Número elevado de alunos por turma, disciplinas de opção anuais (só 45m/semana);
Interesses divergentes em relação à escola e seu ensino da parte de alguns alunos;
Organização do espaço físico na escola;
Dimensão das salas (muito pequenas), disposição das mesas (necessidade de
organizar as mesas em grupos no início e arrumar no final das aulas, perdendo muito
tempo), falta de materiais disponíveis (computadores, livros e outros);
Deficiência no material informático;
Condições climáticas e espaço físico da escola;

Alunos/Turmas/Escola

Os alunos não cumprirem com os prazos estipulados;
Dificuldade em constituir grupos (há alunos que não trabalham e os colegas não os
querem nos seus grupos);
Dificuldade dos alunos em expor e defender o trabalho desenvolvido;
Falta de hábitos de entreajuda entre alguns alunos de certas turmas;
Falta de recursos como computadores;
A dificuldade em acompanhar vários grupos de trabalho durante a aula;
Ritmos/empenhos diferentes dos alunos.
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O barulho e a falta de autonomia/iniciativa por parte de alguns alunos;
Alunos perturbam demasiado as aulas, tendo tendência a falar e a não trabalhar;
Indisciplina dos alunos na sala de aula;
Turmas muito heterogéneas e pressão do cumprimento dos conteúdos;

Alunos/Turmas/Escola

A diminuta carga horária semanal atribuída à disciplina lecionada;
Turmas muito grandes e com dificuldades muito dispares, alunos pouco
colaborantes e, relacionado com a razão anterior, alunos que se recusam em alterar
atitudes e dar-se a oportunidade de recuperar e progredir.
Número elevado de alunos por turma e disciplinas de opção anuais (só 60
minutos/semana);
O elevado número de alunos constitui o constrangimento maior.

Trabalho específico
com alunos

Dificuldade de trabalhar em ritmos diferentes e ritmos de trabalho diferentes com
os alunos da turma;
O n.º de alunos com "NEE" por turma.

Tabela 72: Constrangimentos ao desenvolvimento de práticas de diferenciação pedagógica – Fonte: Questionário dos
docentes

Foi particularmente expressivo o elevado número de docentes que salientaram dificuldades no
desenvolvimento de práticas de diferenciação pedagógica em contexto educativo apontando sobretudo as
seguintes:
- Sobrecarga de trabalho burocrático e administrativo;
- Programas curriculares extensos;
- Vários níveis de disciplinas atribuídas a um mesmo docente;
- Falta de recursos didáticos, de materiais e de equipamentos – computadores, livros, condições das
salas, entre outros;
- Número elevado de alunos por turma;
- Turmas muito grandes e com dificuldades muito diferentes entre si;
- Alunos pouco colaborantes;
- Indisciplina dos alunos na sala de aula.
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4.9Medida C5 – Diferenciação de práticas pedagógicas: Reforço das atividades
teórico-práticas como instrumentos de avaliação
Em relação a esta medida, os docentes consideram o seguinte, de acordo com as respostas dadas
[68] no respetivo questionário:

Gráfico 60: N.º de vezes que se realizaram atividades teórico-práticas – Fonte: Questionário de docentes

Gráfico 61:Tipos de instrumentos de avaliação para avaliar aprendizagens teórico-práticas – Fonte: Questionário de
docentes
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Tabela 73: Instrumentos de avaliação diversificados – Fonte: Questionário dos docentes

É possível concluir, pelos gráficos e tabelas apresentados, uma significativa percentagem de
atividades teórico-práticas desenvolvidas em sala de aula, as quais tinham um conjunto de grelhas de
avaliação associadas às aprendizagens promovidas, individuais ou em grupo, sem esquecer outros
instrumentos de avaliação, tal como indicados na tabela anterior.
Foram, igualmente, mencionados pelos professores dois constrangimentos que dificultaram o
desenvolvimento de atividades teórico-práticas em contexto educativo. A análise de conteúdo seguinte
identifica essas situações:
A sobrecarga de trabalho burocrático e administrativo;
Trabalho administrativo

Excesso de trabalho administrativo.
A extensão dos programas curriculares das disciplinas.

Carga letiva/Programas
Curriculares

As disciplinas de opção anuais (só 45m semanal), não facilitando a transmissão
de conhecimentos aos alunos.
Número elevado de alunos por turma;
Indisciplina em contexto de sala de aula;
Em trabalhos de pesquisa muitos Alunos aproveitarem para conversar e
copiarem uns pelos outros as informações obtidas;

Alunos/Turmas/ Escola

Pouco tempo na sala para prestar apoio aos alunos em trabalhos de pesquisa;
Ritmos/empenho dos alunos;
Barulho e a brincadeira de alguns alunos em sala de aula;
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Falta de material de laboratório de uso corrente ou falha nos equipamentos;
A faixa etária dos alunos (1.º Ciclo).
Equipamento informático em número insuficiente;
Falta de falta de Projetor Multimédia em certas salas de aula;
Meios técnicos na
escola/condições na sala
de aula

Falta de rede de internet;
A sala de aula não ter nenhum ponto de água para trabalho em disciplina
específica;
A escola só possuir um laboratório de CN, faltando um espaço com água corrente
e material para a execução de muitas das atividades práticas;
Falta de ferramentas tecnológicas de apoio em todas as salas de aula;
Disposição das mesas na sala, falta de materiais na sala;
Condições climáticas (em aulas de Educação Física).

Tabela 74: Constrangimentos que dificultaram o desenvolvimento de atividades teórico-práticas – Fonte: Questionário dos
docentes

Neste contexto, foi particularmente expressiva o elevado número de alunos por turma, o trabalho
burocrático e administrativo, os currículos muito extensos das disciplinas, a falta de meios tecnológicos
com acesso à internet, além da própria internet não estar disponível em todo o Agrupamento (por avaria
ou falha do sistema operativo), o comportamento agitado dos alunos (indisciplina) e a falta de materiais
pedagógicos para uso corrente em sala de aula.
Quanto ao modo como foi realizada a lecionação interdisciplinar e articulada do currículo,
apresentam-se as seguintes situações:

Gráfico 62: Lecionação interdisciplinar e articulada do Currículo – Fonte: Questionário de docentes

Lecionação interdisciplinar e articulada do currículo - Práticas/Atividades desenvolvidas
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Através dos trabalhos de
Projeto desenvolvidos com os
alunos.

Atividades planeadas no
âmbito do C.T.A. e Projeto
Turma mais Ação, mas também
no PES com o apoio da B.E.

Entre as disciplinas D.A.C. –
Domínio de Autonomia
Curricular.

Após a escolha do tema a trabalhar,
foram realizadas pesquisas de
natureza interdisciplinar de modo a
criar o produto final em formato
curricular.

De diversas formas, usando vários
recursos educativos em comum

Realização de um Projeto
interdisciplinar com apoio dos
docentes intervenientes no mesmo.

Através da integração de
conteúdos das disciplinas, criando
um projeto interdisciplinar.

Fusão de Português/ EF e PES -

Na Educação Pré-Escolar, as áreas
trabalhadas refletiram a
colaboração dos docentes do
1.ºCiclo e da Biblioteca Escolar no
apoio à vertente educativa, sem
esquecer a participação da
Biblioteca Municipal.

Tabela 75: Atividades desenvolvidas para a lecionação interdisciplinar e articulada do currículo – Fonte: Questionário dos
docentes

Gráfico 63:Trabalho colaborativo no Conselho de Turma + ação – Fonte: Questionário de docentes

Os 35,3% dos docentes, que responderam afirmativamente, indicaram duas práticas que
desenvolveram com outros docentes durante o ano letivo.

Práticas/Atividades desenvolvidas no trabalho colaborativo
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Pesquisa, realização e exposição dos
trabalhos no âmbito do Projeto
Turma + Ação.

No âmbito do PES e Cidadania…

Relatório
Técnico
Pedagógico
relativo a vários alunos no âmbito
do MSAI.

Atividade de apadrinhamento dos
alunos.

Pesquisas
e
powerpoint.

Atividades de apresentação oral;
atividades no exterior entre
Turmas; Visitas de Estudo, Projeto
de voluntariado…

Após a escolha do tema, foi
realizada a construção do Guião de
Trabalho para a pesquisa a realizar.

Explicação do funcionamento de
determinado …

Percursos na natureza, estatísticas
de âmbito matemático relacionada
com os alunos da turma…

Preparação de atividades e de
aulas …

trabalhos

em

Saúde e S.B.V.

Tabela 76: Atividades desenvolvidas em trabalho colaborativo – Fonte: Questionário dos docentes

4.10Medida D1: Observação de aulas: observação de aulas entre pares
Esta medida foi cumprida por todos os Departamentos Curriculares, numa percentagem que atingiu,
globalmente 91,18% dos docentes envolvidos. Situações relacionadas com gravidez ou pós-parto justificam
não ter sido atingidos os 100% de observação de aulas entre pares.
Maioritariamente, as aulas assistidas foram realizadas nos seguintes contextos:
Contexto
Numa disciplina que também lecionam
No mesmo ciclo que lecionam
No mesmo ano que lecionam
De uma das suas turmas
Não se enquadram em nenhuma destas categorias

N.º de respostas
38
54
39
16
5

%
25,00%
35,52%
25,65%
10,52%
3,28%

Tabela 77: Contexto das aulas assistidas entre colegas– Fonte: Questionário dos docentes

As aulas assistidas foram, maioritariamente, realizadas:
Local
Em uma sala de aula convencional
Em Laboratório
No Campo de jogos/pátio da escola
Em Sala de Informática
Na B.E
Na Sala de Estudo/outra

N.º de respostas
32
7
11
2
2
0

%
59,25%
12,96%
20,37%
3,70%
3,70%
0%

Tabela 78: Locais das aulas assistidas entre colegas – Fonte: Questionário dos docentes
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Quanto às aulas assistidas, os docentes consideraram-nas muito enriquecedoras para a prática
letiva, muito importantes para a concretização do Projeto Educativo e do Plano de Ação Estratégica e muito
adequadas atendendo às aprendizagens Essenciais/Perfil, sendo residuais as opiniões em sentido contrário,
tal como demonstra a tabela seguinte:
ESCALA
Aulas assistidas foram

1
(Nada)

2

3

4

5
(Muito)

Enriquecedora para a prática letiva.

2

2

4

13

66

Importante para a concretização do Projeto Educativo e
do Plano de Ação Estratégica.

0

4

3

10

70

Adequada atendendo às aprendizagens Essenciais/Perfil

-

-

-

3

14

Tabela 79: Escala atribuída às aulas assistidas entre colegas – Fonte: Questionário dos docentes

Sobre as estratégias/abordagens pedagógicas aplicadas nas aulas assistidas pelos docentes do seu
Departamento, a Tabela seguinte resumo as opiniões expressas pelos docentes:
Das estratégias/abordagens pedagógicas aplicadas na aula a que assistiu, destacaria como particularmente
interessante(s):

O trabalho de grupo
O trabalho a pares
A atribuição de tutores interpares
A aprendizagem pela descoberta
A organização das atividades por grupos de nível
A responsabilização dos alunos pelo seu desempenho em
aula
A utilização de materiais multimodais
A exposição de conteúdos
A abordagem criativa aos conteúdos
A diferenciação pedagógica
A “originalidade” dos materiais propostos
As atividades propostas
Outras: comunicação

n.º
n.º
n.º
n.º
n.º

de vezes
de vezes
de vezes
de vezes
de vezes

- 35
- 34
-3
– 43
– 11

n.º de vezes - 51
n.º
n.º
n.º
n.º
n.º
n.º
n.º

de vezes
de vezes
de vezes
de vezes
de vezes
de vezes
de vezes

-8
- 24
- 40
- 26
- 20
- 26
-5

Tabela 80: Estratégias destacadas nas aulas assistidas entre colegas – Fonte: Questionário dos docentes

A análise de conteúdo envolvendo as considerações finais sobre esta Medida permitiu concluir que
as observações interpares:
- Foram enriquecedoras para as práticas educativas, permitindo observar outras abordagens
educativas e refletir sobre as mesmas;
- Permitiram visualizar práticas de trabalho de grupo/pares que permitiram motivar os alunos e
surtiram efeito na aprendizagem dos mesmos;
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- Facilitaram o encadeamento de ideias, a apresentação e exemplificação criativa dos conteúdos,
bem como a gestão eficaz do tempo;
- Potencializaram ideias quanto a um trabalho interdisciplinar que é possível em parceria com
professores de artes, em regime de par pedagógico;
- Foram momentos de aprendizagem e crescimento profissional pelas abordagens criativas e nas
estratégias utilizadas.

5. Monitorização e Avaliação do Ensino e das Aprendizagens
5.1 Operacionalização do Plano de Ação Estratégica, identificação de boas
práticas, redes de parcerias desenvolvidas e autoavaliação efetuada.
A operacionalização das medidas definidas no âmbito do Contrato de Autonomia continuou a ser
implementada através de um conjunto alargado de atividades diversificadas, às quais foram adicionadas
outras atividades, medidas e estratégias no âmbito do novo Projeto Educativo – “Educar com Afeto,
Construindo o Futuro”, o Plano Anual de Atividades do Agrupamento, o Plano de Melhorias 2018/2021 e os
Planos de Ação Estratégica-Pedagógica no âmbito da Flexibilidade e Autonomia Curricular para
potencializar melhores resultados escolares. Neste caso, sublinhe-se, por exemplo, as várias Estratégias e
Boas Práticas apresentadas seguidamente:
. Articulação entre os diferentes ciclos e disciplinas, favorecendo a sequencialidade das aprendizagens
e a flexibilidade do currículo, nomeadamente com o projeto de articulação “Juntos Vamos Mais Longe”;
. A articulação curricular da Biblioteca Escolar com os docentes, partilhando recursos didáticos nas
várias áreas disciplinares;
. Coadjuvação em todos os ciclos em diferentes áreas;
. Reforço do trabalho cooperativo entre os docentes dos diferentes grupos disciplinares;
. Estratégias e procedimentos, visando a melhoria das aprendizagens escolares (reorganização da gestão
do currículo com diversificação de estratégias);
. Dinamização regular de Assembleias de Turma e a criação da Assembleia de Estudantes do AEQC,
visando a resolução de problemas e promovendo práticas democráticas de cidadania, numa ação estreita
com a Direção Executiva;
. Implementação de projetos relacionados com a promoção do sucesso, da autonomia e da cidadania
responsável, como foi o projeto “Turma Mais Ação” e os “Conselhos de Turma em Ação”;
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. Participação/Acompanhamento dos Encarregados de Educação no percurso escolar dos seus
educandos, no Plano Anual de Atividades do Agrupamento, na definição de estratégias de atuação/formas
de resolução de problemas e promoção do sucesso educativo, destacando-se a prática implementada pelo
Diretor de reuniões trimestrais com os representantes dos Encarregados de Educação de todas as turmas do
Agrupamento;
. Continuidade da implementação de medidas educativas e de complemento curricular;
. Aposta nos Planos de Ação Estratégica Pedagógica no âmbito da Autonomia e Flexibilidade Curricular
no 1.º e 5.º ano de escolaridade, onde foi dada prioridade à ação pedagógica, visando a qualidade do sucesso
e prevenindo o insucesso durante o percurso escolar em cada Ciclo.
. Foram igualmente desenvolvidas parcerias ao longo do ano letivo como forma de melhorar os
resultados escolares, nomeadamente:
- Estratégias de reorientação e acompanhamento dos alunos com problemas de aprendizagem e
disciplinares, beneficiando de parcerias com as diferentes entidades de apoio e solidariedade social;
- Partilha de produtos de aprendizagem através da exposição pública, em espaços da comunidade;
- Empenho em manter a relação com parceiros da comunidade/entidades sociais para a realização de
estágios/experiências pré-profissionais, preparando os alunos para a vida ativa, nomeadamente no que se
refere aos alunos acompanhados pela Educação Especial, de acordo com as orientações da alínea c), do
artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 54/2018;
- Projetos ligados ao Concurso Concelhio de Leitura e ao Plano Nacional de Leitura, visando a formação
de leitores e a melhoria dos resultados escolares dos alunos.
Estas atividades foram sempre alvo de avaliação e reflexão por parte dos diversos intervenientes,
criando-se grelhas e documentos próprios para o efeito.
Em consequência da aplicação das medidas no âmbito do Contrato de Autonomia, houve uma evolução
muito positiva nos resultados escolares dos alunos. A melhoria dos resultados apresentados neste
Agrupamento resulta dos esforços de todos os elementos da comunidade educativa através de estratégias
de implementação dos currículos das várias disciplinas, da implementação de atividades extracurriculares
que potencializaram a motivação para as aprendizagens, do contributo dos Encarregados de Educação como
agentes de referência no acompanhamento do percurso escolar dos educandos e na utilização dos recursos
da comunidade como instrumento de potencialização da aprendizagem e do consequente sucesso educativo.
A articulação com a Equipa de Autoavaliação, monitorizando a operacionalização do Contrato de
Autonomia e a reflexão contínua sobre os resultados e estratégias desenvolvidos pelas estruturas educativas
que compõem o Agrupamento, nestes últimos seis anos, foi essencial para a consecução destes resultados.
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Contribuíram ainda para estes resultados os compromissos assumidos pela Direção Executiva que tomou
posse no ano letivo 2017/2018, que visam a melhoria sustentada dos resultados e a definição de novos
objetivos e metas no seu Projeto Educativo 2018/2022 –“Educar com Afeto, Construindo o Futuro”, num
processo amplamente participado e discutido na Comunidade Educativa, no Plano de Melhorias 2018/2021
e nos Planos de Ação Estratégica Pedagógica 2018/2019 referentes ao 1.º e ao 5.º ano de escolaridade
(projeto de autonomia e flexibilidade curricular), que invocam uma nova abordagem pedagógica e que se
vão alargar ao 2.º e 6.ºano em 2019/2020.

5.2Medidas Educação Especial e Serviço de Psicologia e Orientação (SPO)
Com a mudança de legislação a avaliação do serviço prestado pela Educação Especial passou a ser
realizada com base em novos parâmetros.
Assim a avaliação das medidas foi realizada a partir das evidências que foram resultando do processo
de implementação do Decreto-Lei n.º 54/2018. Também se suporta nos relatórios individuais que todos os
conselhos de turma/ano produziram no final do ano como o objetivo de avaliar a implementação das
medidas seletivas e/ou adicionais individualmente para os alunos que delas beneficiaram ao longo do ano
2018/19.
No presente ano letivo, no Agrupamento de Escolas da Quinta do Conde, num universo de 1046
alunos, existem 120 alunos abrangidos por medidas do DL 54/2018, o que corresponde a uma percentagem
de 11,4% do total dos alunos.

Gráfico 64: Número de alunos MSAI por Ciclos de Ensino - Fonte: Relatório do Departamento

A análise do gráfico permite-nos verificar que os alunos abrangidos pelas medidas do decreto-lei n.º
54/2018 estão maioritariamente distribuídos no 3.º Ciclo. Em relação ao 1.º Ciclo, o número de alunos está
relacionado com a entrada dos mesmos na escolaridade e a consequente identificação por parte das
docentes das dificuldades destes alunos acederem ao currículo.
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Gráfico 65: Número de alunos por medidas educativas Fonte: Relatório do Departamento

Os 120 alunos abrangidos pelo Decreto-Lei 54/2018 estão distribuídos pelas medidas tal como expresso
no gráfico acima. É clara a predominância das medidas seletivas, em especial a alínea b) (adaptações
curriculares não significativas) e d) (antecipação e reforço das aprendizagens). Em segundo lugar, surge a
alínea c (apoio psicopedagógico). Estes dados refletem o esforço dos docentes para que estes alunos
acedamao currículo regular em contexto de sala de aula. As medidas universais aparecem, ainda, em
número diminuto, mas pensamos que, com a progressiva implementação do decreto-lei n.º 54, irão
aumentar.
Em relação ao sucesso dos alunos abrangidos pelo decreto-lei 54/2018, apenas ficaram retidos sete
alunos, sendo três por excesso de faltas ou abandono escolar. No Pré-Escolar, não há retenções foram
pedidos dois adiamentos de matrícula.

N.º alunos NEE

Pré-Escolar
7

1.º Ciclo
39

2.º Ciclo 3.º Ciclo
25
42

Total
120

N.º alunos transitados/aprovados

7

38

25

38

115

N.º alunos não transitados/aprovados

0

1

0

4

5

Tabela 81: N.º alunos transitaram/Não transitaram por ciclos de ensino - Fonte: Relatório do Departamento da Educação
Especial 2018/19

N.º de alunos
N.º alunos NEE

115

Sucesso de Qualidade

83

Sucesso

32

Tabela 82: Sucesso/sucesso de qualidade dos alunos que usufruíram de medidas - Fonte: Relatório do Departamento da
Educação Especial 2018/19
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Pela análise dos dados, podemos concluir que a implementação das medidas de suporte à
aprendizagem e inclusão teve o resultado desejado, dado que a maioria dos alunos, apesar das suas
dificuldades e perfil, obteve sucesso de qualidade.

5.3Sala de Estudo
Alunos

Frequência Livre

Motivo Disciplinar

Conselho de Turma

Decurso da Aula

2017/18

2018/19

2017/18

2018/19

2017/18

2018/19

2017/18

2018/19

2.º Ciclo

425

600

87

127

0

0

11

89

3.º
Ciclo/CEF

1422

1002+14

208

234+15

55

194+7

184

359+69

Total

1847

1616

295

376

55

201

195

517

Tabela 83: Tipo de Frequência da Sala de Estudo – 2017/2019 - Fonte: Relatório da Sala de Estudo 2018/19

Comparativo
Frequência Livre

Total

Motivo Disciplinar

Conselho de Turma

Decurso da Aula

2017/201
8

2018/201
9

2017/201
8

2018/201
9

2017/201
8

2018/201
9

2017/201
8

2018/201
9

1847

1616

295

376

55

201

195

507

Variaçã
o

-231

+81

+154

+312

Tabela 84: Resumo frequência da Sala de Estudo – 2017/2019 – Fonte: Relatório da Sala de Estudo

Frequência Livre
No 2.º Ciclo, em termos de Frequência Livre, verifica-se uma maior assiduidade dos alunos do 5.º ano em
comparação com os do 6.º ano, sendo importante a diferença registada (+ 72 alunos). As turmas com maior
afluência foram o 5.º D e 5.º A, especialmente durante o 2.º período de aulas. Em comparação com o ano letivo
anterior, registou-se um aumento de 175 alunos na frequência da sala de estudo.

No 3.º Ciclo, o 8.º ano apresenta a frequência livre mais elevada (407), seguido das turmas do 7.ºano
(340). Quanto às turmas do 9.º ano registaram-se 109 presenças, sendo estas que apresentam a Frequência
Livre mais baixa. O curso CEF apresenta uma assiduidade quase residual (14 presenças ao longo do ano
letivo) explicada pela própria característica da turma.
Em termos gerais, o 3.º Ciclo apresenta os maiores índices neste modelo de frequência,
comparativamente ao 2.º Ciclo (até pelo maior número de turmas), sendo a Frequência Livre claramente
manifesta ao longo do ano letivo. A assiduidade dos alunos foi mais evidente no 2.º Período (mais longo),
diminuindo no 3.º Período. Registou-se, no entanto, uma diminuição de 420 alunos do 3.º Ciclo na frequência
da sala de estudo face ao ano letivo anterior. Assim, em termos de frequência total, verifica-se uma variação
negativa, registando-se a diminuição de 231 alunos em comparação com os dados do ano letivo anterior.
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Frequência por Motivo Disciplinar
No 2.º Ciclo, o 5.º ano apresenta o menor número de alunos neste modelo de frequência,
comparativamente com o 6.º ano (26 e 58 respetivamente). Face ao ano letivo anterior, regista-se um
aumento de 40 alunos na frequência da sala de estudo por Motivo Disciplinar.
No 3.º Ciclo, o 7.º ano apresenta o valor mais elevado neste padrão de frequência (106) evidenciando-se as turmas 7.º B (35) e 7.º A (33), embora seja a turma 8.º B quem regista o maior número de alunos,
envolvendo esta modalidade (50). O 9.º ano, no geral, mostra ser o ano escolar que apresenta menor
assiduidade neste modelo de frequência.
Relativamente ao curso CEF, a sua representação neste tipo de frequência envolve 15 alunos, sendo um
valor relativamente elevado por envolver apenas uma turma.
Em termos finais, o 3.º Ciclo apresenta quase o dobro das frequências da sala de estudo por Motivos
Disciplinares comparativamente ao 2.º Ciclo, embora o número de turmas seja também maior. Em relação
ao ano letivo anterior, regista-se um aumento de 81 alunos neste modelo de frequência.
Frequência por Conselho de Turma
No 2.º Ciclo, este tipo de frequência não tem representação, visto o seu valor ser nulo.
No 3.º Ciclo, o 8.º ano regista o valor mais elevado (122), seguido do 7.º ano (51), sendo menores os
valores registados no 9.º ano e no Curso CEF (21 e 7 respetivamente). Apenas depois das reuniões do 2.º
Período, foi possível observar este tipo de frequência. Os valores máximos registados foram observados no
2.º período (105 alunos) enquanto que no 3.º Período estiveram 96 alunos na sala de estudo, num total de
201 presenças.
Em comparação com o ano letivo anterior, observou-se um aumento de 154 presenças na frequência da
sala de estudo por Conselho de Turma.

