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Introdução 

	

A	autoavaliação	de	escolas	está	legislada	como	um	procedimento	obrigatório	e	que	deve	

ser	desenvolvido	em	permanência.		

No	 Agrupamento	 de	 Escolas	 de	 Portel	 (AEP)	 sempre	 existiram	 procedimentos	 de	

autoavaliação,	 quer	 do	 trabalho	 desenvolvido	 diretamente	 com	os	 alunos,	 quer	 nas	 diferentes	

estruturas	de	supervisão	e	coordenação	pedagógica.	O	relatório	de	monitorização	dos	resultados	

escolares	produzido	trimestralmente	pela	equipa	de	autoavaliação	do	AEP	é	disso	um	exemplo.	

Neste	momento,	 importa	 refletir	 sobre	os	objetivos	delineados	e	 consubstanciados	nas	

estratégias	 de	 trabalho	 definidas,	 bem	 como	 analisar	 os	 resultados	 obtidos,	 que	 deverão	 ser	

sempre	encarados	como	fator	regulador	dos	maiores	ou	menores	sucessos	alcançados.	

Neste	sentido,	entendemos	que,	à	semelhança	do	que	já	foi	levado	a	cabo	em	relatórios	

anteriores,	num	processo	de	autoavaliação	será	importante	“dar	voz”	aos	promotores	principais	

de	todos	os	processos	de	trabalho	no	AEP	–	os	professores	–	complementando	estas	informações	

com	uma	análise	cuidada	dos	resultados	obtidos	pelos	principais	agentes	de	todo	este	processo	–	

os	alunos.	

Assim,	o	presente	relatório	divide-se	nos	seguintes	vetores	de	análise:	

- avaliação	 das	 metas	 do	 Projeto	 Educativo,	 em	 que	 se	 pretende	 averiguar	 o	 grau	 de	

concretização	dos	objetivos	fixados	no	Projeto	Educativo;	

- análise	 dos	 resultados	 escolares	 dos	 alunos	 do	 AEP	 no	 final	 do	 ano	 letivo	 2018/2019,	

apresentada	 em	 função	 das	 conclusões	 obtidas	 em	 cada	 um	 dos	 respetivos	

departamentos	curriculares	e	em	sede	de	Conselho	Pedagógico;		

- reflexão	sobre	as	medidas	constantes	no	Plano	de	Ação	Estratégica	 (PAE)	de	Promoção	

da	 Qualidade	 das	 Aprendizagens	 no	 AEP,	 com	 o	 contributo	 das	 coordenadoras	 das	

respetivas	medidas;	

- análise	do	funcionamento	das	medidas	Sala	Aprende+	e	Sala	de	Ocorrência	Disciplinar;	

- breve	 descrição	 do	 trabalho	 realizado	 no	 âmbito	 da	 estratégia	 de	 educação	 para	 a	

cidadania;	

- reflexões	finais,	onde	se	apontam	os	aspetos	considerados	mais	positivos,	bem	como	os	

pontos	a	merecer	alguma	reflexão	por	parte	dos	vários	intervenientes	no	agrupamento,	a	

partir	dos	quais	se	elencam	algumas	propostas	de	melhoria.	
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No	que	concerne	à	avaliação	das	metas	do	Projeto	Educativo,	uma	vez	que	este	esteve	

em	 reformulação	 e	 foi	 aprovado	 em	 novembro	 de	 2018,	 mas	 abrange	 o	 período	 temporal	

2017/2021,	tudo	o	que	diz	respeito	ao	referido	documento	foi,	sempre	que	possível,	comparado	

com	os	resultados	obtidos	em	2016/2017	e	analisada	a	respetiva	evolução.	

No	final	deste	relatório	segue	em	anexo	um	conjunto	de	dados	estatísticos	subjacentes	

às	 reflexões	 produzidas	 pela	 equipa	 de	 autoavaliação	 e	 pelos	 vários	 órgãos	 indicados.	 Estes	

dados	 respeitam	 ao	 final	 do	 ano	 letivo	 2018/2019,	 podendo	 os	 restantes	 ser	 consultados	 em	

relatórios	de	anos	anteriores.	

Para	a	elaboração	do	presente	relatório,	além	dos	dados	que	seguem	em	anexo,	 foram	

consultadas	 as	 mais	 diversas	 fontes,	 nomeadamente,	 a	 legislação	 em	 vigor,	 atas	 de	

departamento	 e	 das	 medidas	 do	 PAE,	 relatórios	 dos	 coordenadores	 dos	 departamentos	

curriculares	 e	 das	 diversas	 medidas	 implementadas	 no	 agrupamento	 e	 outros	 dados	

quantitativos	 resultantes	 da	 avaliação	 dos	 alunos.	 Estas	 informações	 foram,	 sempre	 que	 se	

considerou	 necessário,	 complementadas	 e	 esclarecidas	 através	 de	 conversas	 informais	 com	os	

coordenadores,	Direção	do	AEP	ou	outros	membros	da	comunidade	educativa.	
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Aval iação das Metas  do Projeto Educat ivo 

	

Prioridade 1 – Melhoria dos resultados escolares e da qualidade das 

aprendizagens 

	

-	Melhorar	em	10%	a	taxa	de	sucesso	na	disciplina	de	Matemática	no	2.º	e	3.º	Ciclo	

No	ano	letivo	2016/2017	a	taxa	de	sucesso	global	na	disciplina	de	Matemática	situava-se	

em	71%	no	2º	ciclo	e	74,6%	no	3º	ciclo.	No	ano	letivo	seguinte	registou	um	aumento	de	8,3%	no	

2º	ciclo	e	um	decréscimo	de	5%	no	3º	ciclo.	

Em	2018/2019	verificou-se	novamente	um	aumento	do	sucesso	no	2º	ciclo,	atingindo	os	

84,5%.	Neste	ciclo	de	escolaridade	a	meta	foi	superada,	com	um	aumento	de	13,3%	da	taxa	em	

análise,	no	biénio	2017/2019.	

No	3º	ciclo,	no	final	do	ano	letivo	2018/2019,	a	taxa	global	de	sucesso	atingiu	o	valor	de	

65,4%,	verificando-se	novamente	um	ligeiro	decréscimo.	

Para	uma	melhor	contextualização	dos	valores	 registados	no	3º	ciclo,	 importa	 salientar	

que	o	valor	de	partida	(74,6%)	foi	largamente	superior	às	taxas	de	sucesso	obtidas	pelos	alunos	

do	agrupamento	nos	anos	letivos	anteriores,	as	quais	se	situavam	na	ordem	dos	50%	ou	menos,	

raramente	 atingindo	 valores	 próximos	 dos	 60%.	 Tendo	 em	 conta	 esse	 registo	 do	 histórico	 da	

disciplina,	 valores	 de	 sucesso	 que	 ultrapassam	 os	 65%	 neste	 ciclo	 de	 ensino,	 tal	 como	 está	

definido	 na	 meta	 da	 medida	 Matematic@r,	 poderão	 ser	 considerados	 satisfatórios	 para	 esta	

disciplina.	Não	se	pode,	no	entanto,	deixar	de	lançar	um	alerta	para	que	as	estratégias	delineadas	

sejam	sempre	no	sentido	de	se	atingirem	as	metas	definidas.	

Numa	análise	mais	pormenorizada,	por	ano	de	escolaridade,	verificamos	que	no	biénio	

em	análise,	os	maiores	aumentos	foram	registados	no	6º	(11,4%)	e	no	9º	(13,3%)	ano.	No	7º	ano,	

ficou	 aquém	deste	 valor	 (5,5%).	 Já	 nos	 restantes	 anos,	 observou-se	 um	aumento	do	 insucesso	

relativamente	ao	ano	 letivo	 transato	3%	no	5º	ano	e	18,2%	no	8º	ano.	De	 salientar	que,	estes	

dois	anos	de	escolaridade	vinham	de	um	aumento	significativo	na	taxa	de	sucesso	(13,9%	e	6,7%,	

respetivamente)	em	relação	ao	ano	letivo	2016/2017.	

Podemos	ainda	observar	que,	à	exceção	da	transição	do	7º	para	o	8º	ano	–	em	que	houve	

uma	descida	significativa	–	os	alunos	mantiveram	o	nível	de	sucesso	à	disciplina.	
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-	 Aumento	 em	10%	dos	 níveis	 superiores	 a	 três	 (níveis	 4	 e	 5),	 no	 2.º	 e	 3.º	 Ciclo,	 e	 de	 Bom	e	

Muito	Bom,	no	1.º	Ciclo	

Apesar	 de	 não	 estar	 mencionado	 na	 descrição	 da	 meta,	 de	 acordo	 com	 os	 objetivos	

correspondentes,	está	subentendido	que	esta	se	refere	à	disciplina	de	Matemática.	A	equipa	de	

autoavaliação	propõe	que	a	meta	 seja	 clarificada	para	que,	numa	próxima	análise,	não	 restem	

dúvidas	acerca	da	disciplina	a	que	respeita.	

Analisando	 então	 os	 resultados	 obtidos,	 verifica-se	 que	 os	 valores	 de	 partida,	 em	

2016/2017	 se	 situaram	 na	 ordem	 dos	 59,6%,	 29,7%	 e	 21,8%,	 para	 o	 1º,	 2º	 e	 3º	 ciclo,	

respetivamente.	 Em	2017/2018	 a	qualidade	do	 sucesso	diminuiu	 5,9%	no	1º	 ciclo	 e	 aumentou	

16,4%	no	2º	ciclo	e	1,6%	no	3º	ciclo.	Já	em	2018/2019	voltou	a	registar-se	um	decréscimo	deste	

indicador	(59%,	25%,	21,7%),	ficando	nos	três	ciclos	de	ensino	abaixo	dos	valores	do	ano	letivo	de	

partida.	

Nesta	meta	verifica-se	uma	oscilação	das	taxas	referentes	à	qualidade	das	aprendizagens	

dos	alunos	na	disciplina	de	Matemática,	sendo	mais	acentuada	no	2º	ciclo.	