Frequência por Indicação do professor no decorrer da Aula
Nesta modalidade, o 2.º ciclo registou 89 frequências, com maior índice no 6.º ano (62). Quanto ao 3.º
Ciclo, as turmas do 8.º ano registaram o valor mais elevado (143, com destaque para o 8.º B – 62) seguido
pelas turmas do 7.º ano – 139 frequências. O 9.º ano registou 92 frequências. O curso CEF apresentou uma
frequência elevada (69), comparativamente às turmas do 3.º Ciclo.
Em relação ao ano letivo anterior, esta modalidade registou um aumento de 302 frequências.
Em termos finais, os valores mais elevados na frequência da sala de estudo verificam-se nas
modalidades de Frequência Livre e Motivos Disciplinares. A frequência de alunos por Conselho de Turma
apresentou um crescimento elevado (mais 154 alunos), enquanto a frequência por indicação do professor
no Decurso da Aula registou, igualmente, um valor alto (mais 312 alunos). Em termos comparativos,
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devemos, ter sempre em consideração o número total de alunos que frequentaram os dois níveis de ensino
em cada ano letivo.

5.4Projeto EPIS (Empresários pela Inclusão Social)
2.º Ciclo

Ano Letivo

Carteira

Reprovados

Transitados

%Transição

EBI Qta Conde

2016/17

30

12

18

60

EBI Qta Conde

2017/18

24

0

24

100

EBI Qta Conde

2018/19

22

3

19

86,36%

Tabela 85: Alunos do 2.º Ciclo envolvidos no projeto EPIS, dados recolhidos no 3.º Período - Fonte: Relatório EPIS 2018/19

Verifica-se que a taxa de transição na EBI/JI Quinta do Conde (2.º Ciclo) diminuiu 13,64% em relação
ao ano letivo anterior. Ainda assim podemos concluir que é significativa a contribuição do Projeto EPIS para
os resultados obtidos pelos alunos deste Agrupamento.

5.5Projeto: Assembleia de Estudantes do A.E.Q.C.
Constituíram-se para o ano letivo os objetivos seguintes:
•

Envolver os alunos, através dos Delegados e Subdelegados, na construção de uma escola mais ativa
e participada;

•

Estimular a participação dos alunos em decisões e ações em benefício da escola e do ambiente
escolar;

•

Envolver os alunos nas decisões e nas soluções para as necessidades e para os problemas da
escola;

•

Possibilitar aos alunos uma melhor perceção da realidade escolar e a partilha de propostas com os
colegas e professores;

•

Integrar os Delegados e os Subdelegados de Turma nos procedimentos inerentes aos seus cargos;

•

Fomentar uma relação mais próxima entre os Delegados e Subdelegados com a Direção, outras
entidades/órgãos e estruturas da escola;

•

Envolver os alunos na concretização do Projeto Educativo de Escola e do Plano Anual de Atividades;

•

Formar cidadãos ativos/participantes na dinâmica da Escola;

•

Desenvolver o espírito de cidadania e de contributo dos alunos;

•

Incutir nos alunos espírito de iniciativa, espírito crítico, responsabilidade, capacidade de reflexão
e de diálogo e capacidade empreendedora.
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As atividades desenvolvidas envolveram a realização de reuniões que visavam auscultar junto dos alunos
as melhorias a serem realizadas nas escolas do Agrupamento. Os professores titulares e os diretores de
turma cooperaram no trabalho desenvolvido com os seus alunos, sendo que o balanço final é bastante
positivo em termos de participação, de sugestões apresentadas e de empenho dos alunos na resolução de
situações que os envolvem na escola.
Foram também realizadas duas reuniões com os representantes dos Encarregados de Educação/Diretor
do Agrupamento, tendo a Ordem de Trabalhos envolvido temas como:
- Apresentação dos resultados escolares do 1.º e 2.º período de aulas;
– Apresentação/esclarecimento de Projetos e Planos de Ação Pedagógica do Agrupamento;
– Levantamento de sugestões de melhoria em termos de ação do Agrupamento.
A colaboração de todos os envolvidos foi muito importante, tendo permitido encontrar plataformas
de entendimento para melhorar as condições da vida escolar dos educandos, sem esquecer propostas de
acompanhamento dos alunos visando a melhoria dos seus resultados escolares.

5.6Projeto Assembleia Municipal de Jovens – A.M.J.
Foram realizadas vinte e três reuniões, sendo dezasseis na Escola e quatro em conjunto com outras
escolas/alunos/professores e elementos da Assembleia Municipal/Comissão de Líderes/Presidentes de
Juntas de Freguesia e Diretores de Agrupamentos no Auditório Conde Ferreira em Sesimbra.
O tema a trabalhar por todas as Escolas foi: “O Cidadão/Cidadã do Século XXI – Que Competências?”.
O subtema escolhido pela nossa Escola foi: “Jovens sesimbrenses em ação!”. O grupo final foi constituído
por 11 alunos, sendo uma aluna líder de bancada e outra 1.ª Secretária da mesa da Assembleia Municipal
de Jovens.
Tabela 86: Assembleia Municipal de Jovens 2018/2019

Ano/Turma

N.º de alunos

Ano/Turma

N.º de alunos

7.º C

1

9.º B

5

7.º D

1

9.º D

2

8.º C

1

9.º E

1

O Projeto desenvolveu-se nos mesmos moldes e abordagens de anos anteriores, partindo de uma
calendarização definida, do tema e da organização acordadas em reunião com os professores Coordenadores
do Projeto e o grupo da Câmara Municipal de Sesimbra/Assembleia Municipal de Sesimbra/Comissão de
Líderes, que acompanha este Projeto, liderado pela Dr.ª Odete Graça, mentora do Projeto.
À semelhança do ano transato, estabeleceu-se um paralelo com o Projeto Assembleia de Estudantes
do AEQC. Os Diretores de Turma acompanharam a atividade dos seus alunos, sendo informados
sistematicamente e facilitando todas as reuniões. O balanço final é muito positivo em termos de
103

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA QUINTA DO CONDE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE MELHORIAS
responsabilidade/dedicação, de empenho/trabalho, de postura, de participação e de interesse do grupo
final.
O volume de trabalho e o número de tarefas aumentou, novamente, neste ano letivo, o que
pressupunha um trabalho ainda mais contínuo, originando um trabalho de equipa e um trabalho pessoal
mais efetivo e constante. A preparação e o desempenho de todos na assembleia realizada a onze de maio
foi também muito positivo, tendo os alunos revelado excelente conhecimento sobre a temática, quer na
apresentação/comunicação de ideias, quer na postura perante os pares e a audiência.
A Visita de Estudo à Finlândia integrada no Projeto Douzelage – da 1.ª secretária, da professora
coordenadora, de outros elementos do Projeto e da autarquia foi um momento único neste Projeto, na medida
em que proporcionou novas experiências/partilhas/trabalho/desenvolvimento cultural/pessoal entre pares, quer
para os professores, quer para os alunos.

O Projeto, com as suas múltiplas atividades, promoveu o desenvolvimento interpessoal e cognitivo
dos alunos através de pesquisas e aquisição de conhecimentos, tendo sido enriquecido o seu processo
ensino-aprendizagem. Continua também a afirmar-se pela formação cívica, aproximando alunos e
Encarregados de Educação da escola, do poder local, do concelho e da comunidade, promovendo
igualmente a valorização da Escola, da Comunidade e do Meio Envolvente.

5.7Projeto de Educação para a Saúde (PES)
Este Projeto de Educação para a Saúde, incorpora atividades educativas e desenvolve estratégias
que promovem a educação para a saúde, envolvendo a comunidade escolar e será dinamizado, sempre que
possível, em colaboração estreita com os serviços de saúde, pais e Encarregados de Educação, e outras
entidades externas, desenvolvendo, assim, os princípios das escolas promotoras da saúde. Como a atual
legislação privilegia a Educação Sexual, como sendo uma das áreas prioritárias da Educação para a Saúde,
irá ser incluído neste projeto o Projeto de Educação Sexual deste agrupamento.
Assim, tendo por base o Referencial de Educação para a Saúde, foram trabalhadas os cinco temas
globais:
✓ Saúde Mental e Prevenção da Violência;
✓ Educação Alimentar;
✓ Atividade Física;
✓ Comportamentos Aditivos e Dependências;
✓ Afetos e Educação para a Sexualidade.
A operacionalização do Projeto enfatizou a dinamização de grandes vertentes de ação:
✓ Trabalho colaborativo de articulação com a área curricular de Oferta Complementar no 6.º ano e
8.º ano;(Gestão emocional 1.º e 2.º ano);
✓ Implementação do Projeto Primeiros Socorros e Suporte Básico de Vida (OC de 9.º ano);
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✓ Trabalho de articulação transdisciplinar com a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento e outros
projetos em ação (Eco-Escolas, Voluntariado);
✓ Trabalho de articulação interdisciplinar com Educação Física – Academia FitAtivo e Desporto
Escolar;
✓ Gabinete de atendimento – “Jovem Aparece”;
✓ Ações de sensibilização / informação, campanhas e comemoração de dias temáticos.
No geral, as atividades realizadas foram as seguintes:
Atividades/Resultados

Envolvidos

Avaliação
Decorreu de forma francamente positiva ao longo do dia 16
de outubro e contou com diversas atividades envolvendo os

Todas as
Comemoração do Dia
Mundial da
Alimentação no AEQC

Turmas do:
- Pré–escolar
- 1.º Ciclo
- 6.º ano
- 9.º ano

alunos desde o Pré-Escolar ao 9.º ano das duas escolas do
Agrupamento.
Foram realizadas diversas actividades interdisiciplinares ao
longo da semana.
Os objetivos das diferentes atividades foram alcançados,
registando-se grande adesão das turmas. Os alunos e restante
comunidade, agiram sempre de forma interessada e
responsável. A exposição dos trabalhos teve uma enorme
recetividade por todos na escola sede.

Comemoração do Dia
Mundial da Luta
Contra a Sida

-Turmas de 9.º

Atividade de sensibilização para assinalar o Dia Mundial da

ano

luta Contra a Sida.

- Comunidade

Realização de trabalhos nas turmas de 9.º ano. Exposição.

escolar

Balanço positivo de acordo com os objetivos visados.

Saúde Comemoração
do Dia do Não

A comunidade escolar vivenciou a atividade com muito

Fumador:

agrado, principalmente as mensagens, alertando para a

1.Painel temático/

adoção de comportamentos saudáveis e prevenção do

mensagens em moldes

ADS de CN

consumo de tabaco. Construção de um painel alusivo à

de “PÉS”

(8 alunos)

temática.

2.Exposição de

Balanço positivo de acordo com os objetivos visados.

trabalhos

105

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA QUINTA DO CONDE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE MELHORIAS

Atividades/Resultados

Envolvidos
- 3 Turmas de
4.º ano EBI;

Projeto Geração
Saudável

- 5 turmas de
6.º ano;
- 4 turmas de
9.ºano.

Turma do CEF.

substâncias psicoativas
Ação de sensibilização
sobre Sexualidade e
métodos contracetivos

de parceria ao longo do
ano entre a Câmara
Municipal de Sesimbra,
o Centro de Saúde de
Sesimbra, todas os
Agrupamentos de
Escolas do Concelho de
Sesimbra e a Escola

escola

com

as

temáticas

escolhidas

nomeadamente a “Diabetes” e “Uso Responsável do
Medicamento”.
Balanço muito positivo. Grande recetividade e interação por
parte dos alunos e docentes que acompanharam os alunos nas
atividades.
da Equipa de Prevenção do CRI da Península de Setúbal.
Balanço muito positivo, os alunos mostraram muito interesse
Balanço positivo.

CEF;

Maioritariamente, os alunos mostraram-se interessados,

- Turma do

participativos na ação de sensibilização.

7.ºF.
A apresentação dos trabalhos foi muito bemsucedida pelos
nossos alunos, tiveram uma excelente prestação em
representação da escola no Congresso.

uma dos aspetos

Resulta de um trabalho

da

- Turma do

O Congresso do GISC é

Projeto.

recinto

pela temática desenvolvida.

Congresso do GISC:

inovadores do nosso

A atividade foi desenvolvida num autocarro pedagógico, no

Ação de sensibilização dinamizada pelo técnico José Diogo

Ação de sensibilização
na prevenção de

Avaliação

O Slogan do Congresso foi da autoria de um aluno do 9.º ano.
- 6.º A;

Apesar de os nossos alunos participarem na elaboração do

- 9.ºE;

logotipo, o escolhido para o congresso deste ano foi de um

- Alunos da

aluno de outro agrupamento.

Unidade – (8

Realça-se a grande diversidade de atividades apresentadas

alunos);

neste evento, na divulgação de comportamentos saudáveis.

- 4 alunos do

Como balanço final deste Congresso, a organização

9.ºD.

considerou como pontos fortes:
. Trabalho de parceria entre as entidades responsáveis;
. Empenho dos alunos na elaboração e apresentação dos
trabalhos;
. Diversificação e qualidade dos trabalhos apresentados;
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Convívio dos alunos de diferentes agrupamentos fora do
contexto escolar;
. Participação dos alunos do Ensino Especial;
. Promoção da Saúde e de estilos de vida saudáveis.

Atividades/Resultados

Envolvidos

Avaliação
Exposição “Mais saúde, melhor futuro” decorreu em três
momentos,

no

átrio

principal

da

escola,

com

ao

desenvolvimento de três temáticas no âmbito do PES:
«Mais

saúde,

melhor

futuro-exposição

I

–

Dieta

Mediterrânica» - 03 a 14 de dezembro 2018
Exposição “Mais saúde,
melhor futuro”

Toda a

«Mais saúde, melhor futuro-exposição II – Sexualidade» - 18

comunidade

de fevereiro a 01 de março 2019

escolar.

«Mais saúde, melhor futuro-exposição III –

Bullying e

dependências» - 20 a 31 de maio 2019.
Foram calendarizados visitas pelas diferentes turmas para
visitar a exposição.
A comunidade escolar visitou a exposição com muito
interesse e agrado.

Projeto “Fruta Amiga”

Turmas do

Projeto desenvolvido em parceria com a Câmara Municipal

Pré-Escolar e

de Sesimbra. Promoção de Lanches Saudáveis.

1.º Ciclo (EBI e

As crianças aderiram com facilidade e interesse, envolvendo

Casal do

os seus familiares neste processo.

Sapo).

Esta atividade deve dar continuidade no próximo ano letivo.
O grupo participou no projeto “Os Super Saudáveis”, em

“Os Super Saudáveis”

Turmas do

parceria com a Liga Portuguesa Contra o Cancro, com o

Pré-Escolar

objetivo de adquirir conhecimentos importantes ao nível da

(EBI e Casal do

alimentação, possibilitando o desenvolvimento de hábitos

Sapo).

alimentares saudáveis nas crianças, envolvendo também as
famílias.

Projeto:
Crescer Saudável,
dinamizado pela
equipa da Saúde

O projeto foi implementado dando continuidade, nas turmas
1.º Ciclo.

de 2.º e 3.º anos do Agrupamento. Os docentes e os alunos
mostraram interesse nas atividades desenvolvidas.
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Escolar do Centro de
Saúde de Sesimbra
Projeto "Com a
Postura Correta, saúde
na certa"

Atividades/Resultados

Turmas de

O Projeto "Com a Postura Correta, saúde na certa" dirigido

4.ºAno (EBI e

aos alunos do 4º ano, foi dinamizado pela fisioterapeuta

Casal do

Cláudia da equipa da Saúde Escolar.

Sapo).

Balanço?

Envolvidos

Avaliação
Os alunos do 3.º B dinamizaram uma atividade no âmbito da

Atividade “A
Violência”

- 3.ºB;

Violência e apresentaram, com direito a debate sobre a

- 7.ºA;

temática envolvida, às turmas de 7.ºA e 9.ºD. Balanço muito

- 9.ºD.

positivo, os alunos mostraram muito interesse pela temática
desenvolvida.

- 5 alunos do
9.ºA;
- 5.ºA;
Ação de sensibilização
sobre Suporte Básico
de Vida para os alunos

- 5.ºB;
- 8.ºA;
- 8.ºD;
- Utentes do
Centro

A sessão dinamizada pelo grupo de alunos do 9.ºA e um outro
do 9.ºD a outras turmas do agrupamento e aos utentes do
Centro Comunitário da Quinta do Conde no âmbito do Projeto
Voluntariado.
Balanço muito positivo, todos os envolvidos mostraram muito
interesse e enorme recetividade pela temática desenvolvida.

Comunitário.
Campanhas de

Comunidade

A Escola esteve envolvida em diversas campanhas de

Solidariedade

escolar.

solidariedade.

Comunidade
Projeto ENA (Agência
de Energia e Ambiente
da Arrábida): Maleta
da sustentabilidade

escolar;
1.º Ciclo (AEC

O projeto foi implementado nas turmas de 2.º e 3.º ano do

Experiências);

Agrupamento. Os docentes e os alunos mostraram interesse

3.ºCiclo (8.º

nas atividades desenvolvidas.

ano e ADS de
Ciências).

Tabela 87:Atividades e resultados obtidos no âmbito do PES – Fonte: Relatório do PES
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5.8Projeto Educação Sexual da Turma (PEST)
O Gabinete de apoio – “Jovem Aparece!” constituiu uma atividade de continuidade que surgiu da
parceria já existente entre a Escola e o Centro de Saúde de Sesimbra, tendo como principal objetivo
acompanhar, esclarecer os alunos, individualmente ou a pares, sobre assuntos referentes à saúde dos
jovens.
No presente ano letivo, este espaço continuou a funcionar, uma vez por semana, à 6ª feira pelas
14:00 horas com a Enfermeira Ana Rosa Gaboleiro, elemento da equipa de Saúde Escolar, no gabinete dos
Primeiros Socorros, ao lado Reprografia tendo um contributo de articulação com a psicóloga Andrea Ramos.
Para

divulgar

este

espaço,

foram

informados

via

correio

eletrónico,

reuniões

de

Departamento/grupos disciplinares todos os docentes do Agrupamento. Aos Diretores de Turma foi
facultada a informação/recado para colocar na caderneta do aluno informando, desta forma, os Pais/
Encarregados de Educação. Salienta-se ainda, que foi feita a divulgação deste espaço através da página da
escola e cartazes colocados no espaço escolar.
Em termos da operacionalização deste espaço com a Enfermeira Ana Rosa Gaboleiro, funcionou de
forma regular ao longo do ano e foi alvo de interesse dos alunos que o utilizaram, consultando-o para
esclarecimentos mais detalhados, principalmente na área da Sexualidade. Muitos dos alunos não recorreram
a este espaço de forma facultativa, o Diretor de Turma ou outro professor ou a psicóloga encaminhou os
casos que considerava mais relevantes de atenção cuidada e especializada face a um comportamento de
risco. A sinalização destes alunos foi feita através da coordenadora do Projeto Educação para a Saúde e elo
de ligação com o Centro de Saúde. A enfermeira também prestou algum auxílio em termos de enfermaria,
pois o espaço também era destinado aos alunos que se magoavam na escola.
No próximo ano letivo a operacionalização deste Gabinete de apoio – Jovem Aparece na nossa escola
deve continuar, pois é um dos pontos fortes e inovadores do projeto.

5.9Projeto Eco-Escolas
O Projeto Eco-Escolas faz parte de um conjunto de ações a desenvolver na operacionalização do
objetivo estratégico: "Promover práticas ligadas a valores cívicos e de competências pessoais e sociais e
ambientais", incluídas no Projeto Educativo para o quadriénio 2018-2022. Nesta medida, projetaram-se um
conjunto de atividades, tal como são apresentadas no Quadro seguinte:
Atividades realizadas
Temas
Alimentação saudável e
sustentável
Resíduos
Floresta

Pré Escolar

1.º
Ciclo

2.º
Ciclo

1
5
1

3.º
Ciclo

EFA

Articulação
entre ciclos

Articulação com
parceiros
externos

Totais

2

1

2

2

6

4

3

12

1

1

2

3
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Água / Mar
Energia
Biodiversidade
Outros

1

1
2

2
2
1
1

2
2
1
1

1

2

2
2

4
4
3
7

Tabela 88:ProjetoEco-Escolas 2018/2019

As preocupações de ordem ambiental têm vindo a ser debatidas no Agrupamento e tem procurado
definir-se prioridades de ação a implementar para uma melhor sustentabilidade ao nível da vivência da
nossa escola e do Planeta Terra. Sempre que possível, temos procurado abordar estas temáticas,
transversalmente, incorporando-as nos vários projetos das turmas.
A temática dos “Resíduos” permitiu alertar os alunos para o impacto dos lixos no meio ambiente.
Salientou-se a necessidade de reduzir os lixos quer domésticos quer industriais, promoveu-se a recolha
seletiva e a correta utilização do ecoponto e enfatizou-se a importância da reciclagem e da reutilização no
desenvolvimento sustentável. Verificou-se uma adesão significativa às atividades desenvolvidas, que
tiveram como objetivo principal promover alterações comportamentais e desenvolver atitudes cívicas nos
alunos e consequentemente nos seus agregados familiares.
A aposta feita no desenvolvimento curricular das atividades foi claramente ganha, com o
envolvimento de todos os departamentos e suas disciplinas em "Projetos EcoEscolas", muitas vezes, em
articulação interdisciplinar. Para isso, muito contribuiu a discussão do Eco-Escolas no Conselho Pedagógico,
a implementação dos "Conselhos de Turma em Ação" (alguns Conselhos de Turma escolheram trabalhar
temáticas ligadas ao Ambiente); e o destaque que a Cerimónia do Hastear da Bandeira, no 1.ºPeríodo, deu
ao projeto na escola.
Para que a implementação do programa na escola seja mais universal e tenha repercussões
concretas, significativas e duradouras na comunidade é essencial que sejam reequacionados alguns aspetos
estruturais:
• A centralização de programa na figura de um único professor coordenador não permite a sua
melhor dinamização;
• É crucial que cada grupo disciplinar reflita e proponha atividades para desenvolverem os vários
temas de preferência em articulação interdisciplinar, que se enquadrem no seu currículo, e que deverão
ser incluídas no PAAA e nas planificações de cada disciplina;
• É fundamental que o EcoEscolas deixe de ser visto como mais um projeto, mas antes como um
veículo aglutinador, uma manifestação global das preocupações ambientais da comunidade.
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5.10 Projeto «Escola Azul»
Integrado no conjunto de «Escolas Azuis», o Agrupamento desenvolveu, desde então, várias
atividades ligadas à temática dos Mares e Oceanos, tendo constituído como princípios de ação os seguintes
objetivos:
. Desenvolver o espírito crítico ligado às problemáticas ambientais da atualidade - poluição, uso
excessivo dos recursos naturais, sustentabilidade e energias renováveis - através da realização de pesquisas
orientadas e apresentação de resultados;
. Aplicar conhecimentos na vida ativa adquiridos pela pesquisa e observação como Cidadão do Mundo no
âmbito da defesa e proteção ambiental no âmbito marinho;
. Comunicação/divulgação por parte dos alunos das ações desenvolvidas com base na sua participação
ativa no projeto, nomeadamente através de textos, fotografias, vídeos, sem esquecer o uso de recursos
tecnológicos digitais;
. Adotar uma cultura regenerativa, nomeadamente com ações de recolha seletiva de lixo; recolha de
lixo nas praias; reutilização e reciclagem de desperdícios; tomada de consciência da pegada de carbono de
cada um de nós; o que fazer para ter um desperdício zero.
Com estes objetivos em vista, constituíram-se um conjunto de atividades agrupadas em vários temas,
cujo resultado foi o seguinte:

Temas/Visitas
Visita de estudo à Várzea
da Quinta do Conde
“Por mares nunca antes
navegados”

Pré Escolar

1

1.º
Ciclo

2.º
Ciclo

3.º
Ciclo

1

1

1

Limpeza de Praia

1

1

1

Totais
3
2

1

1

Articulação
com parceiros
externos

1

Concurso de Fotografia

Recursos energéticos
renováveis
Poluição de Mares e
Oceanos
Sustentabilidade de
recursos marinhos
Maletas Pedagógicas da
E.N.A.