	

-	 Melhorar	 em	 25%	 as	 competências	 no	 domínio	 da	 oralidade	 nos	 anos	 de	 escolaridade	

envolvidos		

A	oralidade	 foi	desenvolvida	a	 título	experimental	 através	do	projeto	 “Let´s	 Talk	 -	uma	

aposta	na	oralidade	na	disciplina	de	Inglês”,	sendo	substituída	pela	Oferta	Complementar	(OFC),	

na	modalidade	de	oficina,	abrangendo	no	presente	ano	letivo	todas	as	línguas	estrangeiras.	

Assim,	no	ano	letivo	2018/2019	verificou-se	uma	taxa	de	sucesso	de	100%	nas	turmas	de	

7º	ano	e	na	turma	B	do	8º	ano.	Na	turma	8ºA	o	sucesso	foi	de	95%.	

Relativamente	à	qualidade	do	sucesso,	os	resultados	globais	situaram-se	nos	84,6%	no	7º	

ano	e	50%	no	8º	ano.	

Uma	vez	que	a	medida	é	recente	no	agrupamento,	a	mesma	será	monitorizada	tendo	em	

consideração	os	valores	de	partida	alcançados	em	2018/2019.			

Considera-se,	 no	 entanto,	 que	 esta	 meta	 deverá	 ser	 clarificada,	 pois	 a	 ação	

correspondente	 indicada	 no	 Projeto	 Educativo	 está	 desatualizada	 e	 não	 está	 claro	 se	 o	 valor	

indicado	(25%)	se	refere	ao	sucesso,	à	qualidade	do	sucesso	ou	a	outro	indicador.	



	

Página	8	de	48	
	

-	Obter	níveis	de	sucesso	superiores	a	98%	na	área	disciplinar	de	Português,	no	final	do	1.º	ano	

de	escolaridade	

No	 ano	 letivo	 2018/2019,	 no	 final	 do	 1º	 ano	 de	 escolaridade,	 obteve-se	 uma	 taxa	 de	

sucesso	superior	a	98%	na	maioria	das	EB1	do	Agrupamento.	À	exceção	da	EB1	de	Santana,	com	

uma	taxa	de	67%,	as	restantes	obtiveram	uma	taxa	de	sucesso	de	100%.	

A	um	nível	mais	global,	a	taxa	de	sucesso	em	2016/2017	situou-se	nos	92%,	registou	um	

grande	 decréscimo	 em	 2017/2018,	 situando-se	 em	 78,4%,	 atingindo	 97,1%	 no	 ano	 letivo	

transato.	Conclui-se	que	a	meta	está	parcialmente	atingida.	

	

-	Melhorar	 em	10%	os	níveis	de	 sucesso	na	área	disciplinar	de	Português,	nas	Turmas	do	2.º	

ano,	aumentando	em	15%	os	níveis	Bom	e	Muito	Bom	

Os	 alunos	 do	 2º	 ano	 de	 escolaridade	 obtiveram	 valores	 globais	 de	 sucesso	 de	 83%	 e	

49,1%	 de	 qualidade	 do	 sucesso	 no	 ano	 letivo	 2016/2017.	 No	 ano	 seguinte	 registou-se	 um	

aumento	para	93%	e	63,2%,	nas	mesmas	taxas	em	análise.	Em	2018/2019	estes	valores	situaram-

se	nos	91,9%	e	51,4%,	respetivamente.	

Conclui-se	assim	que	em	2017/2018	a	meta	esteve	alcançada	no	que	respeita	à	taxa	de	

sucesso	 e	 a	 menos	 de	 um	 ponto	 percentual	 em	 relação	 aos	 níveis	 Bom	 e	 Muito	 Bom.	 Em	

2018/2019	 desceu	 ligeiramente	 a	 taxa	 de	 sucesso,	 verificando-se	 uma	 queda	 bastante	 mais	

acentuada	 na	 qualidade	 das	 aprendizagens	 dos	 alunos	 deste	 ano	 de	 escolaridade.	 As	 metas	

consideram-se	parcialmente	atingidas.	

Efetuando-se	 uma	 análise	 mais	 pormenorizada,	 relativamente	 ao	 nível	 de	 sucesso	 na	

área	disciplinar	de	Português,	observou-se	uma	manutenção	dos	valores	nas	escolas	de	Monte	

do	Trigo	e	Santana	e	uma	queda	nas	restantes	escolas,	sendo	mais	significativa	em	Oriola	onde	

ocorreu	um	aumento	do	insucesso	na	ordem	dos	25%.		

Já	em	relação	à	qualidade	do	sucesso	este	subiu	em	Monte	do	Trigo	(40%)	e	desceu	nas	

restantes	 escolas,	 sendo	 mais	 preocupante	 em	 Santana	 (50%)	 e	 em	 Oriola	 (37%).	 Na	 EB1	 de	

Portel	a	descida	foi	menos	pronunciada,	situando-se	na	ordem	dos	26%.	

	

	



	

Página	9	de	48	
	

-	Obter	níveis	de	sucesso	superiores	a	95%	na	área	disciplinar	de	Português,	no	3.º	e	4.º	ano	

Os	 níveis	 de	 sucesso	 registados	 na	 área	 disciplinar	 de	 Português	 no	 3º	 ano	 de	

escolaridade	foram	de	98%,	85%	e	94%,	nos	anos	letivos	2016/2017	a	2018/2019,	enquanto	no	

4º	ano	foram	de	98%,	94%	e	96%,	nos	mesmos	anos	letivos.	A	quebra	registada	em	2017/2018	e	

o	 valor	 atingido	 pelas	 turmas	 de	 3º	 ano	 em	 2018/2019,	 leva-nos	 a	 concluir	 que	 a	 meta	 foi	

parcialmente	atingida.	

Ao	 realizar-se	 uma	 análise	 por	 turma,	 verificou-se	 que	 no	 3º	 ano	 a	 taxa	 de	 sucesso	 se	

situou	acima	do	limite	de	95%	em	duas	das	cinco	turmas,	3º	A	e	Monte	do	Trigo	A,	ambas	com	

uma	taxa	de	sucesso	de	100%.	Nas	restantes	turmas,	o	sucesso	não	atingiu	esta	meta,	ficando-se	

pelos	89%	na	turma	B	de	Portel	e	na	turma	A	de	Oriola	e	75%	em	Santana.	

Já	no	4º	ano,	à	exceção	da	turma	B	de	Oriola,	com	uma	taxa	de	sucesso	de	88%,	todas	as	

restantes	ficaram	acima	dos	95%	-	turma	A	de	Portel	com	95%,	a	turma	B	de	Portel,	a	turma	B	de	

Monte	do	Trigo	e	Santana	com	uma	taxa	de	100%.	

	

-	Aumentar	em	5%	os	níveis	de	sucesso	em	Português,	no	5.º	e	no	6.º	ano	

Se	 recuarmos	 ao	 ano	 letivo	 2017/2018,	 observamos	 que	 a	 evolução	 do	 sucesso	 a	

português	no	2º	ciclo,	relativamente	ao	ano	letivo	transato,	sofreu	uma	queda	de	6,6%	no	5º	ano	

e	de	15,7%	no	6º	ano.		

No	entanto,	no	ano	letivo	seguinte,	2018/2019,	a	taxa	de	sucesso	voltou	a	subir	5,7%	e	

14,2%,	 no	 5º	 e	 6º	 ano,	 respetivamente,	 atingindo	 um	 valor	 de	 94%	 em	 ambos	 os	 anos	 de	

escolaridade.	Observamos,	pois,	uma	constância	nos	resultados	ao	longo	do	ciclo,	mantendo-se	

as	taxas	de	sucesso	muito	semelhantes	entre	os	dois	anos	que	compõem	este	ciclo.	

	

-	Realizar	10	sessões	de	ensino	experimental	por	turma,	no	1º	ciclo	e	pré-escolar	

-	Realizar	semanalmente	1	atividade	experimental	nos	5º	e	6º	anos	

Estas	 duas	 metas	 serão	 analisadas	 em	 conjunto,	 uma	 vez	 que	 ambas	 respeitam	 à	

implementação	da	medida	2	do	Plano	de	Ação	Estratégica	“Cienci@qui”.	

Ao	analisarmos	o	balanço	da	medida,	mencionado	mais	à	 frente	no	presente	 relatório,	

verifica-se	que	as	metas	foram	atingidas.	
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-	Aumentar	em	5%	a	utilização	dos	recursos	da	Biblioteca	Escolar	

A	 utilização	 dos	 recursos	 da	 Biblioteca	 Escolar	 aumentou	 cerca	 de	 1%	 quando	

comparados	os	valores	respeitantes	ao	ano	letivo	2016/2017	com	os	de	2017/2018.	No	entanto,	

no	ano	letivo	transato,	estes	valores	caíram	quase	para	metade.	

A	 redução	 nas	 estatísticas	 de	 utilização	 e	 ocupação	 do	 espaço	 deve-se	 ao	 espaço	

reduzido	que	a	biblioteca	ocupa	enquanto	se	realizam	as	obras	de	requalificação	da	escola	sede.	

As	 oscilações	 verificadas	 também	 se	 poderão	 dever	 aos	 projetos	 em	 que	 o	 Agrupamento	

participa.	

	

-	Realizar	pelo	menos	duas	ações/atividades	de	promoção	da	 leitura	a	nível	 local	e	nacional,	

em	articulação	com	os	parceiros	do	AEP	

Foram	 várias	 as	 atividades	 dinamizadas	 pela	 Biblioteca	 Escolar	 e	 que	 tiveram	 como	

principal	objetivo	a	promoção	da	leitura,	destacamos	três:	a	participação	no	Projeto	Ler+Mar,	no	

Projeto	LerPortel	e	no	Concurso	Nacional	de	Leitura,	tendo	uma	aluna	do	Agrupamento	atingido	

a	Fase	Nacional.	

	

-	Realizar,	pelo	menos,	duas	reuniões	trimestrais	entre	as	diferentes	estruturas	para	articulação	

vertical	e	horizontal	do	currículo	

Todos	 os	 departamentos	 curriculares,	 compostos	 por	 diferentes	 grupos	 disciplinares,	

reúnem	no	mínimo	duas	vezes	por	período	letivo.	A	articulação	vertical	e	horizontal	do	currículo	

é	ainda	complementada	com	reuniões	de	Conselho	de	Docentes/Turma	e	outras	no	âmbito	das	

medidas	CAL,	Cienci@qui	e	Matematic@r.	