EFA

Articulação
entre Ciclos

1

1

1

1

1

4

1

2

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

7

Tabela 89: Projeto Escola Azul 2018/2019
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O estudo destas temáticas e visitas efetuadas permitiram alertar os alunos para a necessidade de
preservação dos mares e oceanos em termos de educação ambiental, sustentabilidade e de energias
renováveis não poluentes.
A articulação verificada entre ciclos no âmbito do tratamento curricular destes temas e o apoio de
parceiros estratégicos (E.N.A. Aporvela, Centro de Interpretação da Lagoa Pequena de Albufeira, Câmara
Municipal de Sesimbra) revelaram-se fundamentais para a concretização dos objetivos traçados, sendo
relevante o trabalho efetuado com base nas parcerias estabelecidas.
A aposta feita no desenvolvimento curricular das atividades foi igualmente significativo, com o
envolvimento de todos os departamentos e suas disciplinas em "projetos ligados à Escola Azul", muitas vezes
em articulação interdisciplinar.
Tudo somado, a vigência do 1.º ano deste Projeto foi muito importante para “despertar”
consciências e contribuir para educação ambiental ligada a Mares e Oceanos mais limpos.

5.11Atividades de Enriquecimento Curricular (A.E.C.)/Clubes

Total AEC/Clubes 1.º CEB
188

200

178
139

150
100

95

125

72

50
0
13/14 14/15
15/16 16/17

17/18

18/19

Gráfico 66: A.E.C.- 1.º Ciclo – total comparado de inscritos. Fonte: Relatório de Desporto Escolar 2018-19
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AEC/Clubes 1.º CEB
40
23

20

20

15
11

3

0

Gráfico 67: A.E.C.- 1.º Ciclo – Atividades Desportivas desenvolvidas. Fonte: Relatório de Desporto Escolar 2018-19

Os dados recolhidos permitem observar, relativamente ao ano letivo 2018/19, uma diminuição do
número de alunos que frequentaram as AEC’s/Clubes de Atividade Física e Desportiva. O facto pode ser
justificado pela falta de espaços e horários compatíveis com as necessidades das famílias, os quais recorrem
a serviços externos à escola para suprir essa situação.

5.12Ação Social Escolar (A.S.E.)
Escalão
A

Nível de Ensino

Escalão
B

Escalão
C

Total de Alunos

2017/18

2018/19

2017/18

2018/19

2017/18

2018/19

2017/18

2018/19

Pré-escolar

18

2

7

3

0

0

25

5

1.º Ciclo

57

60

27

30

0

0

84

90

2.º Ciclo

63

47

27

25

6

6

96

78

3.º Ciclo

88

86

40

49

8

7

136

142

Total

341

315

Tabela 90: A.S.E. – Alunos Bonificados 2017/2019 - Fonte: ASE

No último ano letivo, verifica-se que o número de alunos carenciados diminuiu em relação a 2018/2019
(menos 26 alunos), numa tendência que se verifica desde 2015. Notamos ainda que o número mais elevado de
alunos se concentra no 3.º Ciclo.
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5.13Projeto Português Língua Não Materna (P.L.N.M.)
No ano letivo 2018/2019, o Projeto P.L.N.M. contou com vinte e um alunos de variadas idades e
origens, repartidos da seguinte forma:
N.º de alunos

Nível Proficiência

1.º Ano

-

-

2.º Ano

1 (CS)

Avançado (B2)

3.º Ano

3

A1

4.º Ano

2

-

5.º Ano

4

B1 e Avançado (B2)

6.º Ano

4

A1, A2 e B1

7.º Ano

5

A1 e A2

8.º Ano

-

-

9.º Ano

2

A1 e Avançado (B2)

Tabela 91: N.º de alunos de P.L.N.M. por ano, em 2018/2019 – Fonte: Relatório P.L.N.M. 2018/19

N.º de alunos por Nível de Proficiência
Ano Letivo

2018/2019

A1

A2

B1

Avançado

Por avaliar
pela 1.ª vez

Total

5

5

4

3

6

21

Tabela 92: N.º de alunos de P.L.N.M. por Nível de Proficiência, em 2018/2019 - Fonte: Relatório P.L.N.M. 2018/19

Sete dos alunos diagnosticados a P.L.N.M. em 2018-2019 chegaram a Portugal no decurso do
corrente ano letivo, oriundos dos seguintes países:
Países nórdicos

Países eslavos

Europa central

África

1 (Islândia)

1 (Moldávia)

1 (Alemanha)

4 (Angola)

Tabela 93: N.º de alunos por países de origem em 2018/2019 - Fonte: Relatório P.L.N.M. 2018/19

Para apoiar os alunos de P.L.N.M. de 2.º e 3.º Ciclo, contou-se com a colaboração de quatro
professoras, para além da Coordenadora do P.L.N.M., todas professoras do Departamento de Línguas. Para
além de apoiarem os alunos, as professoras de P.L.N.M., sob a orientação da Coordenadora, tiveram de
produzir os diversos materiais referentes às provas de equivalência à frequência destinadas a alunos de
P.L.N.M. do 1.º e do 2.º Ciclo (componentes escrita e oral) e do 3.º Ciclo (componente oral).
Todos os alunos sinalizados, nesses dois ciclos, beneficiaram de 45 minutos semanais de reforço a
P.L.N.M., exceto dois irmãos paquistaneses (3.º e 2.º Ciclos, respetivamente), que usufruíram de 90
minutos semanais, uma vez que, à sua chegada a Portugal, desconheciam, por completo, a nossa língua e
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pertenciam a uma cultura totalmente diferente da europeia. Apesar de ser igualmente de nível A1, uma
aluna de origem moldava apenas beneficiou de 45 minutos semanais. A avaliação diagnóstica de dois destes
alunos permitiu ainda reencaminhá-los para a EMAIE. Também duas alunas de 9.º ano, de nível A1 e
Avançado, respetivamente, transitaram para o 10.º ano e saíram, consequentemente, desta escola.
Para além da escassez de tempo disponível para acompanhar eficazmente a evolução dos alunos
de P.L.N.M., as dificuldades de comunicação da Coordenadora de P.L.N.M. (ou professoras de P.L.N.M.) e
o(a) Diretor(a) de Turma (ou mesmo o Conselho de Turma), constituíram outro entrave ao
acompanhamento regular do percurso dos discentes em questão, dado que o feedback solicitado pela
coordenação do projeto lhe foi raramente comunicado.
Um aumento da carga horária do P.L.N.M. poderia possibilitar melhores resultados, para além do
desenvolvimento do estudo da língua e de ações de sensibilização para as realidades culturais do nosso
país, ajudando os alunos estrangeiros a conhecer melhor o sítio onde vivem e, consequentemente, a
alcançarem uma melhor integração cultural, essencial para o pleno desenvolvimento destas crianças
enquanto pessoas e cidadãs.
Para finalizar, considera-se que, não havendo tempo suficiente para reavaliações diagnósticas
anuais, seria conveniente que os alunos de PLNM passassem, por norma, a ser rediagnosticados no ano que
precede as provas nacionais que tenham de prestar, de modo a redefinir-se o seu nível de proficiência
linguística.

5.14Quadros de Mérito e Valor e de Valor Desportivo
Ciclo

2017/2018

2018/2019

Variação

1.º Ciclo

93

111

+ 18

2.º Ciclo

25

62

+ 37

3.º Ciclo

35

35

0

Total

155

+ 53

208

Tabela 94: Quadro de Mérito e Valor 2016/19 – Fonte: Contrato de Autonomia

Ciclo

Valor Desportivo

Valor Desportivo

Variação

1.º Ciclo

20

5

- 20

2.º Ciclo

8

18

+ 10

3.º Ciclo

12

11

-1

Total

40

34

-6

Tabela 95: Quadro de Valor Desportivo - Fonte: Contrato de Autonomia
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Nos Quadros de Mérito e de Valor, salienta-se a variação francamente positiva em todos os ciclos.
Relativamente ao Quadro de Valor Desportivo observa-se uma variação negativa em todos os ciclos, com
exceção do 2.º.
Como fatores explicativos dos dados referentes aos Quadros de Valor Desportivo, devemos
relacionar a variação negativa registada com a existência de um menor número de propostas nos vários
ciclos de escolaridade, uma vez que os resultados desportivos alcançados pelos alunos nas várias
modalidades ficaram aquém do desejável. Neste propósito, deve ser levado em conta o rigor na aplicação
dos critérios definidos para o Quadro de Valor Desportivo na elaboração das propostas pelos Conselhos de
Turma.

5.15 Desporto Escolar
Para este ano letivo foram estabelecidos os seguintes objetivos ao nível do Desporto Escolar:
. Dar continuidade aos Grupos/Equipa que vêm de anos anteriores;
. Proporcionar a todos os alunos, dentro da Escola, atividades desportivas de caráter
recreativo/lúdico, de formação, ou de orientação desportiva;
. Proporcionar atividades de formação e/ou orientação desportiva, tendo em vista a aquisição de
competências físicas, técnicas e táticas, na via de uma evolução desportiva e da formação integral do
jovem;
. Valorizar o papel formativo e educativo das atividades físicas e desportivas escolares como
instrumento do sucesso educativo e do desenvolvimento da responsabilidade pessoal e social das crianças
em idade escolar;
. Promover a compreensão da necessidade de cumprimento das regras gerais de higiene e segurança
nas atividades físicas;
. Incentivar a participação dos alunos na gestão das atividades desportivas escolares, nomeadamente,
no seu papel como dirigentes, árbitros, juízes e cronometristas;
. Promover o respeito pelas normas do espírito desportivo, fomentando o estabelecimento, entre
todos os participantes, de um clima de boas relações interpessoais e de uma competição leal e fraterna.
Assim, o Clube de Desporto Escolar foi constituído pelos onze grupos/equipas que se seguem:
Modalidade

Escalão

Género

Prof.responsável

AE- CL

Basquetebol

Infantis B

Masculino

Nuno Murteira

3

Basquetebol

Iniciados

Masculino

Nuno Murteira

3

Vários

Misto

Célia Silva

3

Boccia
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ARE - Dança

Vários

Misto

Célia Silva

3

Desportos Gímnicos – Ginástica Acrobática

Vários

Misto

Ana Loução

3

Desportos Gímnicos – Ginástica de Grupo

Vários

Misto

Ana Loução

3

Golfe

Vários

Misto

Pedro Santos

3

Ténis de Mesa

Vários

Misto

Alexandra Periquito

3

Ténis de Mesa

Iniciados

Misto

Alexandra Periquito

3

Voleibol

Infantis A

Masculino

Teresa Pereira

3

Xadrez

Vários

Misto

Hugo Aurélio

3

7 EF

33

11 Grupos/Equipa
Tabela 96: Desporto Escolar 2018/2019 - Fonte: Relatório de Desporto Escolar 2018/19

Para os alunos que não tinham idade para integrar os Grupos/Equipa do Desporto Escolar, a Escola
abriu os Clubes de Atividades Desportiva (CAD) que se seguem:
Modalidade

Escalão

Género

Professorresponsável

AI – CNL

Basquetebol
Atividades Desportivas
EB Casal do Sapo
Atividades Desportivas

Vários

Misto

Nuno Murteira

45’

Vários

Misto

Alexandra Periquito

90’

Vários

Misto

Teresa Pereira

115’

Ginástica Acrobática

Vários

Misto

Ana Cristina Rodrigues

90’

Golfe

Vários

Misto

Pedro Santos

65’

5

405’

5 Clubes
Tabela 97: Desporto Escolar 2018/2019 - Fonte: Relatório de Desporto Escolar 2018/19
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Total Praticantes
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Gráfico 68: Desporto Escolar - Total comparada de praticantes (39,6% da população discente EBIQC do 3.º ano ao 9.º

ano).Fonte: Relatório de Desporto Escolar 2018/19.

Houve um total de 284 inscrições, sendo 248 atletas e 30 juízes-árbitros, distribuídas pelos onze
Grupos/Equipa do Desporto Escolar e 72 inscrições pelos cinco AEC/Clubes.
Os alunos participaram em 51 atividades ao longo do ano letivo, das quais 35 dizem respeito aos
Grupo/Equipa do Desporto Escolar e às suas participações nos respetivos quadros competitivos e 11
correspondem à participação: no Corta Mato Escolar, Fase Concelhia; Corta Mato, Fase Distrital; Mega
Sprinter, Fase Concelhia; Mega Sprinter, Fase Distrital; participação nos XXXI JDECS; Dia da Família, no dia
25 abril 2018, com organização da Junta de Freguesia da Quinta do Conde (Clube de Dança); na Festa de
Encerramento do Ano Letivo (Grupos/Equipa de Ginástica de Grupo e Ginástica Acrobática e Trampolins);
Festa “Todos ao Parque” (Clube de Ginástica Acrobática e Trampolins), no âmbito do Projeto Assembleia
Municipal de jovens com organização da AMS, CMA e Juntas de Freguesia; participação de alunos do 3.º e
4.º ano do EB na competição “Drive School”, organizada pela Federação Portuguesa de Golfe, nas Fases
Municipal, Regional e Nacional.
As monitorizações do Clube do Desporto Escolar foram realizadas, periodicamente, através da
inserção de dados em “plataforma” eletrónica da Direção Geral de Educação, sempre no cumprimento dos
prazos estabelecidos.
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6. Divulgação da Informação
Divulgação e Comunicação da Informação
Projeto Educativo
Divulgação:
Plano Anual de Atividades do Agrupamento

. Página da Escola www.ebi.aeqc.net/
. Suporte papel (Disponível para consulta no CRE; Sala de

Regulamento Interno

Professores; Secretaria e EB1/JI Casal do Sapo)
. Reunião com Encarregados de Educação

Projeto Curricular do Agrupamento

Tabela 98: Divulgação/Comunicação da Informação 2018/2019

Neste ano letivo, de acordo com a informação registada na tabela podemos verificar que a
divulgação/comunicação é efetuada de forma gradual de modo “a chegar” a toda a Comunidade Educativa.
Os documentos estruturantes foram reformulados e atualizados de forma a incluírem as alterações
legislativas. A página do Agrupamento foi atualizada com outros documentos, para além do Relatório da
Execução do Plano de Melhorias e do Relatório da Avaliação do Contrato de Autonomia.

6.1 Utilização dos meios informáticos
Meios informáticos de divulgação/informação 2018/2019 (de 01/12/2018 a 01/07/2019)
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Nota Importante:

A nova página da escola foi criada em dezembro de 2018, pelo que os dados que
aqui se referem têm que ver com o período de tempo compreendido entre dezembro
de 2018 e julho de 2019.
- Divulgação de informações variadas: ementas, horários, calendários, legislação,
avisos e informações, reuniões, matrículas, concursos, documentos vários (PE, PAAA,

Publicações na
(nova)
Página da Escola

PAEP, RI…;
- Divulgação de Projetos desenvolvidos na Escola;
- Convites para a Comunidades Educativa;
- Divulgação de atividades a realizar;
- Notícias de atividades realizadas;

---

- Divulgação de parcerias: APEBIC, Associação de Pais do Casal do Sapo, CMS, Junta
de Freguesia da QC, Centro Comunitário, Cercizimbra, Caso Notável, Centros de
Formação…;

dezembro 2018
a
julho 2019

- Links para outras páginas: biblioteca, Erasmus, clube de fotografia…;
- Foram publicados cerca de 100 artigos (notícias e cartazes);
- Foram publicados cerca de 50 documentos, avisos, informações, links de
interesse…;
- Foram criadas cerca de 95 subpáginas (páginas dentro da página da Escola);
O número de acessos não foi contabilizado.
Publicações:
- Informações variadas (avisos…);

Facebook
Agrupamento de
Escolas da Quinta
do Conde

- Link para a Página da Escola de modo a facilitar a consulta de informação;
- Convite para a Comunidade;
- Divulgação de atividades a realizar;
- Notícias de atividades realizadas;
- Divulgação de Projetos desenvolvidos na Escola;
- Divulgação de formações;
- Vídeos.

Facebook
julho 2018
a
julho 2019

- No dia 1 de julho 2019 contavam-se 874 seguidores (professores, alunos,
encarregados de educação e comunidade educativa);
- Foram feitas cerca de 250 publicações (avisos, informações, links, cartazes,
notícias, vídeos…);
- Alcance geral das publicações: 148.000 alcances;
- Interações na página: 26.753 interações.

Tabela 99: Meios informáticos de divulgação de informação

A página eletrónica do Agrupamento foi alvo de uma reestruturação, tendo começado a funcionar
em dezembro de 2018. Os dados obtidos permitem desde já concluir que desempenhou o seu papel de
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informação no âmbito da divulgação das atividades realizadas e de projetos em curso, notícias, convites e
publicações de interesse escolar. As interações estabelecidas com a comunidade educativa foram
significativas e todos os dados estatísticos obtidos deverão ser comparados com os anos letivos seguintes.

7. Plano Anual de Atividades do Agrupamento (PAAA)
7.1 Balanço 2018/2019

Gráfico 69:Concretização das atividades – Fonte: Relatório das PAAA – 3.º P

Numa avaliação global das 164 atividades inseridas, podemos afirmar que as mesmas, na sua
maioria, foram cumpridas com sucesso. Quanto às atividades propostas, mas não realizadas(19 no total),
ao longo do ano letivo, foram justificadas por:
- Condições climatéricas adversas;
- Incompatibilidades de marcação de datas entre o Agrupamento e a agenda das entidades envolvidas;
- Gestão/articulação da atividade e dos CTA’s – Conselhos de Turma em Ação;
- Falta de empenho e responsabilidade de alguns grupos de alunos.
O balanço de avaliação realizado concluiu que os alunos participaram com empenho nas diversas
atividades apresentadas, demonstrando forte adesão e espírito cívico. Também a comunidade educativa
colaborou de forma ativa, revelando um real interesse nas mesmas.
É possível concluir ainda o seguinte:
- A Comunidade Educativa colaborou de forma ativa, revelando interesse nas mesmas;
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- Vários departamentos curriculares realizaram um conjunto alargado de atividades ao longo do ano
letivo;
- As parcerias com as diversas entidades registadas nas tabelas foram diversificadas, continuando a
haver um bom envolvimento este ano à semelhança do ano anterior;
- As atividades que registam uma maior diferença entre os alunos propostos e os que participaram
efetivamente são sempre as Visitas de Estudo;
- A Biblioteca Escolar colabora na apresentação de trabalhos dos vários Departamentos (Ciências Sociais
e Humanas, Línguas, Ciências Experimentais, Expressões, etc.), promovendo o seu espaço ou colaborando,
em âmbito curricular, em ambiente disciplinar ou em apoio a atividades pedagógicas (Colóquios,
Exposições, Visitas de escritores/ilustradores, Visitas de Estudo, Concursos de Leitura, Projetos/Clubes …);
- Nota-se ainda um número significativo de atividades realizadas por vários Departamentos Curriculares,
as quais promoveram o desenvolvimento de atitudes em defesa do ambiente, do património, da leitura, da
saúde, da arte, as quais proporcionaram uma boa interação e envolvimento entre os alunos;
- Continua a verificar-se, igualmente, um bom desempenho dos alunos em várias modalidades do
Desporto Escolar, tendo em conta os resultados obtidos nas competições e posterior mérito desportivo;
- Na sua maioria, estas atividades continuarão a ser promovidas/realizadas no próximo ano letivo. Para
outras, serão introduzidas algumas alterações, tendo em atenção os resultados obtidos, sendo igualmente,
realizadas;
- Houve várias atividades realizadas por dois ou mais departamentos disciplinares em articulação,
nomeadamente Visitas de Estudo, colóquios, exposições e a festa final de ano letivo, onde mais
departamentos deram o seu contributo;
- No âmbito da Educação Pré-Escolar e no 1.º Ciclo continua a notar-se o envolvimento dos Encarregados
de Educação nas atividades desenvolvidas. Em contrapartida, é no 3.º Ciclo onde se verifica o menor
envolvimento;
- As parcerias com as diversas entidades registadas nas tabelas foram diversificadas, continuando a
haver um bom envolvimento este ano à semelhança do ano letivo anterior.
No geral, as atividades desenvolvidas no Agrupamento estiveram em sintonia com as orientações
emanadas de Equipa de Autoavaliação do AEQC, do Conselho Pedagógico e do Conselho Geral,
nomeadamente, estando direcionadas e adequadas a grupos de alunos específicos, visando obter melhores
resultados académicos e visando a ocupação dos tempos escolares não letivos de uma forma produtiva.
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Refira-se que a Proposta de Orçamento inicial foi de 43.237€, do qual resultou uma Despesa Paga de
14.077€, verificando-se um significativo diferencial no valor de 29.160€.
Este diferencial elevado deve-se, principalmente, ao facto de terem sido inseridos valores nas propostas
referentes ao Desporto Escolar (D.E.), que não foram contabilizadas nas despesas pagas por pertencerem a
entidades externas. Outro motivo relaciona-se com o facto de terem sido canceladas algumas Visitas de
Estudo com orçamentos significativos.
Relativamente ao orçamento do Desporto Escolar, o Total da Receita estimou-se em 3.758,92€, ficando
um Total de Despesa de 2.134,94€, verificando-se um diferencial no valor de 1.623,98€.

7.2 Parcerias/Entidades
Ao longo do ano letivo foram estabelecidas várias parcerias com diversas entidades, resultando num
conjunto de atividades pedagógicas de grande significado e representatividade no campo curricular,
nomeadamente:

Parceria

Projeto

Centro de Saúde – Quinta do Conde

PEST; PES; Projeto SOBE de Higiene Oral.

R.B.E./P.N.L.

Concurso Nacional de Leitura.

Anime Natura – Eco Escolas

Projeto Horta Pedagógica “Agricultores de palmo e
meio”

Biblioteca Municipal de Sesimbra

Concurso Concelhio de Leitura.

Assembleia Municipal de Sesimbra
Museus; Quintas Pedagógicas, etc.
Editoras
APEBIC
APORVELA / Centro de Interpretação
da Lagoa Pequena de Albufeira
E.N.A. – Agência de Energia e
Ambiente
I.P.M.A. Instituto Português do Mar e
da Atmosfera
Universidade Sénior – Quinta do Conde
Academia Militar

Projeto: “Assembleia Municipal de Jovens” e
Concurso: “As Cores da Cidadania”.
Apoio pedagógico e informativo às Visitas de Estudo
programadas.
Disponibilização de escritores e atividades culturais
ligadas ao livro e à leitura.
Apoio na realização de atividades escolares e Festa
de Final do Ano Letivo.
Projeto Escola Azul
Maletas Pedagógicas ligadas ao tema: Arrábida
Serra e Mar.
ProjetoCoastWatch.
Atividade cultural desenvolvida no âmbito da
inserção da escola na Comunidade Educativa.
Colóquios ligados a temáticas de natureza histórica
e disciplinar/curricular.