Ao	 longo	 de	 cada	 ano	 letivo	 ocorreram	 vários	 momentos	 de	 articulação	 entre	 os	

docentes	 do	 ensino	 pré-escolar	 e	 do	 1º	 ciclo	 e	 no	 final	 de	 2018/2019	 realizaram-se	 ainda	

reuniões	por	área	disciplinar,	para	elaboração	de	documentos,	onde	constam	os	conteúdos	a	ser	

lecionados	ao	longo	de	todo	o	ensino	básico.	
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-	Realizar,	pelo	menos,	uma	reunião	mensal	das	equipas	de	trabalho	

Esta	meta	refere-se	às	equipas	com	funções	específicas	na	área	de	apoio	à	aprendizagem	

e	 à	 inclusão.	 No	 ano	 letivo	 2018/2019	 a	 EMAEI	 (Equipa	Multidisciplinar	 de	 Apoio	 à	 Educação	

Inclusiva)	reuniu	regularmente,	com	uma	periodicidade	semanal	durante	quase	todo	o	ano	letivo.	

Todos	 os	 docentes	 da	 Educação	 Especial	 tinham	 ainda	 contemplado	 no	 horário	 tempos	 para	

articulação	e	elaboração/	reformulação	de	documentos.	

	

-	Obter	uma	taxa	de	sucesso	superior	a	70%,	no	total	dos	alunos	do	AEP	

Em	 relação	 à	 taxa	 de	 sucesso	 pleno	 –	 índice	 de	 alunos	 que	 obtiveram	 sucesso	 sem	

qualquer	nível	inferior	a	três	–	os	resultados	de	2018/2019	superaram	os	obtidos	no	ano	anterior.	

No	ano	letivo	2017/2018,	71,1%	dos	alunos	do	agrupamento	transitou	sem	nenhum	nível	inferior	

a	três,	enquanto	em	2018/2019	este	índice	aumentou	para	78,6%.	

Não	é	possível	comparar	com	2016/2017	como	se	tem	feito	com	outros	indicadores,	uma	

vez	 que	 nesse	 ano	 letivo	 não	 foi	 realizado	 esse	 estudo	 estatístico.	 Ainda	 assim,	 conseguimos	

observar	que,	nesse	mesmo	ano,	a	taxa	de	alunos	de	2º	e	3º	ciclo	sem	níveis	inferiores	a	três	no	

final	 do	 ano	 letivo	 foi	 de	 58,4%,	 valor	 que	 aumentou	 para	 58,7%	e	 67,9%	nos	 anos	 seguintes.	

Estes	 dados	 poderão	 indiciar	 uma	 melhoria	 global	 crescente	 nos	 resultados	 escolares,	

contabilizando	apenas	estes	ciclos	de	ensino.		

	

Prioridade 2 – Valorização da Escola junto da Comunidade e dos 

encarregados de educação 

	

-	 Realizar,	 em	 cada	 ano	 letivo,	 pelo	 menos	 uma	 atividade	 conjunta,	 por	 departamento	

curricular,	envolvendo	várias	escolas	do	AEP	

	 Nos	últimos	dois	anos	letivos	foram	desenvolvidas	as	seguintes	atividades:	

- Projeto	“Crescer	Saudável”	–	Pré-escolar,	em	que	 foram	envolvidas	 todas	as	 turmas	do	

ensino	pré-escolar	do	Agrupamento;	

- Segurança	Pessoal	e	Rodoviária,	que	envolveu	todo	o	1º	e	2º	Ciclo	do	Agrupamento	em	

parceria	com	a	GNR	–	Núcleo	da	Escola	Segura;	

- Plano	Nacional	de	Leitura	e	Projeto	ALer+,	no	qual	participaram	alunos	de	todos	os	ciclos;	
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- Educação	para	o	Voluntariado,	que	envolveu	as	turmas	de	7º	ano,	1º	ciclo	e	Pré-escolar	

de	Portel;	

- Corta	Mato	Escolar	–	participaram	alunos	de	todos	os	ciclos	de	ensino;	

- Dia	 da	 Pessoa	 com	 Deficiência,	 dinamizado	 pelo	 departamento	 SEAE	 –	 envolveu	 a	

maioria	das	turmas	de	todos	os	ciclos;	

- Programa	 de	 Promoção	 de	 Competências	 Pessoais/Sociais,	 dinamizado	 pelo	

departamento	SEAE,	envolveu	turmas	de	1º,	2º	e	3º	ciclo.		

	

-	 Realizar,	 pelo	menos,	 uma	atividade	em	 cada	ano	 letivo	de	 envolvimento	do	Agrupamento	

com	a	comunidade	

	 Para	concretização	desta	meta	foram	realizadas	as	seguintes	atividades:		

- 2º	Concurso	de	Leitura	do	Concelho	de	Portel	“LerPortel”,	que	envolveu	todos	os	ciclos,	a	

Biblioteca	Escolar,	a	autarquia	e	Encarregados	de	Educação;	

- Sessões	 de	 leitura	 partilhadas,	 dinamizadas	 pela	 Biblioteca	 Escolar,	 nas	 quais	

participaram	alunos	de	diferentes	ciclos	e	Encarregados	de	Educação.	

	

-	 Dinamizar,	 em	 cada	 ano,	 pelo	 menos	 uma	 atividade	 com	 a	 participação	 dos	

pais/encarregados	de	educação	sobre	temáticas	que	promovam	o	sucesso	escolar	

Algumas	 das	 atividades	 já	 referidas	 podem	 ser	 enquadradas	 na	 concretização	 desta	

meta.	Uma	referência	ainda	para	o	Concurso	"+Separação=Prémio	na	mão"	–	patrocinado	pela	

autarquia	com	a	realização	de	atividades,	em	parceria	com	entidades	da	comunidade	 local,	

com	vista	a	atingir	objetivos	comuns.	

	

-	 Promover,	 no	 início	 de	 cada	 ano	 letivo,	 um	 encontro	 com	 pais/encarregados	 de	 educação,	

alunos	 e	 professores,	 com	 vista	 a	 um	 efetivo	 acolhimento	 e	 articulação	 com	 a	 escola	 e	

comunidade	escolar	

É	 prática	 no	 Agrupamento	 a	 realização	 de	 uma	 receção	 aos	 alunos	 e	 encarregados	 de	

educação	 no	 primeiro	 dia	 de	 aulas,	 a	 qual	 permite	 realizar	 um	 acolhimento	 e	 uma	 articulação	

efetiva	entre	a	escola	e	a	comunidade	escolar.	Nesta	data	é	comum	estarem	presentes	membros	

da	autarquia,	sendo	distribuídos	os	manuais	aos	alunos	do	1º,	2º	e	3º	Ciclos.	
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-	Realizar,	anualmente,	pelo	menos	uma	atividade	aberta	a	toda	a	comunidade	escolar	

Nos	últimos	dois	anos	esteve	planificada	a	realização	de	uma	caminhada	aberta	a	toda	a	

comunidade	escolar.	No	entanto,	devido	às	condições	atmosféricas,	esta	não	se	realizou.	

	

-	Reduzir	para	0,5%	os	valores	do	abandono	e	desistência	

-	Obter	0%	de	desistências	dos	cursos	vocacionais	e	profissionais	

Estas	metas	foram	definidas	com	o	objetivo	de	serem	alcançadas	através	da	intervenção	

do	Gabinete	de	Apoio	ao	Aluno	e	à	Família	(GAAF).	

Em	termos	globais	a	primeira	meta	considerou-se	ter	sido	alcançada.		

Relativamente	 à	 segunda	meta	 foi	 registada	 a	 anulação	da	matrícula	 por	 parte	de	 três	

alunos	do	Curso	profissional	“Técnico	de	Máquinas	Florestais”,	quando	completaram	os	18	anos	

de	idade,	não	tendo	sido	possível	evitar	a	sua	desistência.	

Uma	análise	pormenorizada	destes	valores	e	da	intervenção	do	GAAF	é	realizada	mais	à	

frente	no	presente	relatório,	onde	são	analisadas	as	medidas	do	PAE.		

	

Prioridade 3 – Construção de uma cultura de Agrupamento 

	

-	Constituir	equipas	de	trabalho	com	funções	específicas,	articuladas	entre	si	responsáveis	pela	

elaboração/monitorização	 dos	 documentos	 orientadores	 do	 AEP	 -	 Projeto	 Educativo,	

Regulamento	 Interno,	 Plano	 de	 Ação	 Estratégica,	 Plano	 Anual	 de	 Atividades,	 Plano	 de	

Formação	

Foram	criadas	equipas	para	a	elaboração	dos	documentos	orientadores	do	AEP,	as	quais	

reuniram	quando	se	justificou.	

A	monitorização	 dos	 referidos	 documentos	 é	 realizada	 pelas	 equipas	 correspondentes	

e/ou	pelos	membros	do	Conselho	Pedagógico.	
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-	Apresentação	de	um	relatório	anual	de	autoavaliação	

-	Publicação	dos	resultados	da	autoavaliação	

-	Apresentação	de	um	relatório	trimestral	de	monitorização	dos	resultados	escolares	

Todos	os	trimestres	são	elaborados	e	divulgados	ficheiros	com	o	tratamento	dos	dados	

da	 avaliação	 dos	 alunos.	 Estes	 dados,	 depois	 de	 analisados	 nos	 diferentes	 departamentos	

curriculares	 e	 em	 Conselho	 Pedagógico,	 são	 integrados	 num	 relatório	 trimestral	 em	 conjunto	

com	um	balanço	da	 implementação	das	medidas	do	Plano	de	Ação	Estratégica	e	das	 restantes	

medidas	em	vigor	no	Agrupamento.		

No	final	de	cada	ano	letivo,	tem	sido	elaborado	um	relatório	anual	com	todos	os	dados	

disponíveis.	 Todos	 os	 documentos	 mencionados	 foram	 divulgados	 por	 email	 ou	 na	 página	

eletrónica	do	AEP.	

O	 presente	 relatório,	 não	 foi	 divulgado	 no	 final	 do	 ano	 letivo	 2018/2019	 por	 não	 se	

encontrar	concluído,	devido	ao	facto	da	coordenadora	se	ter	encontrado	de	atestado	médico	e	

não	ter	sido	possível	realizar	reuniões	com	os	restantes	membros	da	equipa.	