Tabela 101: Parcerias estabelecidas nos diversos Projetos 2018/19

No geral, todas estas parcerias permitiram o desenvolvimento de atividades pedagógicas ligadas ao
âmbito curricular, favorecendo as aprendizagens, a defesa e preservação do património ambiental e
histórico, sem esquecer a vertente cívica e de cidadania ligada a estes projetos.
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8. Biblioteca Escolar (B.E.)
Frequência de alunos, empréstimos domiciliares e requisição deste espaço para trabalhos de
pesquisa com os professores.
Média diária – cálculo
2017/2018

Média diária – cálculo
2018/2019

1.º Período

170 Alunos por dia x 5 dias = 850/semana

160 Alunos por dia x 5 dias = 800/semana

2.º Período

190 Alunos por dia x 5 dias = 950/semana

195 Alunos por dia x 5 dias = 975/semana

3.º Período

160 Alunos por dia x 5 dias = 800/semana

160 Alunos por dia x 5 dias = 800/semana

Total

173 alunos/dia

171 alunos/dia

Tabela 101: Frequência diária na BE/CRE 2017/2019

1.º Ciclo

Totais 2017/2018

Totais 2018/2019

Variação

1.º Período

302

286

- 16

2.º Período

381

411

+ 30

3.º Período

128

137

+9

Total

811

834

+ 23

Tabela 102: Empréstimos Livros 1.º Ciclo 2017/2019

2.º Ciclo

3.º Ciclo

Total

2.º Ciclo

3.º Ciclo

Total

2.º/3.º Ciclos

2017/18

2017/18

2017/18

2018/19

2018/19

2018/19

1.º Período

145

116

261

135

122

257

2.º Período

266

207

473

278

195

473

3.º Período

117

101

218

112

98

210

Totais

528

434

952

525

415

940

Tabela 103: Empréstimos Livros 2.º e 3.º Ciclos 2017/2019

Requisição do espaço

Totais 2017/2018

Totais 2018/2019

1.º Período

163 x 34 docentes

159 x 37 docentes

2.º Período

243 x 45 docentes

228 x 40 docentes

3.º Período

98 x 33 docentes

93 x 25 docentes

512 Requisições

480 Requisições

112 Docentes

102 Docentes

Total acumulado

Tabela 104: Requisição do espaço CRE/BE 2017/2019

A presença dos alunos no espaço da B.E. manteve-se estável ao longo do ano letivo, não existindo
muita variação face aos quantitativos anteriores, pois a população escolar, de um modo geral, manteve-se fixa. As presenças observadas estão, igualmente, de acordo com a requisição da Biblioteca pelos
docentes ao longo do ano letivo.
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No campo da requisição do espaço da B.E., os dados estatísticos recolhidos revelam uma ligeira
quebra no número de requisições efetuadas pelos docentes do espaço/recursos da biblioteca,
especialmente no 2.º período de aulas. No geral, a ocupação deste espaço registou uma ligeira diminuição
face ao verificado no ano letivo anterior, sendo o facto explicado pela diminuição de trabalhos realizados
na B.E. na disciplina de Oferta Complementar (O.C.).
No âmbito dos empréstimos domiciliares de livros, houve um pequeno crescimento na requisição de
livros no 1.º Ciclo. Nas requisições domiciliárias, envolvendo o 2.º e 3.º Ciclos, registou-se um ligeiro
decréscimo face aos resultados do ano letivo anterior – menos 1,5%. Em termos gerais, registou-se uma
diminuição de 1,7% na requisição domiciliária de livros face ao ano letivo anterior, a qual, no entanto, não
é muito expressiva, nem significativa, dada a variação de alunos que frequentam a escola em cada ano
letivo.
Conclui-se, portanto, que os níveis de utilização, requisição e empréstimo de livros revelaram
índices interessantes em comparação com os quantitativos apresentados em 2017-2018.

9. Oferta Complementar (OC)
Anos

Alunos

Temas

1.º/2.º

87/82

- Gestão Emocional.

3.º/4.º

93/77

- Programação.

5.º

113

6.º

114

7.º

128

8.º

122

9.º

117

Oficina de comunicação –
Escrita, leitura, comunicação, articulação com os CTA e DAC.
Temas desenvolvidos:
- Educação para a saúde: As Drogas; A Puberdade;
- Alimentação saudável e a atividade física;
- Sustentabilidade ambiental.
Temas desenvolvidos:
- Português e Matemática: articulação curricular.
Temas desenvolvidos:
- Educação para a saúde: perigos do alcoolismo;
- Relações afetivas: “Violência no Namoro e Violência na Escola”; “Igualdade de
género”;
- Alimentação saudável: distúrbios alimentares e a atividade física;
- Sustentabilidade ambiental;
- Educação Ambiental – Programa Eco-Escolas.
Temas desenvolvidos:
- “1.º Socorros e S.B.V. – Suporte Básico de Vida”;
- GISC.

Tabela 105: Oferta Complementar 2018/2019

Podemos verificar pela leitura da tabela que o AEQC tem dado prioridade a temas que são atuais e do
interesse dos alunos.
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10. E.P.A.A. – Espaço de Partilha e de Apoio Afetivo
Em relação ao ano letivo de 2018/19, a Equipa EPAA considerou o seguinte:
- O ano letivo em questão foi destinado à implementação deste novo projeto, desafiados pela Direção
Executiva;
- Ao longo do ano letivo,foram debatidas várias posições e entendimentos sobre a sua operacionalização,
enriquecidas com várias ideias e contributos, de forma a dar resposta às situações de indisciplina;
- Durante este período e depois de entendidas as principais linhas orientadoras do projeto, procedeu- se à reformulação dos documentos de sinalização, assim como a criação de documentos orientadores;
- Foram realizadas intervenções pontuais, uma vez que o enfoque em termos de ação, por parte da
equipa, foi subordinado ao arranque do projeto, associado às limitações da reduzida distribuição de horas
atribuídas pelo motivo apresentado anteriormente (ação concentrada no planeamento e não na
intervenção);
- Houve necessidade de formação ao nível da Mediação Comportamental e/ou ajuste no perfil dos
elementos selecionados para a equipa.
Propostas para o ano letivo de 2019-2020:
- Efetivar a identidade do Projeto EPAA, mediante a atribuição de um Espaço, reservado à frequência
voluntária dos alunos;
- Elaboração e divulgação junto dos alunos de um horário de funcionamento (hora e professor E.P.A.A.
disponível);
- Ajuste dos objetivos de Mediação Comportamental à prática efetiva, atendendo aos seus requisitos, a
saber, a participação voluntária do aluno, a autorização do docente e do Encarregado de Educação para a
retirada/saída do aluno da sala de aula para estar com o professor E.P.A.A., uma prática sustentada no
tempo e em metodologias consentâneas ao aluno e ao seu contexto escolar e familiar.

11. Projeto Pedagógico do Casal do Sapo
Apresentado o Projeto Pedagógico da E.B. 1.º Ciclo do Casal do Sapo, constituíram-se como objetivos
centrais a desenvolver na Comunidade Educativa, os seguintes:
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Objetivo 1: Fortalecer o envolvimento de cooperação escola/família/comunidade:
. Em atividades desenvolvidas na horta pedagógica, no jardim-de-infância, com os animais e outros
espaços da escola;
. Em atividades de sala de aula/escola, como participantes ou mesmo como dinamizadores
(professores/membros da comunidade), na exploração de temas que vão ao encontro do currículo ou de
temáticas do interesse dos alunos;
. Em ações de sensibilização que promovam a parentalidade consciente, como forma de criar
ambientes domésticos mais equilibrados (ao nível da saúde, da alimentação, da comunicação, etc.);
. Em atividades que solicitem um maior envolvimento dos pais/família no percurso escolares dos
alunos;
. Agilização da comunicação (via email);
. Sensibilização de trabalho voluntário, em diferentes vertentes, para apoio à escola;
. Fornecimento de informação e ideias às famílias sobre como ajudar os alunos a estudar, e em
outras atividades relacionadas com o currículo, decisões e planeamento…;
. Identificar e integrar recursos e serviços da comunidade para fortalecer o programa escolar, a
aprendizagem e o desenvolvimento do aluno;
. Formação contínua dos Professores e Assistentes Operacionais na área da Parentalidade Consciente
e da Psicologia Positiva.
Objetivo 2: Implementar uma metodologia de liderança do professor em contexto de sala de aula
como facilitador de aprendizagem/tutor.
Objetivo 3: Implementar um modelo pedagógico que desenvolva nas crianças a sua capacidade emocional
e intelectual.
Objetivo 4: Desenvolver a identidade do aluno para que o mesmo se reconheça como um ser social,
tornando-o um cidadão capaz de conviver harmoniosamente na sociedade com as diferenças e
respeitando o convívio social:
Estes objetivos contemplam, como ações a desenvolver:
. Articulação curricular entre o pré-escolar e o 1.º Ciclo;
. Planificar os conteúdos das áreas curriculares, sempre que possível, tendo em conta o princípio da
interdisciplinaridade;
. Fazer flexibilidade curricular;
. Dar especial ênfase à gestão emocional;
. Participar em ações de solidariedade;
. Intervir ativa do aluno no processo de ensino/aprendizagem de avaliação, de planificação do
trabalho de sala de aula e outras atividades/projetos em conjunto com o docente, e no registo das
necessidades sentidas e dos progressos alcançados ao longo do ano letivo;
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. Recorrer com frequência ao trabalho de equipa, respeitando os princípios da Aprendizagem
Cooperativa;
. Fomentar o trabalho de pesquisa, o trabalho de projeto, planificação e avaliação de forma
consciente.
Objetivo 5: Promover no aluno comportamentos que sejam a expressão de valores pessoais, sociais e
morais, tornando-o ciente de suas escolhas, que reflitam no seu caráter:
. Desenvolver metodologias diversificadas, nomeadamente trabalho de pesquisa e de projeto, que
permita o envolvimento do aluno de forma ativa, de modo a que este se desenvolva globalmente e
integre competências múltiplas;
. Integração curricular, transdisciplinar e interdisciplinar através de trabalho em equipa com os
vários agentes educativos;
. De educação integral e, para issoumaefetiva diferenciação pedagógica (que possam ser realizadas
tanto dentro como fora da sala de aula).
Objetivo 6: Efetuar uma (auto) avaliação formativa reguladora da aprendizagem:
. Avaliação formativa, sistemática e contínua através do desenvolvimento de competências e partilha
com os agentes educativos (docente/aluno/encarregado de educação/família);
. Desenvolvimento de trabalho prático ou experimental com recurso a trabalho a pares, de grupo e
individual na sala ou no exterior;
. Integração de projetos interdisciplinares de turma, de escola e de agrupamento em blocos que
periodicamente integram a matriz semanal, de forma rotativa ou outra adequada;
. Organização/ planificação conjunta (professor/aluno) do funcionamento das diferentes áreas
curriculares de um modo quinzenal ou outra organização;
. Redistribuição da carga horária das diferentes áreas das matrizes/ base promovendo tempos de
trabalho de projeto interdisciplinar;
. Simplificar a burocracia vigente e priorizar o trabalho pedagógico em prol do trabalho burocrático
(contemplado na lei de bases do sistema educativo artigo 48.º ponto 3);
. Promover momentos de reflexão/avaliação mensais de todo o trabalho desenvolvido na escola por
todos os seus intervenientes.
Com este Projeto deseja-se efetivar o envolvimento dos alunos em diferentes contextos sócio
educativos e a complementaridade entre situações formais e informais que favorecem a identificação de
realidades que frequentemente escapam às práticas de escolarização e ensino. A avaliação será formativa,
sistemática e contínua através do desenvolvimento de competências e partilha com os agentes educativos.
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12. Liderança e Gestão
12.1 Balanço do trabalho realizado pela Direção em 2019/2020 – 2.º ano do
Mandato
12.1.1 - Projeto Educativo do Agrupamento
Continuou a enfatizar-se o trabalho de reflexão interna com e entre as equipas pedagógicas,
nomeadamente do Conselho Pedagógico, que levou à reformulação/adaptação de algumas estratégias
pedagógicas e rentabilização de horas afetas com vista ao melhoramento dos resultados escolares.
Na organização das estruturas pedagógicas deu-se relevo ao aumento do trabalho colaborativo.
Note-se, no 1.º Ciclo do ensino básico, o Conselho de Ano – 1.º ano, passou a integrar elementos de outros
ciclos de ensino e também da Educação Especial. Ao nível do 2.º ciclo, formou-se o Conselho de Ano – 5.º
ano, que passou a reunir quinzenalmente para avaliar comportamentos e monitorizar as aprendizagens dos
alunos, numa lógica de ano e não de turma. Estes momentos dão igualmente primazia ao trabalho de
planificação das aprendizagens dos alunos. Um claro contributo para a articulação horizontal e uma melhor
gestão dos tempos não letivos, conduzindo-os para o trabalho central e essencial da ação docente.
Continuou a incentivar-se a criação e dinamização de novos projetos como o Grupo de Voluntários
do AEQC, integrado no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento, uma vez que o cumprimento das
competências inerentes a esta nova disciplina não se pode reduzir ao contexto de sala de aula. Iniciou-se
igualmente o projeto EPAA – Espaço de Partilha e de Apoio Afetivo, cujo objetivo é intervir
pedagogicamente nas situações de comportamentos de natureza disciplinares sistemáticos e não só. Este
projeto visa um trabalho de apoio aos alunos, professores e pais e encarregados de educação, para além
das ações disciplinares recorrentes. É importante perceber a origem de determinados comportamentos e
definir estratégias de atuação concertadas integradas no Projeto Educativo do Agrupamento – “Educar Com
Afeto, Construindo o Futuro”, na salvaguarda do bem-estar do aluno, que se revelará em todas as outras
áreas em que o comportamento tem implicações, nomeadamente dos resultados escolares.
Deu-se continuidade a todos os projetos iniciados o ano transato, sendo de referir o projeto da
Assembleia de Estudantes do AEQC, que apela a participação dos alunos na identificação dos problemas da
escola e a sua participação na respetiva superação e o projeto “Conselhos de Turma em Ação” que visa a
articulação interdisciplinar ao nível dos Conselhos de Turma do 2.º e 3.º Ciclos.
Fruto do trabalho de excelência desenvolvido nas áreas da saúde e da prevenção do meio ambiente,
foi atribuído ao AEQC o Selo Escola Saudável e de Escola Azul, reconhecimentos atribuídos pelo Ministério
da Educação.
Destaca-se ainda a criação da disciplina de Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação Automática
Externa, no 9.º ano de escolaridade, por opção da Direção Executiva, aprovada pelo Conselho Pedagógico.
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Esta disciplina é parte integrante deste extraordinário e pioneiro projeto que, em consequência de todo o
trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo 2017-2018, nomeadamente na criação de todas as condições
e requisitos, permitiu que em outubro de 2018, o AEQC passa-se a ser Entidade Acreditada INEM, em SBVDAE, o único Agrupamento, a nível nacional com esta acreditação.
Durante este ano letivo, o AQEC conseguiu também, pela primeira vez, a aprovação da candidatura
ao Erasmus KA1, com o tema - “Explorando Caminhos para a Inclusão”. A temática escolhida, cumpre o
objetivo de podermos experienciar outros ambientes educativos, com o intuito de podermos melhorar as
nossas práticas educativas, de carater inclusivo, indo de encontro aos objetivos do novo Projeto Educativo
do Agrupamento, assim como o desenvolvimento das ações preconizadas pelo Decreto- -Lei n.º 54/2018.
Procedeu-se também à elaboração do Plano de Ação Estratégica Pedagógica dos 2.º e 6.º anos de
escolaridade, pela entrada do AEQC no 2.º ano do projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular
(Decretos-Lei n.º 54 e 55, de 2018), sendo que a definição dos referidos Planos revestiu-se, mais uma vez,
de uma forte participação das equipas pedagógicas, incentivada pela equipa de Direção, como aliás têm
sido denominador comum na elaboração de todos os documentos estruturantes do Agrupamento.
Como elemento central desse trabalho, realizou-se, primeiramente, a avaliação final do PAEP de
1.º e 5.º ano, e com base nessa avaliação redefiniu-se a ação do trabalho desses anos e dos seguintes.
É de destacar que as medidas no âmbito da Autonomia e Flexibilidade Curricular de 1.º e 2.º ano,
articuladas com todas as outras ações de liderança e gestão, nomeadamente de natureza pedagógica, foram
responsáveis pelos bons resultados escolares obtidos no final do ano letivo 2018-2019. (ver os relatórios do
3.º Período, elaborados pelas equipas pedagógicas de 1.º e 5.º anos de escolaridade).
Refira-se também, que no decurso do 1.º ano de projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular,
foram realizadas algumas monitorizações ao Agrupamento, por parte do Ministério da Educação, tendo em
foco o acompanhamento das medidas em desenvolvimento, ao longo do ano, que validaram o sucesso e
qualidade das mesmas, sendo que no final do ano letivo, o AEQC foi convidado a participar no Encontro
Nacional, realizado na Figueira da Foz, como exemplo de Boas Práticas. O AEQC foi o único agrupamento,
da área de influência do Centro de Formação da Ordem de Santiago, a ser selecionado neste propósito.
É de realçar ainda que a forma de trabalho desenvolvido no âmbito do Projeto de A.F.C. mereceu o
convite ao Diretor Luís Pacheco, por parte do Diretor daquele agrupamento, por sugestão do Ministério da
Educação, para participar como orador das VI Jornadas Pedagógicas do Agrupamento de Escolas de Benfica,
subordinado ao tema "O Intercâmbio de Saberes e Experiências através do Trabalho Colaborativo",
destacando e valorizando as opções tomadas e o trabalho colaborativo, em particular, do AEQC.
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12.1.2 - Plano Anual de Atividades do Agrupamento
Manteve o formato, utilizado no ano letivo transato, de recolha das atividades para o PAAA,
incentivando o caráter dinâmico do documento e facilitando o trabalho de monitorização do seu
cumprimento. Mantiveram-se ainda, os formatos resumo do PAAA de forma a melhorar o conhecimento do
mesmo pela comunidade educativa.

12.1.3 - Gestão de recursos
Neste âmbito a Direção Executiva continuou a fazer a promoção de atividades de receção aos
docentes em início do ano letivo, facilitando a integração dos mesmos.
Continuou a dinamizar várias ações de convívio, como é o exemplo da Festa de Natal, onde
estiveram presentes mais de 110 pessoas, uma clara maioria dos colaboradores do agrupamento
(professores, assistentes, associações de pais e autarquia) e de partilha informal de informação e ações de
valorização do trabalho desenvolvido pelas equipas pedagógicas, agradecendo e incentivando as mesmas a
continuar o trabalho de qualidade registado.
A Direção continuou a incentivar as equipas pedagógicas a dinamizar a sala de professores, com
vista a uma relação de maior proximidade entre as pessoas e aumentando substancialmente a qualidade do
ambiente do trabalho e, em consequência, também a qualidade e quantidade do trabalho realizado.
Continua a ser adotada uma política de proximidade com as equipas da escola, docente e não
docente, que se traduz numa ação de gestão, também fora do gabinete; no final de cada período o Diretor
convida os representantes dos Encarregados de Educação de todas as turmas para partilha de resultados e
informações várias, assim como se disponibiliza para esclarecer dúvidas e recolhe contributos.
É de salientar que as opções pedagógicas, no âmbito do projeto de Autonomia e Flexibilidade
Curricular fez aumentar substancialmente o número de recursos humanos docentes afetos ao agrupamento,
destacando-se nomeadamente o grupo das Artes, pelo enfoque que o novo Projeto Educativo do
Agrupamento dá a esta área de forma interdisciplinar com as restantes áreas.

12.1.4 - Gestão de recursos financeiros
Continuaram a executar-se ações de análise e de aferição dos procedimentos de natureza financeira
rotinadas na escola e consequentemente alterações de alguns procedimentos (ações de consolidação),
concentrando as entradas e saídas de valores na tesouraria, como aliás está preconizado, e otimizando o
funcionamento da estrutura de monitorização e supervisão de todas as ações administrativas-financeiras,
o Conselho Administrativo.
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12.1.5 - Gestão de recursos materiais
O maior enfoque dado a esta área, está relacionado com a manutenção dos espaços, tanto na escola
sede como na unidade orgânica de Pré-Escolar e 1.º Ciclo. Aqui há a destacar as seguintes ações:
- Substituição dos materiais didáticos e mobiliário em todas as salas do Pré-Escolar, na escola sede,
que ainda eram os mesmos desde há quase 25 anos;
- Sinalização sobre a necessidade urgente de substituição dos equipamentos mobiliários nas salas do
1.º Ciclo, tendo-se a C.M.S. comprometido com essa substituição no início do próximo ano letivo; o
mobiliário das salas do 1.º Ciclo, também é o mesmo desde há 25 anos;
- Consolidação das diligências junto da CMS sobre a urgência e necessidade premente de obras de
requalificação da EB1/JI do Casal do Sapo, levando à decisão camarária sobre a efetiva necessidade de ter
que se avançar; o projeto de arquitetura para essa requalificação foi apresentado ao Ministério de
Educação, em agosto de 2019;
- Várias ações junto dos parceiros autárquicos de forma a melhorar os vários espaços da escola,
nomeadamente os espaços verdes, dentro e fora das escolas, entre outras.

12.1.6 - Formação
A Direção Executiva continuou a mover esforços no sentido de propiciar formações a docentes e não
docentes na sede do agrupamento, de forma a ultrapassar o constrangimento detetado, nomeadamente a
distância que estes elementos têm de fazer a frequência das mesmas. Ao mesmo tempo, cumpre o objetivo
e a necessidade de poder ter recursos humanos continuamente informados e mais capazes de dar a melhor
resposta aos atuais desafios da escola de hoje.
São exemplo disso:
- As formações de curta-duração, ministradas pela Dr.ª Marta Procópio, elemento da Equipa de
Missão do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, no âmbito da análise dos resultados das
provas de aferição;
- O projeto PIPALE – Projeto de Intervenção Preventiva para a Aprendizagem da Leitura e da Escrita
- uma parceria entre o AEQC, CMS e a Universidade Nova, integrado no PAEP do 1.º Ciclo, e que visa a
formação e acompanhamento dos docentes do 1.º Ciclo por investigadoras e docentes da Faculdade de
Ciência Sociais e Humanas;
- Formação em Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação Automática Externa a docentes, não
docentes e parceiros, entre outras;
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- A Direção Executiva continuou, durante o ano letivo 2018-2019, a mover esforços no sentido de
conseguir implementar, em pleno, Atividades de Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo e de propiciar a
que os alunos do 1.º Ciclo possam ter na escola sede, a Componente de Apoio à Família. A EBI da Quinta do
Conde, se não era a única, seria das poucas escolas na Quinta do Conde, sem este tipo de oferta aos pais e
encarregados de educação. Num trabalho em estreita articulação com as Associações de Pais do
Agrupamento, a Direção Executiva cedeu espaços e estes intentos foram possíveis concretizar, por isso, no
ano letivo de 2019-2020, iremos poder disponibilizar este tipo de oferta na EBI da Quinta do Conde.

12.1.7 - Segurança
Continuaram a ser diligenciadas várias medidas. A especificar:
- Ativação do alarme do Ministério da Educação e solicitação do serviço de piquete, no caso de o alarme
tocar, de forma a romper com a rotina instalada de solicitação aos assistentes operacionais para deslocação
à escola, fora do seu horário de trabalho. O alarme estava inativo por falta de bateria e o que estava em
uso na escola, há vários anos, era um sistema de alarme mandado colocar, mas que não estava ligado a
qualquer central, que foi desativado com a ativação de alarme do Ministério da Educação.
- As diligências iniciadas, por esta Direção Executiva, em 2017-2018, no que diz respeito à falta de
estacionamento na escola sede e o congestionamento do trânsito à porta da escola sede, permitiu que
durante o presente ano letivo, pela primeira vez, fosse criado pela C.M.S. um parque de estacionamento
que em muito facilitou o trânsito. Em consequência, melhorou-se, substancialmente, a segurança dos alunos
à entrada e saída da escola.
- Foi iniciada a obra de criação de outro portão, de acordo com o plano traçado o ano letivo transato,
para que os alunos do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo, possam passar a entrar e a sair por outro portão,
diferenciando, assim, a entrada dos alunos mais crescidos, dos mais pequenos. Esta obra terá que ser
acompanhada com a concretização de outras diligências, já tomadas pela Direção junto da C.M.S. no espaço
exterior, nomeadamente na via pública (passadeira, trânsito, lugares de parque,…) e a conclusão deste
projeto, em pleno, prevê-se que fique concluído no decurso do ano letivo 2019-2020.
- No que diz respeito à indisciplina, fruto da eficácia da introdução de novas estratégias pedagógicas e
da ação imediata da direção executiva aos comportamentos desregrados identificados, os indicadores que
permitem contabilizar e comparar a evolução dos casos de indisciplina mostraram que o AQEC continua a
evidenciar resultados positivos a este nível, quando comparados com os últimos cinco anos.
- O Gabinete de Primeiros Socorros, criado no ano letivo 2017-2018, continua a desenvolver um
excelente trabalho de resposta às situações de dia a dia que necessitam deste tipo de resposta. É de realçar
que este facto prende-se também com a formação massiva diligenciada às assistentes operacionais, que
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até essa data, na sua grande maioria, não tinham qualquer formação nesta área, nem tão pouco prestavam
esse tipo de auxílio na escola; essa tarefa estava entregue, quase em exclusivo à assistente técnica do ASE.
- O Dia do Regulamento Interno foi concretizado no início do ano letivo 2018-2019, conforme previsto,
tendo o mesmo sido aprovado. Desde o início deste ano, está, por isso, em vigor um novo Regulamento
Interno, que acautela nomeadamente a segurança e a transparência das relações entre as estruturas,
colaboradores e utentes.

12.1.8 Propostas de Melhoria para 2019/2020 (para a atuação da Direção)
A Direção Executiva, no ano letivo de 2019-2020, irá continuar a sua linha de ação de acordo com os
compromissos assumidos pelo Diretor na sua carta de missão e no seguimento do trabalho iniciado no ano
letivo 2017-2018 e confirmado em 2018-2019. O principal enfoque, tal como no ano letivo 2018-2019,
centrar-se-á em:
1.º Ações várias que elevem a qualidade dos resultados escolares;
2.º Ações de valorização e reconhecimento do trabalho realizado pelas equipas pedagógicas, docentes
e não docentes;
3.º Ações de manutenção e melhoramento dos espaços escolares/requalificação.

13. Autoavaliação e Melhoria
13.1 Projeto de Autoavaliação 2018/2019 (resumo)
O processo de autoavaliação do Agrupamento é contínuo. A atual equipa é constituída pelos
seguintes elementos:
- Pedro Delgado (Docente 2.º Ciclo – Coordenador da Equipa);
- Ana Freitas (Docente 3.º Ciclo);
- Mónica Gomes (Docente Educação Pré-Escolar);
- Huga Jacob (Docente 1.º Ciclo);
- Maria José Batista (Representante dos Assistentes Operacionais e Técnicos);
- Joana Sousa (Representante dos Encarregados de Educação);
- Jesus Nunes (Representante dos Encarregados de Educação);
- Lara Morais (Representante dos alunos).
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Esta Equipa pretende dar continuidade à formalização do Projeto de Autoavaliação, apresentando um
cronograma do trabalho a realizar em 2019/2020, para além de elaborar/apresentar o Relatório de
Autoavaliação anual.
Deseja-se ainda melhorar o envolvimento/participação da comunidade educativa na autoavaliação,
dando continuidade ao placard informativo criado, que permita uma fácil e atualizada consulta sobre a
Autoavaliação do AEQC.
No início do ano letivo 2019/2020 a equipa irá apresentar um relatório final sobre a implementação do
Plano de Melhorias, analisando os resultados obtidos, as limitações/dificuldades sentidas e os aspetos que,
eventualmente, tenham que continuar a ser melhorados.
Nesta base a equipa procedeu à formalização do Projeto de Autoavaliação do Agrupamento referente
ao ano 2018/2019. As análises feitas e as propostas apresentadas enquadram-se no âmbito da legislação em
vigor.
A Equipa da Autoavaliação irá apresentar e divulgar as conclusões para que toda a comunidade
educativa tenha conhecimento das áreas onde devem incidir os seus esforços de melhoria no próximo ano
letivo.

14. Balanço das ações de melhoria 2018/2019 e propostas para o ano letivo
de2019/20
Nota informativa:

Todos os Departamentos, Biblioteca Escolar e Diretores de Turma apresentaram as ações
desenvolvidas no âmbito das Propostas de Melhoria da Equipa de Autoavaliação do AEQC, as quais se
encontram divididas pelos quatro domínios de melhoria apontados pela última avaliação externa. Foram
também registadas propostas concretas de melhoria,envolvendo os Departamento/estruturas pedagógicas
para o ano letivo seguinte. Os documentos preenchidos por cada interveniente estão compilados numa pasta
digital que se encontra em anexo a este relatório.
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14.1 Serviços Internos
A seguinte tabela resulta da recolha de informação feita pela representante dos Assistentes
Operacionais na Equipa de Autoavaliação do Agrupamento.
Propostas 2018/19 e Balanço
- Aumentar o número de funcionários, tendo em atenção a necessidade de funcionamento dos vários
serviços existentes nas escolas do Agrupamento, prevenindo situações de baixa médica ou doença dos
funcionários atuais, levando a maior concentração de trabalho nos funcionários restantes;
- Melhorar a manutenção e utilização das impressoras existentes na sala de Diretores de Turma e de
Professores, fomentando o seu uso pelos docentes;
- Prevenir, pela atempada manutenção, situações de inoperacionalidade das respetivas impressoras;
- Informar os utentes das escolas do Agrupamento através do site escolar de situações de impossibilidade
momentânea de abrir um serviço ou da inoperacionalidade (temporária) do mesmo;
- Necessidade de contemplar a Reprografia com um Agrafador Elétrico, poupando tempo ao funcionário
em serviço, para além de mais uma guilhotina.
BALANÇO
. Foi maior a utilização pelos docentes das impressoras existentes na sala de Diretores de turma e de
professores, mas ainda falta melhorar mais a sua manutenção;
. O número de funcionários continua aquém das necessidades de funcionamento da escola;
. O Agrafador Elétrico e a guilhotina continuam a faltar nos serviços de reprografia.
PROPOSTAS PARA O ANO LETIVO DE 2019/20
- Aumentar o n.º de assistentes operacionais para fazer face ao bom funcionamento de todos os serviços,
devendo estar mais um A.O. em horário intercalado com os dois assistentes no 1.º Ciclo;
- Melhorar os espaços exteriores junto ao átrio do 1.º Ciclo, colocando toldos para uma possível utilização
durante o inverno;
- Reduzir o acesso dos Encarregados de Educação da Educação Pré-escolar no corredor;
- Necessidade de melhorar os espaços sanitários da escola (alunos, em especial), colocando saboneteiras
e papel higiénico.
- Adaptar as torneiras para poupança de água;
- Necessidade de uma linha telefónica para o exterior após as 17 horas, no 1.º Ciclo.
PROPOSTAS PARA O ANO LETIVO DE 2019/20 (continuação)
- Dar informações atempadas ao telefonista quando existam modificações no espaço onde funciona o PBX
devido à sua condição física;
- Colocação de um telefone na sala de estudo;
- Relembrar a circular de informação sobre os primeiros socorros, acedendo ao posto, apenas em casos
de manifesta necessidade, de modo a não sobrecarregar esse serviço.- Fornecer mais informação sobre
as atividades a decorrer no Agrupamento;
- Dar formação para lidar com os alunos da Educação Especial;
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- Melhorar os serviços (alimentação) do refeitório;
- Fazer a entrada e saída dos alunos do 1.º Ciclo pelo portão da parte de trás, evitando as horas de maior
afluência da manhã, almoço e final de tarde;
- Contratar uma empresa de limpeza para as limpezas nas férias, ficando os gabinetes para os assistentes
operacionais fazerem a respetiva manutenção;
- Substituir os produtos de limpeza que contenham lixívia e amoníaco por produtos biológicos;
- Colocação de um telheiro que passe desde a Portaria até à entrada principal da escola, melhorando
também a proteção da Portaria em situações de mau tempo;
- Melhorar o mobiliário escolar no 2.º e 3.º Ciclo;
- Contratação de mais assistentes operacionais que assegurem a baixa médica dos funcionários da escola;
- Colocação/contratação de mais um funcionário para o serviço da Unidade de Autismo;
- Equipar o Bar com mais um micro-ondas;
- Equipar as auxiliares com uma bata de serviço diferenciada para verão e inverno.
Tabela 107: Balanço do Plano de Melhoriados Serviços Internos para 2018/2019 e Propostas para 2019/20
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14.2 Associações de Pais e Encarregados de Educação
14.2.1 APEBIC
A seguinte tabela resulta da recolha de informação feita pela representante da APEBIC na Equipa
de Autoavaliação do Agrupamento.
Propostas e Balanço 2018/19
A APEBIC tem como objetivos para o próximo ano letivo as seguintes propostas de melhoria:
- Sensibilizar pais/encarregados de educação para as valências de uma associação de pais, de modo a
consciencializá-los sobre o papel e a importância que as mesmas assumem no seio da comunidade educativa,
principalmente junto daqueles que vão ter esta experiência pela primeira vez;
- Informar em que consistem as funções dos representantes dos encarregados de educação de turma e
consciencializar da necessidade de ser elo de ligação entre os pais/encarregados de educação;
- Continuar a promover as parcerias e a desenvolver atividades lúdico/pedagógicas que contribuíam para a
formação integral dos discentes e promovam a aproximação de pais/encarregados de educação à escola;
- Continuar a estabelecer relações que promovam uma melhoria na comunicação/informação entre a
associação de pais e os pais/encarregados de educação, docentes, assistentes operacionais, direção e
restantes órgãos/grupos de trabalho do Agrupamento.
BALANÇO
O trabalho com os pais/encarregados de educação foi bastante positivo, pois houve por parte destes maior
procura do apoio e esclarecimentos da APEBIC, mostrando-se mais interessados/colaborativos com as ações
desenvolvidas pela associação.
Ao longo do ano, aumentaram o número de contactos presenciais ou via correio eletrónico, de modo a solicitar
a ficha de inscrição, esclarecimento de assuntos vários, como, funcionamento das AEC’s e do refeitório,
existência de ATL, desempenho dos docentes de Matemática e Educação Tecnológica, referente aos 5.º, 6.º e
8.º anos de escolaridade, ausência de docente da disciplina de Educação Musical, Direção da Turma do 5.º B,
Autonomia e Flexibilidade Curricular e ainda sobre o papel da associação na manutenção dos espaços físicos
do equipamento escolar.
Dado a confiança e procura descrita, procurámos manter os nossos parceiros e encontrar novos (que
demonstraram interesse em trabalhar connosco), cujas valências fossem uma mais-valia, quer para associados,
quer para a Comunidade Educativa.
No que diz respeito à interação com os docentes, verificámos alguns constrangimentos, devido à dificuldade
na circulação da informação.

PROPOSTAS PARA O ANO LETIVO DE 2019/20

Tabela 108: Balanço das Propostas de Melhoria da APEBIC para 2017/2018
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14.2.2APEBIdo Casal do Sapo
A seguinte tabela resulta da recolha de informação feita pela representante da Associação de Pais do
Casal do Sapo.

Propostas e Balanço 2018/19
A Associação de Pais do Casal do Sapo tem como objetivos para o próximo ano letivo as seguintes propostas
de melhoria:
- Efetuar uma maior interação da Associação de Pais do Casal do Sapo, não só com a Direção do Agrupamento,
bem como com alguns membros do corpo docente e com a APEBIC, no sentido de dinamizar da melhor forma,
os projetos delineados pela Associação de Pais do Casal do Sapo;
- Melhorar a comunicação com a Direção, através de reuniões e contatos mais frequentes, dando a conhecer
regularmente os projetos e atividades da Associação na Escola;
- Execução do projeto que visa efetuar a ponte entre os alunos da escola do Casal do Sapo (em especial alunos
do 4.º ano) com a Escola Sede do Agrupamento, visando uma transição menos abrupta dos alunos do Casal do
Sapo;
- Dar a conhecer a um maior número de entidades e alunos o projeto elaborado para a escola do Casal do
Sapo, fomentando ações que permitam o conhecimento efetivo e in loco das atividades desenvolvidas.
PROPOSTAS PARA O ANO LETIVO DE 2019/20

Tabela 109: Balanço das propostas de Melhoria da Associação de Pais do Casal do Sapo para 2017/2018

14.3Alunos
A seguinte tabela resulta da recolha de informação feita pela representante dos Alunos na Equipa de
Autoavaliação do Agrupamento.
Propostas de Melhoria dos Alunos 2018/2019
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- Existência de mais disciplinas/ atividades extracurriculares, algo que criasse mais criatividade e cativasse os
alunos a estar na escola;
- Melhorar as refeições da escola;
- Fazer melhorias no espaço da escola como, por exemplo, a criação de espaços com um ambiente mais
descontraído que alivie os alunos da pressão do dia a dia, uma sala de jogos ou mais zonas com sofás e bancos.
- Aulas mais diversificadas e interativas, que envolvessem jogos, pesquisas, visualizações de vídeos ou outro
tipo de ferramentas motivadoras para a aprendizagem;
- Maior quantidade de Apoios ao Estudo e Reforços Curriculares.
BALANÇO
- A existência de atividades extracurriculares podia ter sido mais explorada, apesar da existência de alguns
clubes na escola, os mesmos são pouco frequentados e têm pouco conhecimento por parte dos alunos. A
divulgação dos clubes/ atividades extracurriculares seria uma boa melhoria;
- Ainda existe mais para melhorarno Refeitório, pois, por vezes, as refeições que aparecem na ementa não
condizem com as refeições servidas;
- O espaço reservado aos alunos na zona do bar foi melhorado com muito sucesso, o espaço tornou-se mais
agradável e acolhedor;
- Ocorreu uma grande melhoria nesta proposta, as aulas tornaram-se mais diversificadas e estimulantes para
a aprendizagem, a proposta foi cumprida com sucesso;
- A quantidade de apoios e reforços manteve-se razoável, apesar de no 9.ºano não existirem apoios ou grupos
de sucesso e, sendo considerado um ano mais exigente, devia existir maior quantidade destes reforços.
Propostas de melhoria (para a escola)
- Aproveitamento do espaço perto do refeitório, onde se situam os lavatórios, para a criação de um espaço
confortável para os jovens. Esse local é frequentemente usado como encosto ou como banco pelos alunos,
raramente é utilizado na função para que foi concebido, e devido à localização muito próxima das casas de
banho, a inexistência dos lavatórios não causaria estrago. O local tornar-se-ia mais descontraído ao colocar
um banco ou sofá;
- Tornar a escola mais verde, colocar plantas nas salas de aula, criar mais espaços verdes, para relaxar os
alunos e melhorar dentro dos possíveis o seu contacto com a natureza;
- Troca de torneiras das casas de banho. Devido a estasestarem constantemente abertas, desperdiçam muita
água. Realizando um investimento a longo prazo com a troca das torneiras atuais por umas temporizadas,iria
diminuir o gasto de água e a despesa da escola;
- Isolar as janelas das salas de aula, para ajudar no conforto e na concentração dos alunos durante os dias
mais frios ou mais quentes;
- Melhoria nos computadores e da internet nas salas de aula. Por diversas vezes, as aulas ocorrem de forma
diferente e não se alcançam os objetivos pretendidos, devido a falhas de internet e mau funcionamento dos
aparelhos.
Propostas de Melhoria para 2019/2020 (para a atuação dos alunos)
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- Realização de mais Assembleias de Estudantes, criação de uma plataforma ou grupo com o fim de dar
propostas, críticas ou sugestões para o melhor funcionamento da escola, sendo bem divulgado com o intuito
de obter o maior número de ajuda possível;
- Divulgação e ampliação dos projetos/atividades extracurriculares como o voluntariado ou o Eco-Escolas,
atividades que melhorem o nível de cidadania dos alunos e o espírito de entreajuda.

Tabela 110: Balanço do Plano de Melhoria dos Alunos para 2018/2019 e Propostasde Ações de Melhoria para 2019/20

141

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA QUINTA DO CONDE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE MELHORIAS
14.4 Biblioteca Escolar (BE)
Propostas de Melhoria da Equipa de
Autoavaliação do AEQC para
2018/2019

O que foi concretizado?
(atividades, estratégias, …)

Propostas de Melhoria para
2019/2020

A. A identificação dos fatores de insucesso intrínsecos ao processo de ensino e de aprendizagem, com vista ao
desenvolvimento de estratégias mais ajustadas e potenciadoras dos desempenhos académicos
- Identificar fatores de
insucesso intrínsecos ao
processo de ensino e de
aprendizagem.
- Desenvolver estratégias mais
ajustadas e potenciadoras dos
desempenhos académicos dos
alunos.

1.
Aumento
do
acervo
bibliográfico,
diversificado e adequado às atividades letivas
promovidas pelos docentes dos vários
Departamentos Curriculares.
2. Desenvolvimento da articulação entre a BE e
os Departamentos Curriculares, na realização
de atividades pedagógicas de âmbito
curricular,
rentabilizando
os
recursos
pedagógicos existentes no espaço da BE.
3. Articulação entre a BE e o trabalho na sala
de aula, promovendo o trabalho colaborativo,
participando no planeamento, realização e
avaliação das atividades com os docentes.
4. Produção de recursos pedagógicos de apoio
às disciplinas: guiões de pesquisa, fichas de
leitura, recursos digitalizados, glossários de
disciplinas/conceitos importantes…, numa
articulação de trabalho pedagógico entre a BE
e os Departamentos Curriculares.

1. Reforçar a articulação entre a BE e
os Departamentos Curriculares, na
conceção e realização de atividades
pedagógicas de âmbito curricular,
rentabilizando
os
recursos
pedagógicos existentes no espaço da
Biblioteca Escolar.
2. Reforçar a articulação entre a BE e
o trabalho na sala de aula,
promovendo o trabalho colaborativo,
participando
no
planeamento,
realização e avaliação das atividades
com os docentes.
3. Reforçar a produção de guiões e
outros materiais de apoio à pesquisa e
utilização da informação pelos alunos.

B. O aprofundamento da reflexão sobre as orientações curriculares e os currículos de cada ano/ciclo de
escolaridade, por forma a sistematizar práticas pedagógicas que assegurem a gestão vertical e a efetiva
sequencialidade das aprendizagens.
- Refletir sobre as orientações
curriculares e os currículos de
cada ano/ciclo de
escolaridade, permitindo a sua
operacionalização.

1. Aplicação do Referencial: Aprender com a
Biblioteca Escolar, aplicando as diferentes
literacias – Leitura, Informação, Media – em
trabalhos de investigação/pesquisa junto da
comunidade escolar.

- Sistematizar práticas
pedagógicas que assegurem a
gestão vertical e a efetiva
sequencialidade das
aprendizagens.

2. Sistematização do trabalho de projeto,
articulando atividades de aprendizagem
curricular na B.E. com os docentes de
diferentes ciclos, numa perspetiva de trabalho
sequencial com a comunidade escolar.

- Sistematizar práticas
pedagógicas que assegurem a
gestão vertical e a efetiva
sequencialidade das
aprendizagens. (continuação)

3. Disponibilização de recursos de natureza
digital, bibliográfica e informática em
quantidade e qualidade, que permitam o
desenvolvimento de práticas pedagógicas
ativas junto da comunidade escolar e
possibilitando a melhoria dos resultados
escolares dos alunos.

1. Continuar a aplicação do
Referencial: Aprender com a
Biblioteca Escolar, aplicando as
diferentes literacias – Leitura,
Informação, Media – em trabalhos de
investigação/pesquisa junto da
comunidade escolar.
2. Continuar a sistematização do
trabalho de projeto, articulando
atividades de aprendizagem curricular
na B.E. com os docentes de
diferentes ciclos, numa perspetiva de
trabalho sequencial com a
comunidade escolar.
3. Aumentar a disponibilização de
recursos de natureza digital,
bibliográfica e informática em
quantidade e qualidade, que
permitam o desenvolvimento de
práticas pedagógicas ativas junto da
comunidade escolar e possibilitando a
melhoria dos resultados escolares dos
alunos.
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Propostas de Melhoria da
Equipa de Autoavaliação do
AEQC para 2018/2019

O que foi concretizado?
(atividades, estratégias, …)

Propostas de Melhoria para
2019/2020

C. A intensificação de práticas de diferenciação pedagógica em sala de aula, com adequação do ensino às capacidades e aos
ritmos de aprendizagem dos alunos, que se repercutam na melhoria dos resultados académicos.

-

Intensificar

práticas

de

. Não aplicável

. Não aplicável

. Não aplicável

. Não aplicável

diferenciação pedagógica em
sala de aula.
- Intensificar a adequação do
ensino às capacidades e aos
ritmos de aprendizagem dos
alunos

(autonomia

. Não aplicável

e

flexibilização).
-

Coadjuvar

. Não aplicável
e/ou

observar

diferentes práticas letivas em
sala de aula, enquanto medida
promotora do desenvolvimento
profissional dos docentes.

Tabela 111: Balanço do Plano de Melhoria da Biblioteca para 2018/2019 e Propostas de Ações de Melhoria para 2019/20 –
Biblioteca Escolar

14.5 Departamentos
14.5.1 Educação Pré-Escolar
Propostas de Melhoria da Equipa
de Autoavaliação do AEQC para
2018/2019

O que foi concretizado?
(atividades, estratégias, …)

Propostas de Melhoria para
2019/2020

A. A identificação dos fatores de insucesso intrínsecos ao processo de ensino e de aprendizagem, com vista ao desenvolvimento de
estratégias mais ajustadas e potenciadoras dos desempenhos académicos

- Identificar fatores de insucesso
intrínsecos ao processo de ensino e
de aprendizagem.
-

Desenvolver

ajustadas

e

desempenhos
alunos.

estratégias

mais

potenciadoras

dos

académicos

dos

- Partilha de experiências e de práticas nas
reuniões de Departamento;
- Reflexão conjunta nas reuniões de
Departamento, no final dos períodos, para
balanço e reflexão do trabalho realizado;

* Não se aplica à Educação Pré-Escolar uma vez que não há
insucesso nestas faixas etárias.

- Observação de aulas entre pares no 3.º
período.
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Propostas de Melhoria
da Equipa de
Autoavaliação do AEQC
para 2018/2019

O que foi concretizado?
(atividades, estratégias, …)

Propostas de Melhoria para
2019/2020

B. O aprofundamento da reflexão sobre as orientações curriculares e os currículos de cada ano/ciclo de escolaridade, por forma a
sistematizar práticas pedagógicas que assegurem a gestão vertical e a efetiva sequencialidade das aprendizagens.

-

Refletir

sobre

as

orientações curriculares e
os

currículos

de

ano/ciclo

cada
de

escolaridade, permitindo
a sua operacionalização.

-

Sistematizar

pedagógicas

práticas
que

assegurem

a

gestão

a

efetiva

sequencialidade

das

vertical

e

aprendizagens.

- Foi enviado e dado a conhecer o novo documento
das OCEPE à Educadora Conceição Benedetto.
- Foram realizados momentos de reflexão conjunta
e de partilha de práticas e de experiências entre
as docentes, nomeadamente com os momentos de
Observação Entre Pares e a sua avaliação/balanço,
em reunião de Departamento.

- Foram dinamizadas atividades em articulação
entre: o Pré-escolar e 1.º Ciclo (1.º ano); 1.º e 2.º
anos do 1.º Ciclo; 1.º Ciclo (4.º ano) e 2.º Ciclo (5.º
ano); 1.º Ciclo (4.º ano) e 3.º Ciclo (8.º ano), no
âmbito do Projeto “Juntos vamos mais longe” e
Coadjuvação entre pares.
- Foi dinamizada uma articulação com o 3.º Ciclo,
com uma turma de 7.º ano, no âmbito das Ciências.
- Foram dinamizadas atividades de audição de
histórias com o Professor Bibliotecário.
Foram
trabalhadas
Sustentabilidade”.

as

“Maletas

da

A realização da Ação de Formação
sobre as OCEPE, como foi referido no
início dos dois últimos anos letivos, no
momento
de
auscultação
das
necessidades
de
Formação
dos
Docentes.
No início do ano, aquando da
preparação das atividades, realizar um
momento de reflexão, entre as
docentes, para análise do Capítulo
Intencionalidade
Educativa
e
Organização do Ambiente Educativo,
das OCEPE.
No final do 1.º período letivo, realizar
um momento de reflexão sobre as Áreas
de Conteúdo e o balanço do que tem
vindo a ser desenvolvido nas salas (cada
docente seleciona um aspeto da sua
prática para partilha, reflexão e
debate).
No final do 2.º período letivo, realizar
um momento de reflexão sobre a
Continuidade
Educativa
e
as
Transições, preparando a passagem das
crianças para o 1.º Ciclo.