	

-	Realização,	de	pelo	menos,	dois	momentos	de	formação	interna	

De	entre	os	vários	momentos	de	formação	interna	destacam-se	as	seguintes	ações:	

- 	“Consciência	Fonológica”,	dinamizada	pela	Terapeuta	da	Fala,	Drª	Gina	Leitão;	

- “A	Voz”,	 dinamizada	 pela	 Psicóloga,	 Drª	 Ana	Herculano,	 e	 Terapeuta	 da	 Fala,	 Drª	Gina	

Leitão;	

- “Filosofia	para	Crianças	–	sensibilização	para	professores”	pela	Drª	Helena	Ferreira;	

- “Perturbações	Específicas	da	Leitura	e	da	Escrita”;	

- Sessões	de	Formação	Linguística,	no	âmbito	do	projeto	Erasmus+;	

- “Comunicação	Positiva”;	

- Workshop	“Inclusão	Educativa/Decreto-Lei	nº	54,	de	6	de	 julho	de	2018”	 -	parceria	

entre	o	AEP	e	a	Equipa	de	Intervenção	Precoce.	
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Prioridade 4 – Promoção da educação para uma cidadania consciente e 

ativa nas dimensões da saúde, do ambiente, da arte e do património 

	

-	Participar	sempre	em	projetos	e	parcerias	concelhias	

O	Agrupamento	participa	habitualmente	em	projetos	e	parcerias	concelhios.	Destaca-se	

o	 Projeto	 “Ciência	 Divertida”	 e	 “Ciênci@qui”,	 no	 âmbito	 das	 atividades	 experimentais	 no	 pré-

escolar,	1º	e	2º	Ciclo,	a	participação	no	concurso	LerPortel,	em	parceria	com	a	Biblioteca	Escolar,	

e	a	participação	na	Equipa	de	Emergência	Social	de	Portel.	

Refira-se	 ainda	 a	 participação	 regular	 na	 Feira	 do	 Montado,	 em	 que	 o	 Agrupamento	

ocupa	um	espaço	para	mostra	 de	 trabalhos	dos	 alunos	 e	 sensibilização	da	 comunidade	para	o	

trabalho	realizado.	

	

-	 Participar	 em	 pelo	 menos	 um	 projeto	 regional,	 nacional	 e/ou	 internacional	 que	 motive	 e	

estimule	os	alunos	para	a	aprendizagem,	nas	suas	diversas	dimensões	

O	Agrupamento	participou	em	vários	projetos	de	cariz	 regional	ou	nacional,	 tais	 como:	

Concurso	 “Escola	 Alerta”,	 campanha	 do	 Pirilampo	 Mágico,	 Dia	 Internacional	 do	 Síndrome	 de	

Angelman,	Parlamento	do	Jovens	e	Concurso	Nacional	de	Leitura.	

	

-	 Organizar/participar	 pelo	 menos	 uma	 vez	 por	 período	 em	 palestras/ações	 dirigidas	 aos	

diferentes	 agentes	 educativos,	 com	 intervenientes	 especialistas	 nas	 diversas	 áreas	 do	

conhecimento	

Ao	longo	dos	dois	anos	letivos	em	análise	foram	dinamizadas	diversas	palestras	e	ações	

de	 formação	com	o	 intuito	de	desenvolver	as	 capacidades	dos	diferentes	agentes	educativos	e	

melhorar	o	seu	desempenho	em	toda	a	ação	escolar.	Algumas	destas	ações	estão	elencadas	na	

última	meta	da	prioridade	3	e	na	meta	seguinte.	

	

-	Realizar/participar	em	pelo	menos	duas	ações	de	sensibilização	para	promoção	da	igualdade	

de	género	e	exclusão	de	comportamentos	homofóbicos,	xenofóbicos	e	de	bullying	

Através	do	Programa	“Cuida-te”,	no	âmbito	do	Projeto	de	Educação	para	a	Saúde	(PES),	
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foram	abordados	temas	relacionados	com	Bullying,	dirigidos	aos	alunos	do	3º	ciclo	e	secundário	e	

“Bullying	e	Ciberbullying”	dirigido	aos	alunos	do	1º	ciclo	através	da	participação	da	Escola	Segura	

e	para	o	2º	e	3º	ciclo	com	a	participação	do	professor	Rui	Espadeiro.	

Ainda	no	âmbito	do	PES,	 foi	abordada/discutida	a	violência	escolar,	através	da	palestra	

proferida	pela	Drª	Paula	Varandas,	responsável	pelo	Projeto	”Educar	para	o	Direito”,	dirigida	aos	

alunos	do	3º	ciclo	e	secundário.	

A	 atividade	 “Põe-te	 no	 lugar	 do	 outro”	 assinalou,	 durante	 uma	 semana,	 o	 Dia	

Internacional	da	Pessoa	com	Deficiência	e	teve	como	objetivo	conduzir	os	alunos	a	vivenciarem	

situações	em	que	possuíam	alguma	limitação	(auditiva,	visual,	motora).	

Foram	 ainda	 dinamizadas	 a	 ação	 sobre	 o	 tema	 “Violência	 no	 Namoro”	 e	 a	 atividade	

“Inclusão	nos	Recreios”.	
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Anál ise  dos Resultados Escolares  de 2018/2019 

	

Neste	 ponto	 do	 relatório,	 todas	 as	 conclusões	 e	 considerações	 foram	produzidas	 pelos	

diferentes	 departamentos	 curriculares	 e	 Conselho	 Pedagógico,	 sendo	 da	 sua	 respetiva	

responsabilidade.	A	equipa	de	autoavaliação	apenas	uniformizou	o	texto.	

Optou-se	 também	por	 incluir	algumas	 indicações	 relativas	ao	 funcionamento	do	ensino	

pré-escolar,	uma	vez	que	 será	 importante	dedicar	alguma	atenção	ao	 trabalho	que	vem	sendo	

desenvolvido	a	este	nível,	onde	todo	o	processo	de	ensino	e	aprendizagem	se	inicia.	

	

Departamento da Educação Pré-Escolar 
	

De	acordo	com	as	 informações	constantes	nos	documentos	 relativos	à	organização	das	

atividades	desenvolvidas	no	ensino	pré-escolar	deste	agrupamento	de	escolas,	ao	longo	do	ano	

letivo	que	agora	termina,	destacam-se	as	situações	em	seguida	indicadas.	

Foi	proposta	a	manutenção	das	parcerias	existentes	promotoras	de	algumas	atividades	

muito	importantes	e	significativas,	tais	como:	

- sessões	com	a	higienista	oral	para	avaliação	da	saúde	oral	das	crianças;	

- no	 enquadramento	 da	 Semana	 da	 Alimentação,	 dar	 continuidade	 a	 atividades	 de	

promoção	de	uma	alimentação	saudável;	

- na	mesma	sequência,	manter	as	sessões	de	sensibilização	para	a	importância	de	ter	uma	

alimentação	saudável,	dirigidas	a	pais	e	encarregados	de	educação;	

- manter	 as	 ações	 de	 sensibilização	 sobre	 proteção	 ambiental,	 promovidas	 em	 parceria	

com	a	Escola	Segura.	

Relativamente	 aos	 projetos	 desenvolvidos,	 será	 importante	 dar	 continuidade	 aos	

projetos:	

- “Ciência	Divertida”	desenvolvido	com	suporte	da	Medida	2	do	Plano	de	Ação	Estratégica	

–	Ciênci@qui;	

- “Crescer	Saudável”	desenvolvido	no	âmbito	de	intervenção	do	Projeto	de	Educação	para	

a	Saúde	(PES);	

- a	ser	desenvolvidos	em	parceria	com	a	Biblioteca	Escolar	do	AEP,	cujo	tema	será	definido	

no	início	de	cada	ano	letivo.	
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	 Após	 as	 necessárias	 reformulações,	 tendo	 em	 vista	 os	 trabalhos	 a	 desenvolver	 no	

próximo	ano	 letivo,	a	manutenção	destes	projetos	revela-se	como	fundamental,	na	medida	em	

que	 todos	 eles	 foram	promotores	 de	 aprendizagens	 significativas	 e	 aquisição	 de	 competências	

essenciais	 para	 todos	 os	 grupos	 envolvidos.	 Para	 além	 disto,	 no	 cumprimento	 dos	 objetivos	

inicialmente	delineados,	estes	projetos	ajudaram	de	forma	significativa	a	 fortalecer	a	partilha	e	

articulação	do	trabalho	entre	educadores	e	docentes.		

Uma	última	indicação	para	a	importância	de	fortalecer	todo	o	trabalho	de	parceria	entre	

este	nível	de	ensino	e	o	1º	ciclo,	bem	como	outras	eventuais	formas	de	articulação	com	outros	

departamentos,	 indo	 ao	 encontro	 do	 preconizado	 na	 flexibilidade	 curricular,	 desenvolvendo,	

assim,	 o	 trabalho	 colaborativo	 entre	 todos	 os	 intervenientes	 no	 processo	 de	 ensino	 e	

aprendizagem	das	crianças	e	alunos	deste	agrupamento	de	escolas.	

	

Departamento do 1º Ciclo do Ensino Básico 
	

No	 que	 diz	 respeito	 aos	 resultados	 escolares	 referentes	 ao	 ano	 letivo	 2018/2019,	 os	

docentes	deste	departamento	concluíram	que	os	mesmos	são	bastante	satisfatórios,	sendo	que	

as	oscilações	tanto	no	sucesso,	como	na	qualidade	do	sucesso,	foram	mínimas.		

De	 referir	 que	 em	 todos	 os	 anos	 de	 escolaridade,	 nas	 diferentes	 disciplinas,	 tanto	 o	

sucesso	como	a	qualidade	do	sucesso	foram	bastante	satisfatórios.	

No	 que	 diz	 respeito	 aos	 alunos	 que	 não	 transitaram,	 os	 docentes	 referiram	 que	 estes	

alunos	não	adquiriram	as	Aprendizagens	Essenciais	 dos	 respetivos	 anos	de	escolaridade.	Desta	

forma,	 foram	 delineadas	 propostas	 de	 intervenção	 pedagógica	 com	 base	 nas	 dificuldades	

detetadas	 para	 que	 seja	 possível,	 no	 próximo	 ano	 letivo	 conduzir	 estes	 e	 outros	 alunos	 ao	

sucesso	educativo.	