C. A intensificação de práticas de diferenciação pedagógica em sala de aula, com adequação do ensino às capacidades e aos ritmos
de aprendizagem dos alunos, que se repercutam na melhoria dos resultados académicos.

salas

A realização da Ação de Formação

permitiram, como sucede na Educação Pré- -

sobre as OCEPE, como foi referido no

diferenciação pedagógica em

Escolar,

início dos dois últimos anos letivos, no

sala de aula.

atividades, em dinâmicas de grupo diversas e

momento

com o apoio das Educadoras e das Assistentes.

necessidades

A
-

Intensificar

práticas

de

organização
a

dos

espaços

realização

de

das

diferentes

de

auscultação

das

Formação

dos

de

Docentes,

permitirá

ensino às capacidades e aos

Em algumas salas foram realizados projetos e

diferentes

formas

ritmos de aprendizagem dos

atividades diferenciados, de acordo com os

diferenciação pedagógica.

alunos

interesses dos grupos, respeitando os seus

- Intensificar a adequação do

(autonomia

flexibilização).

e

ritmos e individualidade.

de

compreender
realizar

a

Ações de Formação em Dança Criativa,
Movimento, Artes Plásticas, Teatro, …
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Propostas de Melhoria da
Equipa de Autoavaliação do
AEQC para 2018/2019

O que foi concretizado?
(atividades, estratégias, …)

Propostas de Melhoria para
2019/2020

D. A observação da prática letiva em sala de aula, enquanto medida promotora do desenvolvimento profissional dos docentes e,
consequentemente, da melhoria das aprendizagens e dos resultados dos alunos

Realizar, pelo menos dois momentos ao
longo do ano letivo, de modo a partilhar
-

Coadjuvar

e/ou

observar

diferentes práticas letivas em

Foi realizada a Observação entre Pares
pelas docentes.

sala de aula, enquanto medida

práticas diferenciadas e a refletir sobre
a sua melhoria/ adequação.
As

promotora do desenvolvimento

docentes

de

1.º

Ciclo,

nomeadamente as de 1.º ano, terem

profissional dos docentes.

oportunidade de observar a prática
letiva das Educadoras, de modo a
conhecer a diversidade das práticas e
Foi realizada a Coadjuvação, no âmbito da
Flexibilidade Curricular a duas turmas de 1.º
ano.

poderem realizar uma “transição suave”
dos alunos para o 1.º ano.

Tabela 112: Balanço do Plano de Melhoria dos Departamentos para 2018/2019 e Propostasde Ações de Melhoria para 2019/20
– Educação Pré-Escolar
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14.5.2 -1.º Ciclo
Propostas de Melhoria da
Equipa de Autoavaliação
do AEQC para 2018/2019

O que foi concretizado?
(atividades, estratégias, …)

Propostas de Melhoria para
2019/2020

A. A identificação dos fatores de insucesso intrínsecos ao processo de ensino e de aprendizagem, com vista ao desenvolvimento de
estratégias mais ajustadas e potenciadoras dos desempenhos académicos

-

Identificar

insucesso

fatores

de

intrínsecos

ao

processo de ensino e de
aprendizagem.

Foi realizado um diagnóstico, longo e assertivo e que
permitiu estabelecer relações na turma, entre pares e
destes com os vários docentes intervenientes.
Foram
identificadas
dificuldades/oportunidades/áreas
prioritárias
e
trabalhadas desde a entrada dos alunos na escola,
definindo patamares e formas de intervenção
adequadas à sua faixa etária.
Foram planificados, elaborados e concretizados
Projetos de Turma com base no diagnóstico realizado.

- Desenvolver estratégias
mais

ajustadas

e

potenciadoras

dos

desempenhos

académicos

dos alunos.

-Desenvolver
mais

estratégias
e

potenciadoras

dos

desempenhos

académicos

Dar continuidade às medidas de
promoção do sucesso escolar
implementadas nos 3.º e 4.º ano:
coadjuvação em Inglês, Português,
Matemática e TIC.

Desenvolver
Foi realizado um trabalho ao longo do ano letivo, de
valorização da gestão e lecionação interdisciplinar e
articulada do currículo.

ajustadas

dos alunos.

Foram reforçados os contactos com os EE e outros
intervenientes envolvidos no processo educativo dos
alunos, de forma a identificar os fatores geradores do
seu insucesso.

Dar continuidade (1.º e 2.º anos) às
atividades
e
estratégias
já
implementadas no âmbito da
Autonomia
e
Flexibilidade
Curricular (AFC) e PAEP do AEQC.

Foram aglutinadas as aprendizagens nas disciplinas de
Português e Estudo do Meio/Inglês, bem como da
Cidadania e Desenvolvimento/OC - Gestão emocional,
no 1.º ano.
Foi realizada a Aferição Interna das Aprendizagens
Essenciais, pelas turmas do 1.º ano de escolaridade.
Foi
reforçada
a
interdisciplinaridade
diferenciação pedagógica.

e/ou

trabalhos

interdisciplinares em todos os anos
do 1.º Ciclo.

Reforçar (3.º e 4.º anos) o trabalho
de valorização da gestão e
lecionação
interdisciplinar
e
articulada do currículo.

Realizar Conselhos de Turma (3.º e
4.º anos).

Foi promovida a Metodologia de Trabalho de Projeto
em sala de aula como parte do processo do
ensino/aprendizagem, com operacionalização em
Apoio ao Estudo “Turma Em Ação”.
Foi cumprida a realização de Assembleias de Turma
(com a presença de Delegados e Subdelegados) por
anos de escolaridade, implicando o aluno como parte
ativa do contexto e processo educativo.
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Propostas de Melhoria da
Equipa de Autoavaliação
do AEQC para 2018/2019

O que foi concretizado?
(atividades, estratégias, …)

Propostas de Melhoria para
2019/2020

B. O aprofundamento da reflexão sobre as orientações curriculares e os currículos de cada ano/ciclo de escolaridade, por forma a
sistematizar práticas pedagógicas que assegurem a gestão vertical e a efetiva sequencialidade das aprendizagens.

-

Refletir

sobre

as

orientações curriculares e
os

currículos

de

cada

ano/ciclo de escolaridade,
permitindo

a

sua

operacionalização.
-

Sistematizar

práticas

pedagógicas que assegurem
a gestão vertical e a efetiva
sequencialidade

das

aprendizagens.

Foram realizadas reuniões do Conselho de Ano/
Equipa Pedagógica, direcionadas de forma a
sistematizar
práticas
pedagógicas
que
asseguraram a gestão vertical e a efetiva
sequencialidade das aprendizagens, atendendo
ao Perfil do Aluno (PA) e às Aprendizagens
Essenciais (AE).
Foram realizadas reuniões de Departamento do
1.º Ciclo, direcionadas de forma a aprofundar a
reflexão sobre os currículos de cada ano/ciclo
de escolaridade, no âmbito dos documentos
orientadores (PA e AE) e de acordo com a Lei
em vigor.

Dar continuidade às reuniões a realizar
nos
Conselhos
de
Ano/Equipas
Pedagógicas e no Departamento, de
forma a sistematizar práticas pedagógicas
que assegurem a gestão vertical e a
efetiva
sequencialidade
das
aprendizagens, atendendo ao Perfil do
Aluno (PA) e às Aprendizagens Essenciais
(AE); e de forma a aprofundar a reflexão
sobre os currículos de cada ano/ciclo de
escolaridade, no âmbito dos documentos
orientadores (PA e AE) e de acordo com a
Lei em vigor.

C. A intensificação de práticas de diferenciação pedagógica em sala de aula, com adequação do ensino às capacidades e aos ritmos
de aprendizagem dos alunos, que se repercutam na melhoria dos resultados académicos.

- Intensificar práticas de
diferenciação

pedagógica

em sala de aula.

No 1.º período, foi implementado um sistema
rotativo nas turmas do 1.º ano de escolaridade,
que pressupôs a divisão dos alunos das três
turmas, pelas três docentes titulares de turma,
fazendo
diferenciação
pedagógica
nos
diferentes grupos formados. No 2.º e 3.º
períodos, após uma avaliação/análise desta
medida, as docentes consideraram que foi
benéfico evoluir para outra implementação da
diferenciação pedagógica. Assim, em cada uma
das turmas, a diferenciação pedagógica foi
operacionalizada entre a professora e o seu par
pedagógico, beneficiando de mais tempo para
esse efeito, tendo dos alunos um conhecimento
mais aprofundado, um contacto mais direto e
sequencial, procurando dar assim uma resposta
às dificuldades e/ou necessidades dos
diferentes grupos/alunos que constituem cada
uma das turmas.

- Intensificar a adequação
do ensino às capacidades e
aos ritmos de aprendizagem
dos alunos (autonomia e

Concretização da Metodologia de Trabalho de
Projeto com a possibilidade de envolver todas
as disciplinas curriculares (1.º ano de
escolaridade).

flexibilização).
Concretização de uma resposta formativa aos
alunos que estiveram aquém (prevenção de
insucesso) e que estiveram para além das
aprendizagens
essenciais
(sucesso
de
qualidade).

Dar continuidade à intensificação de
práticas de diferenciação pedagógica em
sala de aula.
Dar continuidade à operacionalização da
Metodologia de Trabalho de Projeto.
Dar cumprimento aos Critérios de
Avaliação aprovados para o AEQC,
alterando a operacionalização dos
mesmos, em função dos Domínios
propostos, em função dos Perfis de
Aprendizagens e dos respetivos níveis de
desempenho.
Priorizar na avaliação dos alunos, todo o
processo formativo, atendendo ao Perfil
do Aluno no final de cada ano de
escolaridade
e
às
Aprendizagens
Essenciais que os mesmos necessitam de
desenvolver.
Desenvolver estratégias e atividades que
permitam incrementar a Cidadania e
Desenvolvimento e as Tecnologias (TIC),
como competências fundamentais e que
estão na base de todo o trabalho a
desenvolver nas diferentes turmas/anos e
Ciclos.

147

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA QUINTA DO CONDE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE MELHORIAS
Propostas de Melhoria da
Equipa de Autoavaliação do
AEQC para 2018/2019

O que foi concretizado?
(atividades, estratégias, …)

Propostas de Melhoria para
2019/2020

D. A observação da prática letiva em sala de aula, enquanto medida promotora do desenvolvimento profissional dos docentes e,
consequentemente, da melhoria das aprendizagens e dos resultados dos alunos.

-

Coadjuvar

e/ou

observar

diferentes práticas letivas em
sala de aula, enquanto medida
promotora do desenvolvimento
profissional dos docentes.

Concretização da implementação da
medida
da
Coadjuvação
(Educação
Artística, Educação Física e Inglês) e
operacionalização de Par Pedagógico
(Português/Estudo do Meio).
Concretização de uma maior interação
entre alunos e professores de diferentes
turmas/ciclos (observando com caráter
informal as práticas letivas, partilhando
experiências…), operacionalizando-se a
Observação entre pares, das respetivas e
diferenciadas práticas educativas.

Continuar a implementar a medida de D1e
reflexão
conjunta
entre
observador/observado.
Planificar/organizar
o
trabalho
a
desenvolver no âmbito da coadjuvação.
Privilegiar o trabalho colaborativo entre
docentes do mesmo ano/ciclo na
planificação e elaboração de atividades.

Tabela 113: Balanço do Plano de Melhoria dos Departamentos para 2018/2019 e Propostas de Ações de Melhoria para 2019/20
– 1.º Ciclo
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14.5.3 - Diretores de Turma
Propostas de Melhoria
da Equipa de
Autoavaliação do AEQC
para 2018/2019

O que foi concretizado?
(atividades, estratégias, …)

Propostas de Melhoria para 2019/2020

. A identificação dos fatores de insucesso intrínsecos ao processo de ensino e de aprendizagem, com vista ao desenvolvimento de
estratégias mais ajustadas e potenciadoras dos desempenhos académicos

- Identificar fatores de
insucesso intrínsecos ao

- Sinalização dos alunos em risco de

Dar

abandono;

implementadas este ano, das quais se salienta:

atividades

e

estratégias

-

aprendizagem.

acompanhamento/

com os alunos, procurar recolher dados que permitam

Encaminhamento para o Centro de

identificar estes fatores de insucesso e em CT/Conselho

Saúde, SPO, Educação Especial

de

e/ou Apoio especializado;

trabalho/definição de estratégias e proposta de medidas

Trabalho

em

parceria

para

às

processo de ensino e de

.

Propostas

continuidade

com

Educação Especial;

- Nas Assembleias de Turma e/ou contactos individuais

Ano

considerá-los

para

a

organização

do

a aplicar aos alunos/ à turma;
- Projeto de Apadrinhamento do Projeto “Juntos vamos
mais longe” (momento de coesão e promoção de afetos

- Trabalho colaborativo no âmbito
do PES e EPIS;

entre alunos de diferentes faixas etárias);
- Promover momentos de partilha em turma de boas

- Trabalho colaborativo com os
docentes das diversas medidas,

práticas e estratégias individuais de trabalho que
conduziram à obtenção de melhores resultados;

nomeadamente, Reforços, PLNM,

- CTA – trabalho projeto – planificação de atividades,

entre outros;

definição de formas de trabalho que se adequem e que
sejam ajustadas ao contexto da turma;

- Encaminhamento de alunos para
percursos
-

Desenvolver

estratégias
ajustadas
potenciadoras

mais

complementares

ou

alternativos;

desempenhos
académicos dos alunos.

sentido da inclusão e de uma intervenção e apoio
efetivos;

- Contactos sistemáticos com os EE;

e
dos

- Trabalho colaborativo com a equipa de E. Especial no

- Reflexões conjuntas com EE,

Colaborar

com

o

projeto

de

Voluntariado,

nomeadamente na parceria com o Centro Comunitário;

aluno e/ou técnicos;
- Balanço e reflexão individual de alunos e EE no plano
- Acompanhamento da aplicação

(momento de auto e heteroavaliação);

das medidas, dos PAPI e RTP;
- Possibilitar um maior conhecimento e envolvimento das
Balanço e reflexão individual de

turmas com os alunos com medidas e alunos da UEE;

alunos e EE no plano;
- Projeto Turma + Ação, como promotor dos valores
- Assembleias de Turma;
- Eleitos da Turma;

individuais com vista à coesão, espírito de equipa e
promoção do sucesso da turma;
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- Turma + Ação;

Propostas de Melhoria da Equipa de
Autoavaliação do AEQC para
2018/2019

O que foi concretizado?
(atividades, estratégias, …)

Propostas de Melhoria para
2019/2020

- Conselhos de Turma em Ação -

- Eleitos da Turma – reconhecimento e

planificação conjunta e gestão;

valorização no âmbito das categorias
propostas, procurando uma forma de

-

Desenvolver

ajustadas

e

- Parceria com diversas entidades

dar mais visibilidade/reconhecimento
aos eleitos.

estratégias

mais

(CERCIZIMBRA; Bombeiros Voluntários,

potenciadoras

dos

Projeto EPIS, CMS, AMS, Juntas de

desempenhos académicos dos alunos.

- Horário da Assembleia de Turma

Freguesia entre outras).

(continuação)

integrado no horário da turma de
forma a permitir a participação de
todos os alunos;
- Mostra de trabalhos na festa de final
de ano.

B. O aprofundamento da reflexão sobre as orientações curriculares e os currículos de cada ano/ciclo de escolaridade, por forma
a sistematizar práticas pedagógicas que assegurem a gestão vertical e a efetiva sequencialidade das aprendizagens.

- Refletir sobre as orientações curriculares e os
currículos

de

cada

ano/ciclo

de

escolaridade,

permitindo a sua operacionalização.

Não aplicável

Não aplicável

- Sistematizar práticas pedagógicas que assegurem a
gestão vertical e a efetiva sequencialidade das
aprendizagens.
C. A intensificação de práticas de diferenciação pedagógica em sala de aula, com adequação do ensino às capacidades e aos ritmos
de aprendizagem dos alunos, que se repercutam na melhoria dos resultados académicos.

- Mediar, sempre que oportuno e
- Intensificar práticas de diferenciação pedagógica em
sala de aula.

possível, o trabalho de cada docente e

Dar continuidade às

do CT com a turma, através da reflexão

atividades

em CT, das atividades do CTA, OC e

estratégias

Projeto Turma + Ação, assim como nos

implementadas

casos de alunos com medidas (universais

ano.

e
este

e outras) – Decreto-Lei 54.
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- Intensificar a adequação do ensino às capacidades e

- CTA – trabalho projeto – planificação

Trabalho colaborativo

aos ritmos de aprendizagem dos alunos (autonomia e

de atividades, definição de formas de

no

flexibilização).

trabalho que se adequem, ajustadas ao

Conselhos de Ano e de

contexto da turma;

Turma.

âmbito

dos

- Trabalho colaborativo com a equipa de
E. Especial no sentido da inclusão e de
uma intervenção e apoio efetivos.
Propostas de Melhoria da Equipa de
Autoavaliação do AEQC para
2018/2019

O que foi concretizado?
(atividades, estratégias, …)

Propostas de Melhoria para
2019/2020

D. A observação da prática letiva em sala de aula, enquanto medida promotora do desenvolvimento profissional dos docentes e,
consequentemente, da melhoria das aprendizagens e dos resultados dos alunos.

-

Coadjuvar

e/ou

observar

diferentes práticas letivas em sala
de

aula,

promotora

enquanto
do

medida

Não aplicável.

Não aplicável

desenvolvimento

profissional dos docentes.

Tabela 114: Balanço do Plano de Melhoria dos Departamentos para 2018/2019 e Propostas de Ações de Melhoria para
2019/20 – Diretores de Turma
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14.5.4 - Departamento de Matemática
Propostas de Melhoria da
Equipa de Autoavaliação do
AEQC para 2018/2019

O que foi concretizado?
(atividades, estratégias, …)

Propostas de Melhoria
para 2019/2020

A identificação dos fatores de insucesso intrínsecos ao processo de ensino e de aprendizagem, com vista ao desenvolvimento de
estratégias mais ajustadas e potenciadoras dos desempenhos académicos

-

Identificar

insucesso
processo

fatores

intrínsecos
de

ensino

de
ao

e

- Realização continuada de exercícios em que os alunos

Dar

às

manifestam maiores dificuldades;

atividades e estratégias já
implementadas.

- Aplicação de atividades de reforço/consolidação;

de

aprendizagem.

- Sistematização dos conteúdos lecionados;
-

Aplicação

das

medidas

previstas

nos

planos

Recuperação/desenvolvimento;
- Proposta dos alunos para a frequência de ADS/ Reforço
- Desenvolver estratégias mais

Curricular;

ajustadas e potenciadoras dos
desempenhos académicos dos
alunos.

continuidade

Dar

continuidade

às

medidas de promoção do
sucesso

escolar

implementadas:
- Coadjuvação em sala de

- Coadjuvação em sala de aula;

aula;

- Acompanhamento mais individualizado;

- Tutorias interpares;

- Atividades em grupo com apresentação à turma;

- Apoio ao estudo/reforço
curricular;

- Tutorias interpares (aluno-aluno);
- ADS;
- Reforço positivo;
- Aulas de preparação para
- Trabalho cooperativo/pares;

Provas Finais de Ciclo.

- Jogos matemáticos;
- ADS quinzenal;
- Aulas de preparação para provas finais de ciclo;
- Realização semanal de exercícios (questões aula) para
avaliação dos conhecimentos adquiridos nos temas
abordados nesse período de tempo;
- Apoio proporcionado pelos professores da Sala de Estudo
na disciplina;
- Exigência relativamente às atitudes e comportamentos
dos alunos e adoção de regras de comportamento em sala
de aula comuns.
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Propostas de Melhoria da
Equipa de Autoavaliação do
AEQC para 2018/2019

O que foi concretizado?
(atividades, estratégias, …)

Propostas de Melhoria
para 2019/2020

B. O aprofundamento da reflexão sobre as orientações curriculares e os currículos de cada ano/ciclo de escolaridade, por forma a
sistematizar práticas pedagógicas que assegurem a gestão vertical e a efetiva sequencialidade das aprendizagens.

- Reflexão em departamento sobre práticas letivas;

Dar

- Refletir sobre as orientações
curriculares e os currículos de

- Trabalho colaborativo entre docentes na planificação e

cada

elaboração de materiais;

ano/ciclo

de

escolaridade, permitindo a sua
operacionalização.

-

Sistematizar

práticas

pedagógicas que assegurem a
gestão vertical e a efetiva
sequencialidade

das

continuidade

atividades e estratégias já
implementadas.
Incrementar

- Partilha de recursos entre docentes;

às

práticas

pedagógicas

e

didáticas

- Coadjuvação de professores de ciclos diferentes/mesmo

diversificadas

que

ciclo;

assegurem a gestão vertical
e a sequencialidade das

- Planificações de atividades interdisciplinares;

aprendizagens.

- Apoio em sala de aula proporcionado pelos professores
de Educação Especial.

Desenvolver trabalhos
interdisciplinares.

aprendizagens
C. A intensificação de práticas de diferenciação pedagógica em sala de aula, com adequação do ensino às capacidades e aos ritmos
de aprendizagem dos alunos, que se repercutam na melhoria dos resultados académicos.

-

Intensificar

práticas

de

Adaptação do nível de complexidade de um tema em

Dar

continuidade

às

função do nível dos alunos;

atividades e estratégias já

diferenciação pedagógica em

Valorização das várias formas de expressão: oral,

implementadas.

sala de aula.

escrita...;
Realização de fichas de trabalho de consolidação/reforço
dos conteúdos lecionados;

Priorizar

o

trabalho

formativo.
Utilizar mais as instalações

Sistematização dos conteúdos lecionados;
- Intensificar a adequação do

Aplicação

ensino às capacidades e aos

Recuperação/desenvolvimento;

ritmos de aprendizagem dos

Repetir a informação, explicar em outras palavras;

alunos

(autonomia

flexibilização).

e

das

medidas

previstas

nos

fora da sala de aula, como
Planos

de

Adaptar o tempo às atividades;
Utilização de recursos digitais;
Apoio individualizado e diferenciado aos alunos;

a biblioteca e sala de
estudo.
Diversificar
tarefas/atividades.
Diversificar

os

recursos

digitais em sala de aula
(aplicações online).

Adequação do ensino às capacidades e aos ritmos de
aprendizagem dos alunos;
Apoio em sala de aula proporcionado pelos professores de
Educação Especial.
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Propostas de Melhoria da
Equipa de Autoavaliação do
AEQC para 2018/2019

O que foi concretizado?
(atividades, estratégias, …)

Propostas de Melhoria
para 2019/2020

D. A observação da prática letiva em sala de aula, enquanto medida promotora do desenvolvimento profissional dos docentes e,
consequentemente, da melhoria das aprendizagens e dos resultados dos alunos.

- Aplicação da medida D1 por todos os docentes do

Continuar a implementar a

departamento,

medida de D1 e reflexão

enquanto

medida

promotora

do

desenvolvimento profissional dos docentes;
Coadjuvar

e/ou

observar

diferentes práticas letivas em
sala de aula, enquanto medida
promotora do desenvolvimento

- Reflexão em Departamento sobre as práticas letivas e
estratégias/metodologias a implementar;
- Articulação entre os docentes do mesmo ano de
escolaridade;

profissional dos docentes.
- Coadjuvação pedagógica de professores do mesmo
ciclo/ciclos diferentes.

conjunta

entre

observador/observado.
Planificação/organização
do trabalho a desenvolver
no âmbito da coadjuvação.
Privilegiar

o

trabalho

colaborativo entre docentes
do mesmo ano/ciclo na
planificação e elaboração
de atividades.