Assim,	foram	apresentadas	algumas	propostas,	como:		

Estratégias	de	trabalho	pedagógico:		

- A	 realização	 de	 tarefas	 de	 resolução	 de	 situações	 problemáticas,	 reforçando	 a	

compreensão	e	interpretação	de	enunciados;		

- Explicitação	oral	de	raciocínios;	

- Atividades	mais	práticas,	com	utilização	da	reta	numérica,	material	multibásico,	ábaco	e	

outros	materiais	manipuláveis;	
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- Resolução	de	exercícios	de	consolidação,	reforço	e	sistematização;		

- Trabalho	em	pequenos	grupos,	fora	e	dentro	da	sala	de	aula;	

- Apoio	mais	individualizado;		

- Estreita	 articulação	 e	 colaboração	 entre	 o(a)	 professor(a)	 titular	 de	 turma	 e	 outros	

intervenientes	 na	 definição	 de	 metodologias	 e	 estratégias	 conducentes	 a	 um	 maior	

sucesso	dos	alunos;	

- Continuação	da	utilização	de	instrumentos	de	avaliação	diversificados,	sendo	a	avaliação	

formativa	a	principal	modalidade	de	avaliação	das	aprendizagens;	

- Valorização	da	participação	oral;	

- Reforço	positivo	dos	pequenos	progressos;	

- Aulas	de	estudo	em	sala	de	aula,	recorrendo-se	também	aos	alunos	com	maior	facilidade	

para	ajudar	os	colegas.	

Como	estratégias	de	organização	do	Apoio	Educativo	facilitadoras	das	aprendizagens,	os	

docentes	consideraram	importante:	

- Evitar,	 a	 prestação	 de	 apoios	 terapêuticos	 (APCE	 e	 CAA),	 tanto	 quanto	 possível,	 no	

horário	letivo	dos	alunos;	

- As	medidas	implementadas	(Matematic@r	e	Criar	Artes	e	Letras),	no	âmbito	do	Plano	de	

Ação	Estratégica	continuaram	a	revelar-se	uma	mais	valia	no	sucesso	das	aprendizagens	

dos	 alunos	 e	 consideramos	 imprescindível	 a	 continuidade	 das	 referidas	 medidas	 e	 a	

importância	do	reforço	das	mesmas	de	acordo	com	as	necessidades	sentidas;	

- Para	além	do	apoio	prestado	pelas	medidas	referidas	anteriormente,	consideramos	que	

continua	a	haver	necessidade	de	um	reforço	ao	nível	de	outro	apoio	educativo	 face	às	

necessidades	das	turmas.		

Os	docentes	manifestaram	ainda	a	necessidade	de	haver	um	trabalho	colaborativo	entre	

grupos/anos,	 de	 forma	 a	 ser	 fomentada	 a	 partilha	 (de	 trabalhos,	 estratégias,	 materiais…),	 a	

planificação	conjunta,	a	resolução	de	problemas	pontuais,	para	que	possam	ser	postas	em	prática	

dinâmicas	diferentes,	dentro	da	 sala	 aula,	 com	o	 intuito	de	promover	o	 sucesso.	Para	que	 isto	

seja	possível	reitera-se	a	proposta	de	que	a	componente	não	 letiva	dos	docentes	seja	realizada	

em	tempos	comuns,	no	caso	de	ser	possível,	numa	tarde	sem	componente	letiva.		
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Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 
	

Tendo	 como	 base	 os	 documentos	 de	 análise	 existentes,	 procedeu-se	 à	 análise	 dos	

resultados	escolares	do	 final	do	ano	 letivo.	Da	análise	das	 taxas	de	 retenção	verifica-se	que	os	

resultados	 foram	muito	satisfatórios	no	que	se	refere	ao	segundo	e	terceiro	ciclos,	com	quatro	

retenções	no	quinto	ano,	uma	retenção	por	falta	de	assiduidade	no	sexto	ano	e	quatro	retenções	

no	oitavo	ano.	Verificando-se,	por	isso,	que	à	exceção	do	quinto	e	oitavos	anos,	todos	os	anos	de	

escolaridade	cumpriram	com	o	estipulado	na	projeção	de	compromisso.	Nas	 turmas	CEF,	TIS	e	

TMF	não	se	verificou	qualquer	retenção.	De	referir	que	também	a	qualidade	do	sucesso	revelou	

melhorias	neste	último	período.	

Relativamente	à	análise	dos	resultados,	por	ciclo,	das	diferentes	disciplinas,	no	segundo	

ciclo	verificou-se	que	em	todas	as	disciplinas	houve	uma	melhoria	nos	resultados.		

Em	 relação	ao	quinto	ano,	na	disciplina	de	matemática,	no	 caso	particular	da	 turma	A,	

houve	uma	ligeira	descida	dos	resultados,	uma	vez	que	no	período	anterior	vários	alunos	tinham	

obtido	uma	avaliação	positiva	de	incentivo	que	neste	último	período	não	conseguiram	manter.	

No	que	se	refere	ao	terceiro	ciclo,	verificou-se	que	em	todas	as	disciplinas	houve	ligeiras	

melhorias	 nos	 resultados.	 No	 entanto,	 na	 turma	 CEF-OA	 a	 qualidade	 do	 sucesso	 decresceu,	

comparativamente	ao	segundo	período,	na	disciplina	de	Viticultura/Olivicultura.	Este	decréscimo	

é	o	resultado	da	falta	de	empenho,	de	autonomia	e	de	produtividade	nas	atividades	de	natureza	

prática.	 Há	 uma	 percentagem	 significativa	 de	 alunos	 que	 trabalha	 apenas	 para	 atingir	 os	

objetivos	mínimos.		

Relativamente	aos	resultados	alcançados	na	Prova	Final	de	Matemática	pelos	alunos	de	

nono	ano	do	Agrupamento	no	presente	ano	 letivo,	verificou-se	uma	melhoria	relativamente	ao	

ano	anterior	uma	vez	que	para	além	de	51,3%	dos	alunos	terem	obtido	nível	positivo,	ainda	se	

verificou	uma	melhoria	no	que	se	 refere	à	média	das	mesmas.	Não	obstante	esta	melhoria,	as	

docentes	de	Matemática	do	 terceiro	 ciclo	 consideram	 ser	 necessário	 criar	 um	apoio	 específico	

para	preparar	as	provas	finais,	uma	vez	que	para	as	turmas	deste	ano	de	escolaridade	o	tempo	

de	consolidação	continua	a	ser	muito	insuficiente.		
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Departamento de Línguas 
	

No	 que	 concerne	 à	 análise	 dos	 resultados,	 relativamente	 ao	 primeiro	 ciclo,	 foram	

alcançados	 excelentes	 resultados	 no	 que	 diz	 respeito	 ao	 sucesso	 obtido	 na	 disciplina	 de	

Português.	 A	 média	 de	 sucesso	 mais	 baixa	 situa-se	 nos	 91,9%	 no	 2º	 ano	 (3	 alunos	 que	 não	

obtiveram	 sucesso	 num	 universo	 de	 37).	 No	 caso	 da	 qualidade	 do	 sucesso	 –	 avaliações	

Bom/Muito	 Bom	–	 em	 todos	 os	 anos	mais	 de	metade	 dos	 alunos	 alcançaram	este	 patamar;	 o	

registo	mais	baixo	situa-se	no	2º	ano,	com	51,4%.	

Na	disciplina	de	 Inglês,	 foram	obtidos	muito	bons	 resultados	 também	relativamente	ao	

sucesso,	com	valores	de	95%	em	ambos	os	anos	deste	ciclo.	A	qualidade	do	sucesso	situa-se	nos	

53,2%	no	 terceiro	 ano	e	 68,2%	no	quarto	 ano;	 ou	 seja,	 no	3º	 ano	mais	 de	metade	dos	 alunos	

obteve	Bom	ou	Muito	Bom,	sendo	que	no	4º	ano	este	número	sobe	para	valores	próximos	dos	

70%.	

No	caso	do	segundo	ciclo,	na	disciplina	de	Português	os	índices	de	sucesso	situam-se	nos	

94%	em	ambos	os	anos	de	escolaridade,	o	que	indicia	resultados	muito	positivos.	No	entanto,	a	

qualidade	 deste	 sucesso	 (níveis	 4	 e	 5)	 é	 que	 ainda	 fica	 um	 pouco	 aquém	 de	 valores	 mais	

ambiciosos	–	35,3%	no	quinto	ano	e	21,2%	no	sexto	ano.	

Relativamente	 à	 disciplina	 de	 Inglês,	 os	 valores	 obtidos	 são	 muito	 semelhantes	 a	

Português,	 com	 90,2%	 e	 94,2%	 de	 sucesso	 no	 5º	 e	 6º	 ano,	 respetivamente;	 sendo	 que	 a	

qualidade	do	sucesso	se	situa	nos	35,3%	no	5º	ano	e	23,1%	nas	turmas	de	6º	ano.	

Relativamente	 ao	 terceiro	 ciclo,	 a	 disciplina	 de	 Português	 apresenta	 excelentes	

resultados	no	7º	e	9º	ano,	com	96,2%	e	100%	de	sucesso,	respetivamente.	No	entanto,	as	turmas	

de	8º	ano	não	ultrapassaram	os	73,7%	de	sucesso.	No	que	respeita	à	qualidade	do	sucesso,	os	

valores	 mais	 modestos	 situam-se	 nas	 turmas	 de	 7º	 e	 8º	 ano,	 com	 19,2%	 e	 18,4%,	

respetivamente;	 no	 9º	 ano	 a	 qualidade	 do	 sucesso	 obteve	 valores	 muito	 positivos,	

nomeadamente	66,7%.	

Na	 disciplina	 de	 Inglês,	 os	 resultados	 do	 sucesso	 foram	 muito	 positivos,	 com	 valores	

situados	nos	97%	no	8º	e	9º	ano	e	100%	no	7º	ano.	A	qualidade	do	sucesso	também	se	revelou	

bastante	positiva	no	7º	ano,	com	perto	de	metade	dos	alunos	a	obter	resultados	neste	patamar,	

mais	concretamente	42,3%.	No	entanto,	nas	turmas	de	8º	e	9º	ano,	esses	valores	da	qualidade	

do	 sucesso	 revelaram-se	mais	modestos,	 nomeadamente	 nos	 31,6%	 no	 8º	 ano	 e	 33,3%	 no	 9º	

ano.	
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Em	 relação	 à	 disciplina	 de	 Espanhol,	 os	 alunos	 obtiveram	 resultados	 globais	 muito	

positivos,	 com	 100%	 no	 7º	 ano,	 94,7%	 no	 8º	 ano	 e	 95,2%	 no	 9º	 ano.	 No	 caso	 do	 7º	 ano,	 a	

qualidade	 deste	 sucesso	 também	 obteve	 valores	 muito	 assinaláveis,	 nomeadamente	 65,4%,	

revelando-se	 o	 8º	 e	 9º	 ano	 como	 mais	 modestos	 neste	 patamar	 de	 análise,	 obtendo	 apenas	

13,2%	e	21,4%,	respetivamente.	

Na	turma	CEF,	todos	os	alunos	obtiveram	sucesso	a	Português	e	a	Espanhol,	sendo	que,	

no	caso	de	Português,	todos	os	alunos	obtiveram	resultados	no	patamar	de	nível	4	ou	5.	No	caso	

da	disciplina	de	Espanhol,	os	níveis	desta	qualidade	do	sucesso	situam-se	nos	81,8%	que,	ainda	

assim,	é	um	resultado	muito	positivo.	

Relativamente	à	Prova	Final	de	Ciclo	de	Português,	dos	39	alunos	que	realizaram	a	prova	

de	âmbito	nacional,	71,8%	obtiveram	sucesso.	Ou	seja,	28	alunos	deste	universo	de	39	obtiveram	

sucesso	 nesta	 prova.	 No	 que	 diz	 respeito	 à	 qualidade	 deste	 sucesso,	 23,1%	 dos	 alunos	

conseguiram	 alcançar	 este	 patamar;	 ou	 seja,	 nove	 dos	 alunos	 obtiveram	 uma	 classificação	 de	

nível	quatro	ou	cinco.		

Comparando	 os	 resultados	 obtidos	 entre	 a	 avaliação	 interna	 e	 a	 Prova	 Final	 de	 Ciclo,	

verifica-se	 um	 diferencial	 de	 28,2%	 no	 que	 diz	 respeito	 ao	 sucesso	 obtido.	 Ou	 seja,	 100%	 dos	

alunos	 obteve	 sucesso	 na	 avaliação	 interna,	 sendo	 que	 destes	 foram	 71,8%	 os	 que	 também	

obtiveram	sucesso	na	prova	final.	

No	que	diz	respeito	à	média	de	classificações	obtida,	no	caso	da	prova	a	nível	nacional,	

essa	média	situa-se	nos	60%,	enquanto	a	média	dos	alunos	do	AEP	se	situou	nos	54,7%;	ou	seja,	

muito	próxima	dos	resultados	nacionais.	

	

Departamento de Ciências Humanas e Sociais 
	

Os	 docentes	 do	 Departamento	 de	 Ciências	 Humanas	 e	 Sociais,	 concluíram	 que,	

globalmente,	os	resultados	escolares	dos	alunos	do	AEP,	são	bons	ou	muito	bons.	Apenas	no	caso	

da	 disciplina	 de	Matemática,	 no	 8º	 ano,	 os	 resultados	 positivos	 são	 ligeiramente	 superiores	 a	

50%.	 Em	 todos	 os	 outros	 casos,	 seja	 em	 que	 ano	 for,	 ou	 em	 que	 disciplina	 for,	 os	 resultados	

positivos	nunca	estão	abaixo	dos	70%,	o	que	claramente	é	bom,	sendo	que	há	inúmeros	casos	de	

100%	de	sucesso,	o	que	é	excelente.		
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Assim,	 o	 AEP	 parece	 estar	 ou	 estará	 efetivamente	 no	 rumo	 certo.	 Particularmente,	

referindo	este	departamento	e	o	conjunto	de	disciplinas	que	o	 integram,	 incluindo	a	EMRC,	os	

resultados	 positivos	 estão	 sempre	 acima	 dos	 90%,	 havendo,	 particularmente	 no	 terceiro	 ciclo,	

quer	 na	 disciplina	 de	 História	 e	 especialmente	 na	 disciplina	 de	 Geografia,	 uma	 quantidade	

elevada	de	100%	de	resultados	positivos.	Referiu-se	ainda	que,	no	caso	de	História	e	Geografia	de	

Portugal	e	Cidadania	e	Mundo	Atual,	o	resultado	final	é	prejudicado	pelo	desempenho	de	alunos	

reiteradamente	 absentistas,	 seja	 de	 forma	 justificada	 ou	 injustificada.	 O	 insucesso	 esteve	

diretamente	 ligado	ao	absentismo,	tendo	a	escola,	 justiça	seja	 feita,	mobilizado	continuamente	

todos	os	seus	agentes	e	valências	para	o	obviar.	

Quanto	 ao	 número	 de	 retenções,	 o	 departamento	 considerou-o	 quase	 residual,	

atendendo,	também,	ao	facto	de	um	reduzido	número	de	retenções,	em	turmas	pequenas,	levar	

a	percentagens	que	 fora	de	 contexto	 são	enganadoras.	Notou-se	positivamente	o	 facto	de,	 no	

final	do	terceiro	ciclo	-	nono	ano	-	não	terem	ocorrido	retenções.	

	

Departamento de Expressões 
	

Este	 departamento	 curricular	 procedeu	 à	 análise	 dos	 resultados	 escolares	 do	 terceiro	

período,	 tendo	 os	 professores	 concluído	 que	 os	 resultados	 nas	 disciplinas	 de	 expressões	 são	

bastante	satisfatórios	pois	quase	todas	elas	apresentam	uma	taxa	de	sucesso	superior	a	noventa	

por	cento,	sendo	que	se	atingem	os	100%	em	muitos	dos	casos	analisados.	

No	caso	da	qualidade	do	sucesso,	o	departamento	destaca	os	resultados	da	disciplina	de	

Educação	 Física,	 nos	 sétimos	 anos,	 pelo	 facto	 de	 as	 percentagens	 de	 níveis	 quatro	 e	 cinco	

atribuídos	serem	de	cem	por	cento	em	ambas	as	turmas.	

Com	base	na	análise	do	quadro	da	medida	1	-	C.A.L.	 (Criar	Artes	e	Letras),	considera-se	

que	 os	 níveis	 de	 sucesso	 obtidos	 às	 disciplinas	 de	 Português	 e	 Educação	 Visual	 melhoraram,	

embora	no	caso	desta	última	a	subida	se	possa	considerar	pouco	significativa.	Relativamente	à	

qualidade	 do	 sucesso	 verifica-se	 que	 nenhuma	 das	 disciplinas	 em	 causa	 atingiu	 as	 metas	

propostas.	

No	caso	de	Educação	Visual	os	docentes	consideram	que	esta	medida	não	seria	de	todo	

necessária,	 uma	 vez	 que	 o	 insucesso	 ao	 longo	 dos	 anos,	 nesta	 disciplina,	 tem	 sido	 pouco	

relevante	e	a	qualidade	do	sucesso	bastante	satisfatória.	
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Os	docentes	da	disciplina	de	CAL	consideram	que	o	Complemento	de	Educação	Artística	

não	deveria	ser	encarado	como	medida	de	promoção	do	sucesso	para	disciplinas	específicas,	mas	

sim	 como	 uma	 área	 autónoma,	 que	 deve	 valer	 por	 si	 e	 pelo	 contributo	 de	 aprendizagem	 que	

pode	trazer	ao	currículo	dos	alunos.	

Neste	contexto,	os	docentes	consideram	que	esta	disciplina	deveria	ser	lecionada	em	par	

pedagógico,	por	docentes	com	formação	específica	nas	áreas	das	expressões	artísticas.	Propõem	

ainda	uma	abordagem	diferente,	na	qual	se	desenvolvam	projetos	artísticos	onde	se	trabalhem	

temáticas	diversificadas.	

	

Departamento dos Serviços Especial izados de Apoios Educativos 
	

Da	 análise	 dos	 resultados	 escolares	 dos	 alunos	 com	 medidas	 seletivas	 e	 adicionais	

verifica-se	 que,	 no	 primeiro	 ano	 de	 escolaridade	 houve	 sucesso	 de	 100%,	 com	 melhoria	 no	

terceiro	período	nas	disciplinas	de	Matemática	e	Apoio	ao	Estudo,	as	quais	tinham	aumentado	o	

insucesso	no	2º	período.	Já	a	disciplina	de	Português	manteve	o	seu	sucesso	nos	97,1%.	

No	segundo	ano,	verificou-se	situação	igual,	embora	a	taxa	de	sucesso	seja	inferior,	com	

valores	 na	 ordem	 dos	 91,9%	 a	 Português,	 86,5%	 a	 Matemática	 e	 94,6%	 a	 Apoio	 ao	 Estudo.	

Relativamente	aos	três	alunos	apoiados	pelos	SEAE	e	que	frequentam	o	segundo	ano,	um	deles	

não	 conseguiu	 atingir	 os	 níveis	 necessários	 para	 transitar	 de	 ano	 às	 disciplinas	 de	 Português	 e	

Matemática.		

No	 terceiro	ano	de	escolaridade,	os	valores	obtidos	 foram,	na	maioria,	 inferiores	ao	2º	

período,	nomeadamente	a	Matemática	(91,9%),	Apoio	ao	Estudo	(95,2%),	Estudo	Acompanhado	

(98,4%)	e	OFC	 (98,4).	Neste	ano,	 a	aluna	abrangida	pelo	Decreto-Lei	54/2018	 transitou	de	ano	

pelo	que	faz	parte	da	taxa	de	sucesso.	