Tabela 115: Balanço do Plano de Melhoria dos Departamentos para 2018/2019 e Propostas de Ações de Melhoria para
2019/20 – Departamento de Matemática
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14.5.5 - Departamento de Ciências Experimentais
Propostas de Melhoria da
Equipa de Autoavaliação
do AEQC para 2018/2019

O que foi concretizado?
(atividades, estratégias, …)

Propostas de Melhoria
para 2019/2020

A. A identificação dos fatores de insucesso intrínsecos ao processo de ensino e de aprendizagem, com vista ao desenvolvimento de
estratégias mais ajustadas e potenciadoras dos desempenhos académicos

- Identificar fatores de

- Promoção da autonomia e dos hábitos e métodos de
trabalho dos alunos;

insucesso intrínsecos ao

- Sistematização dos conteúdos lecionados;

processo de ensino e de

- Valorização da participação espontânea dos alunos em sala
de aula;

aprendizagem.

- Dinamização de atividades laboratoriais/ experimentais;

Dar continuidade às

- Desdobramento de CN de 5.º ano para a realização de
trabalho prático/Experimental;

atividades e estratégias já

- Articulação de atividades com outras disciplinas
professores, nomeadamente da Educação Especial;

e

- Realização de fichas de trabalho de consolidação e revisão
dos conteúdos lecionados;
- Aplicação de questões-aula;

potenciadoras dos
desempenhos académicos

desdobramento das CN de
5.º ano e implementar a
medida no 6.º ano.
No final do ano letivo,

- Atividades em grupo com apresentação à turma;

privilegiar a preparação de

- Trabalho cooperativo/pares;

mais ajustadas e

Dar continuidade ao

- Acompanhamento mais individualizado;

- Tutorias interpares (aluno-aluno);

- Desenvolver estratégias

implementadas.

materiais/ atividades
pedagógicas para os alunos
e a elaboração de Projetos

- Utilização diferenciada de recursos, nomeadamente digitais;

a incrementar no próximo

- Utilização do email para a comunicação de informação
(matrizes dos testes, conteúdos, trabalhos de casa/de projeto,
etc.) e esclarecimento de dúvidas;

ano letivo.

- Construção de blogs/email da turma para disponibilizar
informação diversa e divulgar curiosidades relacionadas com
os assuntos tratados nas aulas;

docente na área didática.

Investir na formação

- Comunicação das dificuldades dos alunos (nos domínios
cognitivo e das atitudes e valores) aos EEs via caderneta ou DT
ou da plataforma GIAE 5;

dos alunos.
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Propostas de Melhoria da
Equipa de Autoavaliação
do AEQC para 2018/2019

O que foi concretizado?
(atividades, estratégias, …)

Propostas de Melhoria
para 2019/2020

A. A identificação dos fatores de insucesso intrínsecos ao processo de ensino e de aprendizagem, com vista ao desenvolvimento de
estratégias mais ajustadas e potenciadoras dos desempenhos académicos. (continuação)

- Articulação com a B.E. e utilização dos seus recursos;
- Aplicação das medidas previstas nos Planos de
Acompanhamento/Recuperação/Desenvolvimento dos alunos,
nomeadamente a proposta dos alunos para a frequência da Sala
de Estudo;
- Dinamização de atividades motivadoras para os alunos, tais
como concursos, visitas de estudo, participação em projetos e
convite de entidades palestrantes, a destacar as Olimpíadas da
Biologia Júnior, as Olimpíadas da Química e a Literacia 3D;
- Partilha de recursos entre docentes;
- Aplicação de testes formativos iguais ou semelhantes por
ano de escolaridade;
- Aplicação de diversos instrumentos de avaliação;
- Aplicação das medidas previstas nos Planos de
Desenvolvimento, nomeadamente a proposta dos alunos para a
frequência de ADS de CN ou FQ;
- Proposta dos alunos para a frequência de ADS quinzenal;
- Promoção de atividades experimentais que envolvem os
alunos como monitores/agentes ativos, a destacar a atividade
de receção aos alunos no início do ano letivo, o Workshop de
Ciências Experimentais, Bancas práticas do SBV nas outras
turmas e a parceiros (Centro Comunitário da Quinta do Conde);
- Participação/envolvimento em projetos nomeadamente
Programa Eco-Escolas, PES, Congresso do GISC e Escola Azul;
- Desenvolvimento de atividades em articulação com o Projeto
do Voluntariado;
- Dinamização de atividades em articulação com parceiros da
comunidade (ANIME, Centro de Saúde, Centro Comunitário,
outros);
- Dinamização de jogos didáticos usando a Maleta Pedagógica.
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Propostas de Melhoria da Equipa de
Autoavaliação do AEQC para
2018/2019

O que foi concretizado?
(atividades, estratégias, …)

Propostas de Melhoria
para 2019/2020

B. O aprofundamento da reflexão sobre as orientações curriculares e os currículos de cada ano/ciclo de escolaridade, por forma a
sistematizar práticas pedagógicas que assegurem a gestão vertical e a efetiva sequencialidade das aprendizagens.

-

Refletir

sobre

as

orientações

- Reflexão em Reunião de Departamento/grupo
disciplinar/conselho de ano sobre práticas letivas;

ano/ciclo de escolaridade, permitindo

- Continuidade do trabalho colaborativo entre
docentes e reflexão do mesmo em Departamento;

a sua operacionalização.

- Partilha de recursos entre docentes;

curriculares e os currículos de cada

- Planificações de atividades interdisciplinares;
- Balanço das atividades realizadas e ponderação
sobre a sua continuidade, suspensão ou eliminação
de acordo com os resultados obtidos pelos
alunos/escola em reuniões formais e informais de
Departamento e de Grupo Disciplinar;

- Sistematizar práticas pedagógicas
que assegurem a gestão vertical e a
efetiva

sequencialidade

aprendizagens.

das

Dar
continuidade
trabalho desenvolvido.

ao

Incrementar
práticas
pedagógicas e didáticas
diversificadas
que
assegurem a gestão vertical
e a sequencialidade das
aprendizagens.

- Preparação de atividades e materiais
pedagógicos, em trabalho colaborativo, de modo a
uniformizar os critérios de atuação;

Estimular
o
trabalhointerdisciplinar.

- Planificação de Visitas de Estudo/Saída de

Estar
recetivo
ao
envolvimento de novas
dinâmicas de trabalho no
âmbito da Autonomia e
Flexibilidade Curricular.

Campo em articulação com diferentes grupos
disciplinares/Ciclos,

por

exemplo:

Ecoparque

sensorial da Pia do Urso e Mosteiro da Batalha para
as turmas de 8.º ano; Visita de Estudo ao Teatro e
ao Museu de Arte Antiga (articulação de Português
com História de 7.º ano); Saída de campo pelo
concelho (articulação entre F.Q., C.N. e História
de 7.ºano)…;
- Realização de Atividades experimentais por
alunos do 2.º e 3.ºCiclos para alunos do PréEscolar e 1.º ciclo;
- Dinamização do Workshop de Ciências
Experimentais para os alunos de 4.º ano
(articulação entre 1.º ciclo e 2.º /3.º Ciclo);
- Atividades de Apadrinhamento/Curriculares
(desde o Pré-Escolar até ao 8.º ano), no âmbito do
Projeto “Juntos Vamos mais longe”;
- Atividades interdisciplinares no âmbito dos
Conselhos de Turma em Ação;
- Exposição final de ano com uma amostra dos
trabalhos desenvolvidos.

C. A intensificação de práticas de diferenciação pedagógica em sala de aula, com adequação do ensino às capacidades e aos ritmos
de aprendizagem dos alunos, que se repercutam na melhoria dos resultados académicos.
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- Adaptação do nível de complexidade de um
tema em função do perfil do aluno;
- Intensificar práticas de diferenciação

Priorizar
formativo.

o

trabalho

- Valorização das várias formas de expressão
(oral, escrita, ...);

pedagógica em sala de aula.

Propostas de Melhoria da
Equipa de Autoavaliação do
AEQC para 2018/2019

O que foi concretizado?
(atividades, estratégias, …)

Propostas de Melhoria para
2019/2020

- Realização de fichas de trabalho de consolidação
dos conteúdos lecionados;
- Sistematização dos conteúdos lecionados;
- Aplicação
das
medidas
previstas
Recuperação/desenvolvimento;

nos

- Adaptar o tempo às atividades;
- Intensificar a adequação do
ensino às capacidades e aos
ritmos de aprendizagem dos
alunos (autonomia e
flexibilização).

- Reforço com
trabalhados;

os

alunos

dos

conceitos

já

- Utilização de recursos digitais;
- Apoio individualizado e diferenciado aos alunos;
- Adequação do ensino às capacidades e aos ritmos
de aprendizagem dos alunos;

Utilizar mais as instalações fora
da sala de aula, como a
biblioteca, sala de estudo e
outros tais como, espaço
envolvente da escola e a Horta
Pedagógica.
Diversificar
tarefas/atividades.
Diversificar os recursos digitais
em sala de aula (software
didático e aplicações online).

- Utilização de dispositivos móveis/tecnológicos em
aula (Tablet e/ou telemóvel);
- Dinamização de jogos didáticos usando a Maleta

Pedagógica.
D. A observação da prática letiva em sala de aula, enquanto medida promotora do desenvolvimento profissional dos docentes e,
consequentemente, da melhoria das aprendizagens e dos resultados dos alunos.

-

Coadjuvar

e/ou

observar

diferentes práticas letivas em
sala de aula, enquanto medida
promotora do desenvolvimento
profissional dos docentes.

- Aplicação da medida D1 pelos docentes do
departamento enquanto medida promotora do
desenvolvimento profissional dos docentes;
- Reflexão em Departamento sobre as práticas
letivas e estratégias/metodologias a implementar;
- Articulação entre os docentes do mesmo ano de
escolaridade.

Continuar a implementar a
medida de D1.
Reflexão
conjunta
observador/observado
âmbito da medida D1.

entre
no

Privilegiar
o
trabalho
colaborativo entre docentes do
mesmo
ano/ciclo
na
planificação e elaboração de
atividades

Tabela 116: Balanço do Plano de Melhoria dos Departamentos para 2018/2019 e Propostas de Ações de Melhoria para
2019/20 – Departamento de Ciências Experimentais
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14.5.6 - Departamento de Expressões
Propostas de Melhoria da
Equipa de Autoavaliação
do AEQC para 2018/2019

O que foi concretizado?

Propostas de Melhoria
para 2019/2020

(atividades, estratégias, …)

A. A identificação dos fatores de insucesso intrínsecos ao processo de ensino e de aprendizagem, com vista ao desenvolvimento de
estratégias mais ajustadas e potenciadoras dos desempenhos académicos

- Identificar fatores de
insucesso intrínsecos ao
processo de ensino e de
aprendizagem.

- Reformulado o protocolo de Avaliação Inicial/ Avaliação
Diagnóstico da disciplina de Educação Física;

Aumentar a divulgação da
Academia

FitAtivo

e

alcançar um maior número
de alunos a participar.
- Desenvolver estratégias
mais

ajustadas

e

- Implementado a Academia Fit-Ativo com o intuito de ação
pedagógica de prevenção do insucesso e contribuição para a
promoção da disciplina, saúde e bem-estar do 2.º e 3.º Ciclos.

dos

Aumentar o número de

desempenhos académicos

participantes do 1.º Ciclo

dos alunos.

na Academia FitAtivo.

potenciadoras

B. O aprofundamento da reflexão sobre as orientações curriculares e os currículos de cada ano/ciclo de escolaridade, por forma a
sistematizar práticas pedagógicas que assegurem a gestão vertical e a efetiva sequencialidade das aprendizagens.

-

Refletir

sobre

as

orientações curriculares e
os

currículos

de

cada

ano/ciclo de escolaridade,
permitindo

a

sua

operacionalização.
-

Sistematizar

pedagógicas
assegurem

Continuar a refletir e a

orientações curriculares e os currículos de cada ano/ciclo de

partilhar

escolaridade,

em

permitindo

operacionalização.

e/ou

otimizando

a

sua

conhecimentos
reuniões

Departamento,

de
como

também em conselhos de

práticas

ano/conselhos de turma.

que
a

gestão

a

efetiva

sequencialidade

das

vertical

- Nas reuniões de Departamento refletimos sobre as

e

aprendizagens.

Articular as atividades do
PAAA
com
outros
Departamentos
Curriculares.
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C. A intensificação de práticas de diferenciação pedagógica em sala de aula, com adequação do ensino às capacidades e aos ritmos
de aprendizagem dos alunos, que se repercutam na melhoria dos resultados académicos.

-

Intensificar

práticas

Continuar a promover

de

diferenciação pedagógica em sala de
aula.

- Promovemos grupos nível e trabalho colaborativo
nas nossas aulas;

trabalho por grupos de
nível e trabalho
cooperativo.

- Intensificar a adequação do ensino às
capacidades

e

aos

ritmos

de

aprendizagem dos alunos (autonomia

- Promovemos mais a manutenção dos materiais
individualmente e em pequenos grupos.

e flexibilização).
D. A observação da prática letiva em sala de aula, enquanto medida promotora do desenvolvimento profissional dos docentes e,
consequentemente, da melhoria das aprendizagens e dos resultados dos alunos.

- Coadjuvar e/ou observar diferentes
práticas letivas em sala de aula,
enquanto

medida

desenvolvimento

promotora
profissional

do
dos

- Realizar coadjuvação de E.F. e E.M. no 1.º ano de
escolaridade, rotativamente por turma.

Efetuar coadjuvação nas
disciplinas de EF e E.
Musical nos 1.º e 2.º anos de
escolaridade.

docentes.

Tabela 117: Balanço do Plano de Melhoria dos Departamentos para 2018/2019 e Propostas de Ações de Melhoria para
2019/20 – Departamento de Expressões
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14.5.7 - Departamento de Artes e Tecnologia
Propostas de Melhoria da
Equipa de Autoavaliação
do AEQC para 2018/2019

O que foi concretizado?
(atividades, estratégias, …)

Propostas de Melhoria
para 2019/2020

A. A identificação dos fatores de insucesso intrínsecos ao processo de ensino e de aprendizagem, com vista ao desenvolvimento de
estratégias mais ajustadas e potenciadoras dos desempenhos académicos

- Identificar fatores de
insucesso intrínsecos ao
processo de ensino e de
aprendizagem.

- Desenvolver estratégias
mais

ajustadas

potenciadoras

e
dos

desempenhos académicos
dos alunos.

- Deu-se continuidade às propostas desenvolvidas, ao longo do
ano letivo 2017/2018, nomeadamente no que diz respeito ao
trabalho colaborativo entre docentes o que se revelou
benéfico na partilha mais sistemática de experiências e
materiais didáticos. Atividades como Natal’Arte e as Marchas
Populares, com o envolvimento muito direto com os
encarregados de educação, mostrando aos alunos o interesse
e motivação pelas suas aprendizagens. A atividade “O artista
da EBI”, onde mais uma vez os alunos mostraram-se
interessados no envolvimento nas atividades propostas;
- Introdução da nova disciplina de Complemento Artístico, no
âmbito da Flexibilidade Pedagógica (5.º ano), permitiu aos
alunos o contato associado de 3 áreas expressivas,
nomeadamente na Expressão Plástica, Musical e Dramática;
- “Galeria de Arte” com a exposição do retrato Cubista, onde
os alunos demonstraram grande motivação e empenho;
- A utilização de estratégias diferenciadas ao nível das novas
tecnologias;
- No âmbito das TIC, houve articulação entre disciplinas,
nomeadamente nas DAC’s de 5.ºano (PAEP) e entre ciclos
(nomeadamente nos trabalhos/materiais expostos durante a
“Semana da Informática”), permitindo a partilha de saberes;

Dar
continuidade
às
propostas desenvolvidas ao
longo
do
ano
letivo
2018/2019.
Continuar
o
Projeto
“Galeria de Arte” e a
atividade “O artista do
mês”
com
algumas
alterações.
Introdução
da
nova
disciplina de Oficina da
Comunicação Visual, no
âmbito da Flexibilidade
Pedagógica (6.º ano).
Relativamente
às
TIC,
pretende-se
ainda
dar
continuidade ao trabalho
desenvolvido
e
a
incrementar o trabalho
colaborativo entre ciclos e
departamentos.

- Relativamente às TIC, pretende-se ainda dar continuidade ao
trabalho desenvolvido e a incrementar o trabalho colaborativo
entre ciclos e departamentos.
B. O aprofundamento da reflexão sobre as orientações curriculares e os currículos de cada ano/ciclo de escolaridade, por forma a
sistematizar práticas pedagógicas que assegurem a gestão vertical e a efetiva sequencialidade das aprendizagens.

- Reflexões em contexto de reunião de departamento, tendo o
trabalho desenvolvido, mostrando-se eficaz;
- Refletir sobre as
orientações curriculares e
os currículos de cada
ano/ciclo de
escolaridade, permitindo
a sua operacionalização.

- Os balanços encontram-se nos respetivos relatórios;
- O Clube das Artes e de fotografia foram fundamentais, por
permitir canalizar de forma correta as energias dos alunos. A
pertinência dos Clubes consiste em várias razões das quais
destacamos:
.Promover a interajuda / a solidariedade;
. Fomentar a partilha de conhecimentos;
. Ampliar a consciência cívica;

Manter a continuidade do
trabalho colaborativo, não
só ao nível do mesmo ano
de escolaridade, mas
também entre ciclos.

Participação em projetos
interdisciplinares no
âmbito do Complemento à
Educação Artística.
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B. O aprofundamento da reflexão sobre as orientações curriculares e os currículos de cada ano/ciclo de escolaridade, por forma a
sistematizar práticas pedagógicas que assegurem a gestão vertical e a efetiva sequencialidade das aprendizagens.

. Trabalho de integração dos alunos da UA.
- Sistematizar práticas

sequencialidade das

- A intervenção do projeto desenvolvido em CA_ET/EV, com
valorosa participação na Ópera Ligeira, “Nos montes de
Viriato”, onde a prática letiva não se resumiu a uma disciplina,
mas sim a todo um conselho de ano (5.º anos) e cujo
envolvimento potenciou a motivação nos alunos para a
aprendizagem.

aprendizagens.

- Em parceria com o ProjetoEco-Escolas/CTA:

pedagógicas que
assegurem a gestão
vertical e a efetiva

(continuação)

Manter a Festa de Final de
Ano do Agrupamento e o
desenvolvimento em
atividades articuladas com
E.M no âmbito da
Flexibilidade Curricular
(5.º/6.ºano).

. Realização do Cartaz Eco-Código com a colaboração dos
alunos do 3.º ciclo;
. Identificação de caixotes Eco pontos para sensibilização,
motivação e consciencialização dos alunos para a importância
da separação do lixo.

C. A intensificação de práticas de diferenciação pedagógica em sala de aula, com adequação do ensino às capacidades e aos ritmos
de aprendizagem dos alunos, que se repercutam na melhoria dos resultados académicos.

Privilegiar o trabalhar em
projeto.
- Intensificar práticas de
diferenciação pedagógica
em sala de aula.

- Utilização de recursos de Aplicações disponíveis na web
(Socrative, entre outros).
- Alterar a organização do espaço de sala de aula;
- Utilização página do Facebook, “Inspirarte”, onde foram
expostos/divulgados os trabalhos dos alunos em diferentes
momentos do ano letivo, permitindo aos alunos sentirem-se
valorizados nos seus progressos e empenho.

- Intensificar a adequação
do ensino às capacidades
e aos ritmos de
aprendizagem dos alunos
(autonomia e
flexibilização).

- Sendo os Clube de Arte/ Fotografia espaços privilegiados de
observação, de reflexão, de discussão crítica, de partilha de
conhecimentos, de experiências e aprendizagens, dever-se-á
dar continuidade aos mesmos, pois desenvolvem-se junto dos
alunos as seguinte práticas:
. o gosto pela escola como espaço de convívio/formação;
. a possibilidade da exploração de novos meios e técnicas de
expressão plástica e de exercitar destrezas manuais;
. o desenvolvimento da criatividade e da sensibilidade
estética e desenvolvimento do raciocínio lógico, contacto
com diferentes técnicas/tecnologias, indo ao encontro dos
interesses e aptidões dos alunos.

Organização do espaço de
sala de aula.
Utilização, sempre que
possível de meios
tecnológicos,
nomeadamente, Tablet’s,
PC’s (articulação com
CRE), TLM dos próprios
alunos.
Recursos de Aplicações
disponíveis na NET
(Socrative, entre outros);
Substituição da página de
FacebookInspir’Arte até
agora utilizada, por uma
outra página com o mesmo
nome no Instagram, para
divulgação de
trabalhos/projetos dos
alunos, por esta rede social
ser mais eficaz e,
frequentemente, utilizada
pelos mesmos.
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D. A observação da prática letiva em sala de aula, enquanto medida promotora do desenvolvimento profissional dos docentes e,
consequentemente, da melhoria das aprendizagens e dos resultados dos alunos.

- Coadjuvar e/ou observar
diferentes práticas letivas
em sala de aula, enquanto
medida promotora do
desenvolvimento
profissional dos docentes.

- O trabalho em par pedagógico ao nível do 2.º Ciclo e nas
disciplinas de EV e ET foi uma opção que permitiu melhorar as
práticas pedagógicas, enriquecendo-as ao nível de novas
práticas.
- A aplicação da Medida D1 aos elementos do departamento
também se mostrou muito positiva.

Ao nível do 5.º ano de
escolaridade, propõe-se o
trabalho em regime de par
pedagógico nas disciplinas
de EV e ET, permitindo um
melhor acompanhamento
dos alunos, sendo, deste
modo,
passível
a
diversificação de técnicas a
aplicar. Na impossibilidade
de
implementação
do
referido anteriormente, o
departamento
propõe
parceria na disciplina de
ET.
Desenvolver workshops ao
longo do ano.
Manter a medida D1.

Tabela 11:Balanço do Plano de Melhoria dos Departamentos para 2018/2019 e Propostas de Ações de Melhoria para
2019/20 – Departamento de Artes e Tecnologias
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14.5.7 - Departamento de Ciências Sociais e Humanas
Propostas de Melhoria
da Equipa de
Autoavaliação do AEQC
para 2018/2019

O que foi concretizado?
(atividades, estratégias, …)

Propostas de Melhoria para
2019/2020

A. A identificação dos fatores de insucesso intrínsecos ao processo de ensino e de aprendizagem, com vista ao desenvolvimento de
estratégias mais ajustadas e potenciadoras dos desempenhos académicos

- Identificar fatores de
insucesso intrínsecos ao
processo de ensino e de
aprendizagem.

- Desenvolver estratégias
mais

ajustadas

potenciadoras

e
dos

desempenhos
académicos dos alunos.

Realização
de
reuniões
periódicas
em
Departamento/Área Curricular, de reflexão sobre as
práticas letivas e partilha de experiências - reflexões
conjuntas sobre os resultados obtidos, bem como à
implementação de medidas e/ou estratégias de
melhoria dos resultados escolares ao nível do
abandono e insucesso escolar do Agrupamento;
- Realização de reuniões de trabalho colaborativo, com
planeamento, realização e avaliação das atividades
conjuntas com os docentes do Departamento,
promovendo a construção e partilha de materiais
didáticos, visando a criação de estratégias
potenciadoras de melhoria dos resultados escolares
dos alunos;
- Não se cumpriu:
. a Criação de uma base de dados que identifique
fatores de sucesso e de insucesso, co-relacionando
dados referente aos problemas evidenciados por
alunos ao longo do seu percurso escolar;
. a Análise pela Equipa de Autoavaliação dos fatores
que potenciam/justificam o insucesso disciplinar
através de documentos ligados à prática escolar
(Atas, Relatórios), identificando áreas onde o
desempenho dos alunos fica aquém do esperado;
. a Aplicação dos Planos de Acompanhamento Escolar
visando acompanhar os alunos com dificuldades no seu
percurso escolar;

Reuniões
periódicas
em
Departamento, para reflexão sobre
as práticas letivas e partilha de
experiências - reflexões conjuntas
sobre os resultados obtidos, bem
como à implementação de medidas
e/ou estratégias que visem a
melhoria dos resultados escolares
ao nível do abandono e insucesso
escolar do Agrupamento.
Reuniões de trabalho colaborativo,
com planeamento, realização e
avaliação das atividades conjuntas
com os docentes do Departamento,
promovendo a construção e partilha
de materiais didáticos, visando a
criação de estratégias potenciadoras
de melhoria dos resultados escolares
dos alunos.
Manter a articulação de atividades
com o Complemento à Educação
Artística no 2.º Ciclo.
Articulação em projetos específicos
das turmas com base em temas
aglutinadores,
que
permitam
desenvolver
atividades
diferenciadas e articuladas em cada
turma,
envolvendo
as
várias
disciplinas/ áreas curriculares.