No	 quarto	 ano,	 voltou	 a	 observar-se	 uma	 evolução	 positiva	 no	 3º	 período	 a	 todas	 as	

disciplinas,	à	exceção	de	Estudo	do	Meio,	sem	no	entanto,	se	verificarem	percentagens	abaixo	de	

93%.	 Relativamente	 aos	 alunos	 apoiados	 por	 este	Departamento,	 apenas	 um	 aumentou	 o	 seu	

insucesso	 neste	 período	 em	uma	 disciplina.	Os	 restantes	mantiveram	uma	 taxa	 de	 sucesso	 de	

100%.		
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Para	 o	 total	 do	 1º	 ciclo,	 em	 relação	 aos	 alunos	 com	 RTP	 do	 Decreto-Lei	 54/2018,	

observou-se	 uma	 taxa	 de	 insucesso	 de	 cerca	 de	 11%,	 representando	 2	 alunos	 que	 não	

transitaram	de	ano.	

Relativamente	 aos	 alunos	 de	 5º	 ano	 apoiados	 pelos	 SEAE,	 verificou-se	 uma	 taxa	 de	

insucesso	de	18,1%,	que	corresponde	a	2	alunos	que	não	transitaram	de	ano.	Um	destes	alunos	

usufrui	de	um	Programa	Educativo	Individual	ao	abrigo	do	Decreto–Lei	54/2018,	sendo	que,	por	

motivos	de	saúde,	apenas	compareceu	na	Escola	durante	cerca	de	dez	dias.	

No	 sexto	 ano	 de	 escolaridade,	 todos	 os	 alunos	 apoiados	 pelo	 Departamento,	 ficaram	

aprovados,	apresentando,	assim,	uma	taxa	de	100%	de	sucesso.	

Relativamente	ao	sétimo	ano,	todos	os	alunos	apoiados	pelos	SEAE	registaram	uma	taxa	

de	 sucesso	 de	 100%.	 No	 entanto,	 deverá	 referir-se	 que	 dois	 deles	 apresentaram	 insucesso	 a	

Matemática.	

No	 oitavo	 ano,	 os	 alunos	 com	RTP	 do	Decreto-Lei	 54/2018	 apresentaram	uma	 taxa	 de	

insucesso	 de	 14,2%,	 referente	 a	 um	aluno	que	 não	 transitou	 de	 ano.	No	 entanto,	 apenas	 dois	

terminaram	sem	qualquer	avaliação	inferior	a	três.	Dos	restantes	quatro	alunos	que	transitaram,	

dois	obtiveram	nível	 inferior	 a	 três	 em	pelo	menos	uma	disciplina	 (Português	ou	Matemática),	

um	apresentou	nível	inferior	a	três	a	duas	disciplinas	(Português	e	Matemática)	e	um	reprovou	a	

quatro	disciplinas,	incluindo	Português	e	Matemática.	

No	9º	ano,	dos	alunos	apoiados	por	este	Departamento,	apenas	dois	terminaram	o	nono	

ano	com	níveis	inferiores	a	três,	às	disciplinas	de	Inglês	e	Matemática	num	caso,	e	a	Matemática	

e	Físico-Química	no	outro.	

Concluindo,	relativamente	aos	alunos	apoiados	pelos	SEAE,	num	universo	de	60	alunos,	5	

ficaram	retidos	o	que	equivale	a	uma	taxa	de	sucesso	de	91,7%.		

	

Conselho Pedagógico 
	

Em	 sede	 de	 Conselho	 Pedagógico	 considerou-se	 que,	 no	 geral	 do	 ensino	 básico	 o	

agrupamento	 conseguiu	 superar	 os	 objetivos	 a	 que	 se	 propôs;	 significando	 que	 as	 estratégias	

delineadas,	bem	como	a	aplicação	das	medidas	de	promoção	do	sucesso	foram	uma	mais-valia	

para	o	sucesso	alcançado.		
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Há	ainda	a	realçar	o	trabalho	colaborativo,	as	estratégias	diversificadas,	as	metodologias	

adotadas	e	o	trabalho	desempenhado	pelos	diretores	de	turma/professores	titulares	ao	nível	da	

articulação	 entre	 os	 vários	 membros	 que	 constituem	 os	 Conselhos	 de	 Turma	 e	 professores	

coadjuvantes,	encarregados	de	educação	e	alunos.		

Um	outro	aspeto	bastante	relevante	para	o	sucesso	alcançado	prende-se	com	o	trabalho	

constante	e	com	a	articulação	existente	ao	nível	dos	docentes	das	disciplinas	com	os	docentes	de	

Educação	 Especial,	 procurando	 sempre	 planificar	 conjuntamente	 os	 conteúdos	 a	 abordar,	

fazendo	em	simultâneo	uma	reflexão	para	que	a	inclusão	seja	sempre	uma	realidade	e	para	que	

os	alunos	beneficiem	das	medidas	que	todo	esse	processo	implica.	

Também	 os	 projetos	 desenvolvidos	 no	 agrupamento	 serviram	 de	 motivação	 à	

aprendizagem	dos	alunos,	na	medida	em	que,	em	muitos	casos,	estiveram	estritamente	ligados	

aos	 conteúdos	 abordados	 em	 sala	 de	 aula,	 proporcionando	 uma	 forma	 de	 aprender	 mais	

apelativa	e	mais	consistente,	levando	à	consolidação	de	conteúdos.	

Em	 relação	à	 taxa	de	 retenção,	assinale-se	que	este	 foi	o	ano	em	que	este	 índice	 foi	o	

mais	 baixo	 dos	 últimos	 anos.	 Reportando-nos	 até	 ao	 ano	 letivo	 2011/2012	 (últimos	 oito	 anos	

letivos),	nunca	foi	obtido	um	resultado	tão	positivo	com	aconteceu	este	ano,	com	os	3,4%	de	taxa	

de	 retenção	 no	 AEP.	 Este	 facto	 permitiu-nos	 alcançar	 os	 valores	 constantes	 na	 projeção	 de	

compromisso	 assumido	pelo	 agrupamento	 com	o	Programa	Nacional	 de	Promoção	do	 Sucesso	

Escolar	(PNPSE),	no	qual	foi	definido	um	valor	de	4%	de	retenção	para	o	final	deste	ano	letivo.	

Também	na	qualidade	do	sucesso	–	neste	caso	referindo-nos	aos	 índices	de	alunos	que	

obtiveram	 sucesso	 sem	 qualquer	 nível	 inferior	 a	 três	 –	 os	 resultados	 deste	 ano	 superaram	 os	

obtidos	no	ano	anterior.	Assim,	no	ano	letivo	anterior	71,1%	dos	alunos	do	agrupamento	obteve	

este	feito;	no	ano	que	agora	termina,	este	número	aumentou	para	78,6%.	

Foram	ainda	analisados	os	resultados	obtidos	nas	provas	finais	de	ciclo,	considerando-se	

como	bastante	 positivos,	 o	 que	 possivelmente	 espelha	 todo	 o	 trabalho	 desenvolvido	 e	 já	 aqui	

evidenciado.	
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Medidas do Plano de Ação Estratégica de 
Promoção da Qual idade das  Aprendizagens 

	

Tal	como	referido	na	introdução	deste	relatório,	no	âmbito	do	Plano	de	Ação	Estratégica	

de	 Promoção	 da	 Qualidade	 das	 Aprendizagens	 do	 AEP,	 elaborado	 em	 junho	 de	 2016	 e	

reformulado	no	 final	do	ano	 letivo	2017/2018,	 importa	 refletir	 sobre	os	progressos	alcançados	

com	cada	uma	das	medidas	definidas.	

Assim,	de	forma	sucinta,	apresenta-se	uma	análise	do	trabalho	desenvolvido	nas	quatro	

medidas	 deste	 plano,	 produzida	 com	 base	 nos	 relatórios	 elaborados	 pelos	 coordenadores	

responsáveis	pela	implementação	das	mesmas.	

	

Medida 1 -  Criar Artes e Letras (CAL) 
	

A	medida	CAL	-	Criar	Artes	e	Letras	-	assenta	nos	pressupostos	definidos	no	Decreto-Lei	

nº	55/2018,	de	6	de	julho,	apontando	para	o	desenvolvimento	e	consolidação	das	competências	

previstas	no	Perfil	do	Aluno	à	Saída	da	Escolaridade	Obrigatória,	no	respeito	pela	valorização	da	

gestão	 e	 lecionação	 interdisciplinar	 e	 articulada	 do	 currículo	 e	 a	 valorização	 das	 artes	 e	 das	

humanidades.	

Assim,	no	exercício	da	sua	autonomia,	o	AEP	optou	por	investir	em	apoio	na	disciplina	de	

Português	em	todas	as	turmas	do	1º	ciclo,	bem	como	incrementar	o	gosto	pelas	artes	e	letras	no	

2º	ciclo.		

Após	um	balanço	 final	deste	ano	 letivo,	 todos	os	docentes	do	1º	 ciclo	 foram	unânimes	

em	 concordar	 que	 a	 medida	 foi	 uma	 mais-valia	 constante	 no	 desenvolvimento	 do	 trabalho	

exercido,	permitindo	que	os	alunos	adquirissem	competências	nos	domínios	onde	se	verificavam	

maiores	fragilidades.	

Alguns	 docentes	 referenciaram	 as	 vantagens	 da	 medida	 em	 relação	 aos	 progressos	

verificados	 ao	 nível	 da	 escrita,	 gramática	 e	 leitura,	 o	 que	 acabou	 por	 se	 repercutir	 em	 outras	

áreas,	 tais	 como	 o	 Estudo	 do	 Meio,	 que	 requer	 algum	 domínio	 da	 leitura	 e	 poder	 de	

interpretação.	
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Os	 professores	 responsáveis	 pela	 aplicação	 da	medida,	 articularam	 o	 trabalho	 com	 os	

professores	 titulares	de	 turma,	de	 forma	a	delinearem	as	estratégias	mais	benéficas	para	 cada	

grupo,	tendo	sempre	em	conta	as	necessidades	apuradas.		

Posto	 isto,	o	balanço	ao	nível	do	1º	ciclo	é	bastante	positivo,	 tendo	sido	alcançados	os	

objetivos	 propostos,	 contribuindo	 esta	 medida	 para	 a	 melhoria	 dos	 resultados	 escolares	 dos	

alunos.		

Relativamente	 ao	 2º	 ciclo	 a	 medida	 funcionou	 em	 simultâneo	 como	 Complemento	 à	

Educação	Artística,	promovendo	o	gosto	dos	alunos	pelas	artes	e	letras	e	assumindo	as	artes	e	as	

humanidades	 como	 componentes	 estruturantes	 da	 formação	 integral	 dos	 alunos,	 contribuindo	

de	forma	relevante	para	o	desenvolvimento	do	espírito	crítico	e	 interventivo,	a	criatividade	e	o	

trabalho	colaborativo.		