. a Articulação de atividades com o Complemento à
Educação Artística no 2.º Ciclo.
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B. O aprofundamento da reflexão sobre as orientações curriculares e os currículos de cada ano/ciclo de escolaridade, por forma a
sistematizar práticas pedagógicas que assegurem a gestão vertical e a efetiva sequencialidade das aprendizagens.

-

Refletir

sobre

as

orientações curriculares
e os currículos de cada
ano/ciclo

de

escolaridade, permitindo
a sua operacionalização.

- Sistematizar práticas
pedagógicas

que

assegurem

a

gestão

vertical

a

efetiva

sequencialidade

das

e

aprendizagens.

- Realização de reuniões de trabalho entre
docentes, reforçando a articulação com o 1.º,
2.º e 3.º Ciclos (âmbito Vertical), criando
sequencialidades
de
conhecimentos
e
aprendizagens comuns, no âmbito da
flexibilidade do currículo;
Realização
de
análise
crítica
dos
balanços/relatórios produzidos, no final de
cada período, visando a operacionalização de
novas estratégias, se necessário;
- Articulação de estratégias e procedimentos
que melhoraram a aprendizagem dos domínios
(reorganização da gestão do currículo com
diversificação de estratégias e planificações
adequadas por ano e/ou turma ou alterar
planificações).

Reuniões de trabalho entre docentes,
reforçando a articulação com o 1.º, 2.º e
3.º Ciclos (âmbito Vertical), criando
sequencialidades de conhecimentos e
aprendizagens comuns no âmbito da
flexibilidade do currículo.
Análise crítica dos balanços/relatórios
produzidos, no final de cada período,
visando a operacionalização de novas
estratégias, se necessário.
Articular estratégias e procedimentos que
melhorem a aprendizagem dos domínios
(reorganização da gestão do currículo com
diversificação
de
estratégias
e
planificações adequadas por ano e/ou
turma ou alterar planificações).

C. A intensificação de práticas de diferenciação pedagógica em sala de aula, com adequação do ensino às capacidades e aos ritmos
de aprendizagem dos alunos, que se repercutam na melhoria dos resultados académicos.

-Intensificar práticas de
diferenciação pedagógica
em sala de aula.

-

Intensificar

a

- Aplicação da prática de diferenciação
pedagógica com base estruturada em:
. Trabalho colaborativo baseado em
abordagem de conhecimentos e competências
essenciais, sendo inseparáveis a avaliação e a
instrução e os alunos avaliados de múltiplas
formas;

adequação do ensino às
−
- Participação dos alunos em trabalho adequado,
capacidades e aos ritmos
colaborando o docente e os discentes nas
de aprendizagem dos aprendizagens:
alunos (autonomia e
. Trabalho em conjunto de forma flexível e
flexibilização).
de acordo com as necessidades sobre o(s)
mesmo(s) tema(s), adaptando o grau de
dificuldade ao perfil do aluno/turma;
- Acompanhamento dos E.E. no percurso
escolar dos seus educandos, na definição de
estratégias de atuação/formas de resolução de
problemas e promoção do sucesso educativo;
-Visibilidade/partilha
dos
produtos
de
aprendizagem através da exposição pública,
em espaços da comunidade.

Prática de diferenciação pedagógica com
base estruturada em:
Trabalho
colaborativo,
visando
articulação curricular, horizontal
vertical e Interescolas, favorecendo
sequencialidade das aprendizagens e
flexibilidade do currículo entre ciclos.

a
e
a
a

Melhorar e diversificar as práticas letivas,
recorrendo a estratégias inovadoras,
promovendo a utilização dos meios
tecnológicos
como
ferramenta/complemento
da
aprendizagem.
Reforçar o trabalho colaborativo entre os
docentes dos grupos disciplinares dos vários
ciclos numa articulação com as várias
estruturas escolares.
Envolvimento/Acompanhamento dos E.E.
no percurso escolar dos seus educandos, na
definição de estratégias de atuação/formas
de resolução de problemas e promoção do
sucesso educativo.
Visibilidade/partilha dos produtos de
aprendizagem através da exposição
pública, em espaços da comunidade.
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D. A observação da prática letiva em sala de aula, enquanto medida promotora do desenvolvimento profissional dos docentes e,
consequentemente, da melhoria das aprendizagens e dos resultados dos alunos

-

Coadjuvar

observar

e/ou

diferentes

práticas letivas em sala
de

aula,

medida

enquanto

promotora

do

desenvolvimento
profissional
docentes.

dos

- Realização de reuniões periódicas entre os
professores
que
lecionem
o
mesmo
ano/disciplina, calendarizando momentos de
observação de práticas letivas com diferentes
turmas;
- Realização de trabalho colaborativo na
construção e partilha de materiais didáticos
e/ou experiências pedagógicas;
- Reflexão quanto ao trabalho realizado e
elaboração de estratégias, visando minorar as
dificuldades reveladas pelos alunos;
- Partilha das
Departamentos.

conclusões

nos

respetivos

Reuniões periódicas entre os professores
que lecionem o mesmo ano/disciplina,
calendarizando momentos de observação
de práticas letivas com diferentes turmas.
Trabalho colaborativo na construção e
partilha de materiais didáticos e/ou
experiências pedagógicas.
Criação de espaços e oportunidades para a
(re)construção
do
conhecimento
profissional, promovendo processos de
apoio/regulação
do
ensino
e
da
aprendizagem.
Reflexão quanto ao trabalho realizado e
elaboração de estratégias, visando minorar
as dificuldades reveladas pelos alunos e
melhorar as práticas pedagógicas.
Dar continuidade à partilha das conclusões
nos respetivos Departamentos.

Tabela 119: Balanço do Plano de Melhoria dos Departamentos para 2018/2019 e Propostas de Ações de Melhoria para
2019/20 – Departamento de Ciências Sociais e Humanas.
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14.5.8 - Departamento de Departamento de Línguas
Propostas de Melhoria da
Equipa de Autoavaliação
do AEQC para 2018/2019

O que foi concretizado?
(atividades, estratégias, …)

Propostas de Melhoria para
2019/2020

A. A identificação dos fatores de insucesso intrínsecos ao processo de ensino e de aprendizagem, com vista ao desenvolvimento de
estratégias mais ajustadas e potenciadoras dos desempenhos académicos

- Análise de resultados em reunião de Departamento;
- Identificar fatores de

- Revisão dos critérios de avaliação e adequação dos

insucesso intrínsecos ao

mesmos à nova legislação e ao novo Projeto Educativo

processo de ensino e de

do Agrupamento;

Dar continuidade às atividades e
estratégias

implementadas

este

ano.
Articulação

de

atividades

entre

ciclos.

aprendizagem.
- Continuação do trabalho colaborativo entre

Melhorar

docentes, através da partilha de recursos;

a

articulação

entre

docentes das várias disciplinas dos

- Trabalho em parceria com as colegas da Educação

Conselhos de Turma relativamente à

Especial;

calendarização/

organização

dos

trabalhos solicitados, com vista à
- Desenvolver estratégias
mais ajustadas e
potenciadoras dos
desempenhos académicos
dos alunos.

-

Maior

articulação

professores,

com

outras

nomeadamente

disciplinas

com

a

e

equipa

multidisciplinar de apoio à educação inclusiva, na
realização

das

atividades

dirigidas

aos

alunos

abrangidos pelo decreto-lei 54/2018;

melhoria da interdisciplinaridade e
da qualidade dos mesmos.
Articulação

de

atividades

entre

ciclos.
Reforçar a informação veiculada ao

- Articulação entre os professores curriculares e
professores A.E. / Reforços / P.L.N.M /A.D.S.;
- Coadjuvação;

aluno e E.E., relativamente aos
Critérios de Avaliação, Perfis de
Aprendizagem

e

Níveis

de

Desempenho.
- Diversificação de materiais;
- Promoção do trabalho de pares/grupos;
heterogéneos;
- Utilização de recursos digitais;
- Diversificação de instrumentos de avaliação;
- Articulação e colaboração com a B.E. e utilização
dos seus recursos;
- Trabalho interdisciplinar e parcerias com o P.E.S. e
com o Eco-escolas e outras entidades;
- Sistematização dos conteúdos leccionados;
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A. A identificação dos fatores de insucesso intrínsecos ao processo de ensino e de aprendizagem, com vista ao desenvolvimento de
estratégias mais ajustadas e potenciadoras dos desempenhos académicos

- Realização continuada de exercícios
diversificados, de aplicação,
consolidação e revisão de conteúdos,
adaptados às necessidades dos
alunos;
- Incentivo à leitura extensiva
autónoma domiciliária;
- Promoção da autonomia e dos
hábitos e métodos de trabalho dos
alunos;
- Valorização da participação
espontânea dos alunos em sala de
aula;
- Utilização do email para
comunicação de informação
- Desenvolver estratégias mais

(matrizes dos testes, conteúdos,

Reforçar a informação veiculada ao

ajustadas e potenciadoras dos

guiões de trabalho, trabalhos de

aluno

desempenhos académicos dos alunos.

casa/de projeto, etc.);

Critérios

(continuação)

- Aplicação das medidas educativas
previstas;

e

E.E.,
de

Aprendizagem

relativamente

Avaliação,
e

Perfis

Níveis

aos
de
de

Desempenho. (continuação)

- Dinamização de atividades
motivadoras para os alunos;
- Apresentação de trabalhos
voluntários dos alunos à respetiva
turma, a outras turmas e/ou à
comunidade educativa;
- Aplicação de testes formativos iguais
ou semelhantes por ano de
escolaridade;
- Valorização do desempenho positivo
dos alunos através de informação
enviada aos E.E.;
- Comunicação aos E.E., das
dificuldades dos alunos (nos
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domínios cognitivo e das atitudes e
valores);
- Aplicação dos diversos Projetos do
Departamento, nomeadamente
P.L.N.M. e Oficinas da Comunicação.

B. O aprofundamento da reflexão sobre as orientações curriculares e os currículos de cada ano/ciclo de escolaridade, por forma a
sistematizar práticas pedagógicas que assegurem a gestão vertical e a efetiva sequencialidade das aprendizagens.

-

Refletir

sobre

as

- Leitura e análise de legislação diversa e participação

orientações curriculares e

nas

os

superiores;

currículos

de

cada

ano/ciclo de escolaridade,
permitindo

a

sua

operacionalização.

sessões/debates

promovidos

por

órgãos

- Participação em sessões/ações de esclarecimento;
- Reflexões diversas em sede de Departamento;
- Definição de projetos e materiais para dar resposta

-

Sistematizar

pedagógicas
assegurem

práticas
que

a

gestão

a

efetiva

sequencialidade

das

vertical

e

aprendizagens.

Dar continuidade às atividades e
estratégias implementadas este
ano.

a novas orientações curriculares;
- Coadjuvação entre ciclos;

Melhorar a articulação entre
docentes das várias disciplinas dos
Conselhos de Turma relativamente à
calendarização/ organização dos
trabalhos solicitados, com vista à
melhoria da interdisciplinaridade e
da qualidade dos mesmos.

- Trabalho colaborativo;
- Partilha de experiências e materiais.

Articulação
ciclos;

de

atividades

entre

Reforçar a informação veiculada ao
aluno e E.E., relativamente aos
Critérios de Avaliação, perfis de
aprendizagem
e
níveis
de
desempenho.
C. A intensificação de práticas de diferenciação pedagógica em sala de aula, com adequação do ensino às capacidades e aos ritmos
de aprendizagem dos alunos, que se repercutam na melhoria dos resultados académicos.

- Trabalho em parceria com as colegas da Educação
Especial;

Dar continuidade às atividades e
estratégias

implementadas

este

ano.
- Articulação com a equipa multidisciplinar de apoio
à educação inclusiva, na realização de atividades
- Intensificar práticas de

dirigidas aos alunos abrangidos pelo decreto-lei

diferenciação pedagógica

54/2018;

em sala de aula.

- Articulação entre os professores curriculares ou DT
e profs A.E. / Reforços / P.L.N.M. /A.D.S.;
- Coadjuvação;

Procurar que os trabalhos de grupo
sejam dinamizados, quando
possível, em sala de aula.
Melhorar a articulação entre
docentes das várias disciplinas dos
Conselhos de Turma relativamente
à calendarização / organização dos
trabalhos solicitados, com vista à
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- Diversificação de materiais;

melhoria da interdisciplinaridade e

- Intensificar a adequação

- Promoção do trabalho de pares/grupos

do ensino às capacidades e

heterogéneos;

aos

ritmos

de

aprendizagem dos alunos
(autonomia

da qualidade dos mesmos.

e

flexibilização).

- Utilização de recursos digitais;
- Diversificação de instrumentos de avaliação;

C. A intensificação de práticas de diferenciação pedagógica em sala de aula, com adequação do ensino às capacidades e aos ritmos
de aprendizagem dos alunos, que se repercutam na melhoria dos resultados académicos.

- Articulação e colaboração com a
B.E. e utilização dos seus recursos;
- Trabalho interdisciplinar e parcerias
com o P.E.S. e com o Eco-Escolas,
entre outros;
- Realização continuada de exercícios
- Intensificar a adequação do ensino
às capacidades e aos ritmos de
aprendizagem dos alunos (autonomia
e flexibilização). (continuação)

Melhorar a articulação entre docentes

diversificados, de aplicação,

das várias disciplinas dos Conselhos de

consolidação e revisão de conteúdos,

Turma relativamente à

adaptados às necessidades dos

calendarização/organização dos

alunos;

trabalhos solicitados, com vista à
melhoria da interdisciplinaridade e da

- Promoção da autonomia e dos
hábitos e métodos de trabalho dos

qualidade dos mesmos. (continuação)

alunos;
- Incentivo à leitura extensiva
autónoma domiciliária;
- Valorização da participação
espontânea dos alunos em sala de
aula.
D. A observação da prática letiva em sala de aula, enquanto medida promotora do desenvolvimento profissional dos docentes e,
consequentemente, da melhoria das aprendizagens e dos resultados dos alunos.

- Coadjuvar e/ou observar
diferentes práticas letivas
em sala de aula, enquanto
medida

promotora

do

desenvolvimento
profissional dos docentes.

- Coadjuvação prevista nos horários letivos dos
professores;

Melhorar

- Observação entre pares, por parte de cada

partilha/trabalho colaborativo, não

professora: a atividade foi realizada parcialmente,

as

condições

de

sendo imprescindível a medida D1.

dado que o documento “registo da atividade D1” foi
aprovado

muito

tardiamente

em

Conselho

Pedagógico: as instruções recebidas foram no
sentido de se efetuar, no mínimo, uma observação
entre pares, este ano. Assim sendo, a atividade foi
cumprida.
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Tabela 120: Balanço do Plano de Melhoria dos Departamentos para 2018/2019 e Propostas de Ações de Melhoria para
2019/20 – Departamento de Línguas

14.5.9 - Departamento de Educação Especial
Propostas de Melhoria da Equipa de
Autoavaliação do AEQC para
2018/2019

O que foi concretizado?

Propostas de Melhoria para
2019/2020

(atividades, estratégias, …)

A. A identificação dos fatores de insucesso intrínsecos ao processo de ensino e de aprendizagem, com vista ao desenvolvimento de
estratégias mais ajustadas e potenciadoras dos desempenhos académicos

- Identificar fatores de insucesso
intrínsecos ao processo de ensino e de
aprendizagem.

- Trabalho colaborativo com os Diretores e

Continuar

o

professores titulares de turma, para encontrar

desenvolvido.

trabalho

já

soluções que possibilitassem a melhoria do
sucesso educativo: reuniões com E.E., Direção da
Escola e definição de estratégias de sala de aula.
-

Desenvolver

ajustadas

e

estratégias

mais

potenciadoras

dos

desempenhos académicos dos alunos.

-

Mobilização

das

medidas

de

suporte

à

aprendizagem e a inclusão para potencializar o
sucesso dos alunos: reformulação de RTP e PEI.
B. O aprofundamento da reflexão sobre as orientações curriculares e os currículos de cada ano/ciclo de escolaridade, por forma a
sistematizar práticas pedagógicas que assegurem a gestão vertical e a efetiva sequencialidade das aprendizagens.

-

Refletir

sobre

as

orientações

- Participação nas reuniões de Conselho de Ano,

curriculares e os currículos de cada

no âmbito do Projeto da Flexibilidade Curricular,

ano/ciclo de escolaridade, permitindo

colaborando na definição das estratégias mais

a sua operacionalização.

adequadas

- Sistematizar práticas pedagógicas

para

cada

grupo/turma

Continuar o
desenvolvido.

trabalho

já

e

individualmente.

que assegurem a gestão vertical e a
efetiva

sequencialidade

das

aprendizagens.
C. A intensificação de práticas de diferenciação pedagógica em sala de aula, com adequação do ensino às capacidades e aos ritmos
de aprendizagem dos alunos, que se repercutam na melhoria dos resultados académicos.
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-

Intensificar

de

- Realização da antecipação e reforço das

diferenciação pedagógica em sala de

aprendizagens maioritariamente em contexto de

aula.

sala de aula;

- Intensificar a adequação do ensino às

-

capacidades

aprendizagem e a inclusão para potencializar o

e

práticas

aos

ritmos

de

aprendizagem dos alunos (autonomia

Mobilização

Continuar

o

trabalho

já

trabalho

já

desenvolvido
das

medidas

de

suporte

à

sucesso dos alunos: reformulação de RTP e PEI

Continuar

o

desenvolvido.

e flexibilização).
D. A observação da prática letiva em sala de aula, enquanto medida promotora do desenvolvimento profissional dos docentes e,
consequentemente, da melhoria das aprendizagens e dos resultados dos alunos.

- Coadjuvar e/ou observar
diferentes práticas letivas
em sala de aula, enquanto
medida

promotora

- Observação de aulas de colegas do departamento ou de
outros departamentos.

Continuar o
desenvolvido.

trabalho

já

do

desenvolvimento
profissional dos docentes.

Tabela 121: Balanço do Plano de Melhoria dos Departamentos para 2018/2019 e Propostas de Ações de Melhoria para
2019/20 – Departamento de Educação Especial
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6. Conclusão
Os dados estatísticos recolhidos ano letivo 2018/19 permitiram concluir que as taxas de transição, de sucesso
pleno e de qualidade nos diferentes Ciclos de escolaridade atingiram índices significativos de sucesso, sendo
também visível a continuação da diminuição do abandono escolar.
Face aos resultados apresentados neste relatório considera-se que houve uma evolução positiva geral nos
resultados, envolvendo os Objetivos, as Metas e os Objetivos Operacionais estabelecidos no atual Contrato de
Autonomia e no Projeto Educativo do AEQC.
Salienta-se, igualmente, que os projetos e atividades previstos deverão ter continuidade, permitindo, a longo
prazo, alcançar/consolidar os Objetivos Operacionais propostos, apontando não só para o sucesso de forma
global, mas também para a qualidade do mesmo. Aliás, reforça-se o facto de, a partir do ano letivo 2017-2018,
ter-se passado a avaliar o sucesso de qualidade das disciplinas, ao contrário das análises dos resultados
apontarem, até então, apenas o sucesso, no geral. Damos assim, provimento a uma ação decidida pela nova
equipa de Direção que visa uma política pedagógica de prevenção do insucesso escolar em detrimento de medidas
de superação do insucesso.
Este relatório é também o documento que faz a avaliação anual do Projeto Educativo e do Projeto Curricular
do Agrupamento. As práticas que têm vindo a ser desenvolvidas e as decisões tomadas de forma sistematizada,
partilhada e difundida, têm sido positivas no desenvolvimento integral dos alunos no seu percurso
formativo/educativo.
Nesta vertente, considera-se como ponto forte do Agrupamento a diversidade de estratégias, actividades,
coadjuvações e medidas educativas implementadas para superar as dificuldades evidenciadas pelos alunos no
seu percurso escolar (Planos de Melhoria/Planos de Ação Estratégica), sem esquecer o estímulo às atividades de
pesquisa e experimentais, visando o desenvolvimento da curiosidade e do espírito científico. Uma palavra ainda,
para as práticas de autoavaliação adotadas no Agrupamento reveladoras de um nível de estruturação,
intencionalidade e participação de uma cultura organizacional, e orientadas para a monitorização dos impactos
das opções estratégicas.
Nesta perspetiva, as áreas onde o Agrupamento deu atenção prioritária para melhoria, tal como foi sugerido
pela avaliação externa em março de 2016, foram desenvolvidas através de um Plano específico de Melhorias.
Este, continuou a atingir, no segundo ano de vigência, resultados muito positivos. Também foi alvo de atenção
o aprofundamento da reflexão sobre as orientações curriculares e os currículos de cada ano/Ciclo de
escolaridade, de forma a sistematizar práticas pedagógicas que assegurassem a gestão vertical e a efetiva
sequencialidade das aprendizagens.
De igual modo, verificou-se a intensificação de práticas de diferenciação pedagógica em sala de aula, com
adequação do ensino às capacidades e aos ritmos de aprendizagem dos alunos, para além da observação da
prática letiva em sala de aula, enquanto medida promotora do desenvolvimento profissional dos docentes e da
melhoria das aprendizagens e dos resultados escolares dos alunos.
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Nesta perspetiva, notaram-se progressos na intensificação destas práticas, embora se tenha de agilizar uma
margem de progressão no que se refere ao afastamento das médias do A.E.Q.C. em relação às médias nacionais
na avaliação externa (Provas de Aferição do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos e Provas Finais de 3.º Ciclo). No entanto,
gostaríamos de salientar que se notou uma correção nessa vertente, aproximando-se as avaliações internas e
externas do Agrupamento nos resultados apurados em 2018/19 na disciplina de Português.
Assim, embora exista uma evolução positiva nos resultados globais do Agrupamento a nível interno, mantemse ainda, como fragilidade, o insucesso escolar na disciplina de Matemática. No âmbito desta disciplina, onde os
alunos obtêm mais insucesso, quer no Agrupamento, quer a nível nacional, os respetivos docentes têm definidas
estratégias que permitem a superação desta fragilidade nos resultados globais do Agrupamento.
Tendo ainda o Agrupamento, como grande prioridade, a contínua e sustentada melhoria do sucesso e do
sucesso de qualidade nestas duas disciplinas – Português e Matemática -, foram previstas medidas que serão
implementadas a partir do próximo ano letivo, tanto no âmbito do Plano de Melhorias 2017/21 do Agrupamento,
como no Plano de Ação Estratégica Pedagógica 2018/2019, referente ao 1.º e ao 5.º ano de escolaridade.
Mesmo assim, as apostas para o futuro dependerão das análises que se pretendem que os vários
intervenientes façam com base neste Relatório. Por isso, existe ainda a necessidade de continuar a refletir sobre
as áreas de intervenção prioritária a melhorar, tendo, em atenção, a vertente pedagógica/educativa inscrita no
atual Projeto Educativo do Agrupamento.
Concluímos assim, que os resultados alcançados e o trabalho/empenho de todos os intervenientes revelaramse muito positivos, tendo o Agrupamento melhorado os resultados escolares internos e as práticas de trabalho
quotidiano, tornando-as mais articuladas, colaborativas e produtivas.
A Equipa de Autoavaliação continuará a diversificar estratégias para a recolha de informação, no sentido de
fomentar o envolvimento de todos, nomeadamente a partilha de documentos online, opção que facilitou o
trabalho colaborativo entre todos os intervenientes e permitiu uma divulgação da informação mais célere e uma
maior consciencialização e responsabilização neste processo da parte da comunidade escolar. Reflexão, trabalho,
empenho e partilha são os caminhos que iremos continuar a percorrer. Uma Escola melhor espera por todos nós
pois, “a mente que se abre a uma nova ideia, jamais voltará ao seu tamanho original”.

Dezembro de 2019
A Equipa de Autoavaliação
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