Assim,	 no	 início	 do	 ano	 letivo	 criaram-se	os	 documentos	 estruturantes	 da	medida,	 tais	

como	os	critérios	de	avaliação	e	a	planificação,	baseados	nas	Aprendizagens	Essenciais	de	ambas	

as	disciplinas	 (Português	e	 Educação	Visual).	A	metodologia	 adotada	 foi	 o	 trabalho	de	projeto,	

tendo	 em	 vista	 a	 resolução	 de	 problemas,	 a	 pesquisa,	 o	 desenvolvimento	 do	 projeto	 e	 a	

comunicação.		

Para	além	disto,	destaque	para	a	integração	proporcionada	aos	alunos	das	turmas	de	5º	

ano,	uma	vez	que	as	aprendizagens	se	realizaram	num	espaço	mais	descontraído,	permitindo	em	

simultâneo	a	exploração	de	outras	técnicas,	tais	como	a	música	aliada	à	pintura	e	ao	Português.				

Considerou-se	 ainda	 que	 os	 alunos	 demonstraram	 maior	 motivação	 e	 interesse	 pelos	

conteúdos	abordados,	uma	vez	que	a	articulação	entre	estas	duas	áreas	-	Português	e	Expressões	

-	proporcionou	uma	harmonia	de	trabalho	diferente	da	habitual.		

Após	 balanço	 final	 e	 efetuando-se	 uma	 análise	 mais	 pormenorizada,	 concluiu-se	 que	

todos	 os	 projetos	 foram	 desenvolvidos	 com	 sucesso,	 as	 atividades	 realizadas	 foram	 benéficas,	

uma	 vez	 que	 contribuíram	 para	 o	 desenvolvimento	 de	 competências	 globais,	 na	 ordem	 das	

competências	 pessoais	 e	 sociais,	 nomeadamente	 ao	 nível	 da	 cooperação,	 desenvolvimento	 do	

espírito	 crítico,	 autonomia	 e	 tolerância.	 Naturalmente,	 todas	 estas	 variáveis	 acabaram	 por	

contribuir	 de	 forma	 genérica	 para	 uma	 melhoria	 dos	 resultados	 escolares	 dos	 alunos	 do	

agrupamento.	
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Medida 2 – Ciênci@qui -  promoção do ensino experimental no 1º ciclo e 
Pré-Escolar 
	

	 No	ano	letivo	que	agora	termina	foi	dada	continuidade	à	aplicação	desta	medida,	embora	

procedendo-se	a	algumas	alterações	 relativamente	à	medida	 inicialmente	definida.	Assim,	para	

além	da	realização	de	atividades	com	os	grupos	do	ensino	pré-escolar	e	com	o	1º	ciclo,	já	prevista	

no	 enquadramento	 anterior	 da	 medida,	 foi	 ainda	 incluída	 nesta	 nova	 versão	 a	 realização	 de	

atividades	experimentais	no	2º	ciclo	do	ensino	básico.	

	 As	 atividades	 experimentais	 no	 pré-escolar	 e	 1º	 ciclo	 foram	 levadas	 a	 cabo	 no	 recurso	

móvel	 disponibilizado	 pela	 autarquia	 –	 CREMILDE,	 tendo	 sido	 implementadas	 pelas	 docentes	

contratadas	para	o	efeito	pela	Câmara	Municipal	de	Portel,	num	trabalho	de	cooperação	com	as	

docentes	titulares	das	turmas,	sob	a	supervisão	e	acompanhamento	da	coordenadora	da	medida.	

	 As	atividades	do	2º	ciclo	foram	planificadas	em	conjunto	pelas	docentes	que	lecionaram	

a	disciplina	de	Ciências	Naturais	e,	tal	como	definido	no	documento	orientador	da	medida,	foram	

concretizadas	nas	aulas	de	Apoio	ao	Estudo.	

	 Relativamente	ao	balanço	final	do	trabalho	desenvolvido,	no	que	se	refere	às	atividades	

do	 1º	 ciclo,	 todas	 as	 sessões	 previstas	 foram	 realizadas,	 respeitando-se	 assim	 as	 planificações	

inicialmente	 definidas.	 Todas	 as	 sessões	 foram	 do	 agrado	 de	 alunos	 e	 docentes	 envolvidos,	

referindo-se,	unanimemente,	que	esta	medida	é	uma	mais-valia	muito	significativa	no	apoio	aos	

conteúdos	lecionados	na	disciplina	de	Estudo	do	Meio.	

	 Apesar	de	 tudo	o	 referido	no	parágrafo	anterior,	 foram,	ainda	assim,	apontados	alguns	

pontos	que	deverão	ser	alvo	de	melhorias,	tais	como:	

- melhorar	 a	 articulação	 entre	 as	 atividades	 realizadas	 na	 CREMILDE	 e	 os	 timings	 de	

abordagem	dos	temas	a	tratar	na	disciplina	de	Estudo	do	Meio;	

- encontrar	 alternativas	 de	 acesso	 ao	 autocarro	 da	 CREMILDE	 para	 os	 alunos	 com	

mobilidade	reduzida;	

- revisão	das	atividades	a	desenvolver	no	âmbito	da	informática,	se	possível	contando	com	

alguma	 colaboração	 dos	 docentes	 desta	 área,	 no	 sentido	 de	 se	 poderem	melhorar	 os	

recursos	a	utilizar	para	apoio	às	tarefas	a	desenvolver.	

	 Relativamente	 ao	 segundo	 ciclo,	 os	 docentes	 responsáveis	 pela	 aplicação	 da	 medida	

fizeram	 um	 balanço	 muito	 positivo	 da	 mesma,	 revelando-se	 esta	 como	 uma	 forma	 muito	

interessante	e	útil	para	o	desenvolvimento	dos	conteúdos	da	disciplina	de	Ciências	Naturais,	uma	
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vez	que	proporciona	a	articulação	entre	os	conhecimentos	 teóricos	e	a	atividade	experimental,	

além	 de	 permitir	 aos	 alunos	 desenvolverem	 capacidades	 de	 trabalho	 em	 grupo,	 criação	 de	

hipóteses	e	retirada	de	conclusões.	

	 Assim,	 todos	os	educadores	e	docentes	envolvidos	na	aplicação	desta	medida,	desde	o	

nível	pré-escolar	até	ao	segundo	ciclo,	consideram	que	a	mesma	deverá	continuar	a	funcionar	no	

agrupamento,	por	todas	as	razões	acima	mencionadas.	

	

Medida 3 – Gabinete de Apoio ao Aluno e à Famíl ia (GAAF) 
	

	 O	 Gabinete	 de	 Apoio	 ao	 Aluno	 e	 à	 Família	 foi	 implementado	 como	 forma	 de	 tentar	

combater	uma	problemática	reconhecida	no	AEP	no	âmbito	do	abandono	e	desistência	escolar,	

não	 só	 nos	 casos	 possíveis	 de	 identificar	 no	 ensino	 regular	 mas,	 sobretudo,	 nos	 casos	

identificados	nas	outras	ofertas	 formativas	existentes	no	agrupamento,	 tais	 como	os	 cursos	de	

educação	e	formação	e	profissionais.	

	 Assim,	foram	definidas	as	seguintes	metas	a	alcançar	através	da	intervenção	do	GAAF.	

- reduzir	para	0,5%	os	valores	do	abandono	e	desistência;	

- obter	0%	de	desistências	nos	cursos	vocacionais	e	profissionais.	

No	que	diz	respeito	à	primeira	meta,	o	Gabinete	de	Apoio	ao	Aluno	e	à	Família	manteve	

como	principal	objetivo	diminuir	o	número	de	alunos	com	historial	de	absentismo	escolar	e/ou	

com	sucessivas	retenções	por	excesso	de	faltas,	fazendo-os	regressar	à	escola	e	acompanhá-los	

no	sentido	de	os	motivar	para	a	obtenção	do	sucesso	escolar.	

Dadas	 as	 diferentes	 problemáticas	 apresentadas,	 no	 início	 do	 ano	 letivo	 os	 dezoito	

alunos	sinalizados	foram	distribuídos	pelos	docentes	do	GAAF,	tendo	sido	delineadas	as	formas	

de	atuação	e	o	tipo	de	acompanhamento	a	realizar	em	cada	um	dos	casos.	Nesse	sentido	foram	

realizadas	sessões	formais	com	os	alunos	cujas	problemáticas	indiciavam	um	maior	risco	ao	nível	

do	absentismo,	sendo	feito	um	acompanhamento	mais	informal	e	preventivo	nos	casos	em	que	o	

risco	 se	 apresentava	 visivelmente	 mais	 reduzido.	 De	 salientar	 que,	 durante	 os	

acompanhamentos,	 foram	trabalhadas	questões	relacionadas	com	cada	uma	das	problemáticas	

apresentadas	 e,	 sempre	 que	 se	 considerou	 imprescindível,	 procedeu-se	 ao	 encaminhamento	

para	o	SPO	para	acompanhamento	a	nível	psicológico.	
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Relativamente	aos	alunos	que	no	ano	transato	ficaram	retidos	por	elevado	absentismo,	

quatro	 mantiveram-se	 no	 Agrupamento,	 tendo	 sido	 sinalizados	 para	 acompanhamento	 pelo	

GAAF.	 O	 trabalho	 realizado	 com	 estes	 alunos	 permitiu	 inverter	 a	 situação	 de	 absentismo	

registada	em	dois	deles,	tendo	os	mesmos	obtido	aproveitamento	escolar	no	final	do	ano	letivo.	

Em	 relação	aos	outros	dois	 alunos,	devido	a	problemas	de	 saúde	dos	mesmos	não	 foi	possível	

inverter	a	situação	de	absentismo,	tendo-se	registado	nova	retenção.	

Para	além	dos	referidos	quatro	casos,	ao	 longo	deste	ano	 foi	necessário	dar	 resposta	a	

cinco	 novas	 situações,	 cujas	 problemáticas	 poderiam	 levar	 a	 situações	 de	 insucesso	 escolar	 e	

absentismo.	O	acompanhamento	no	GAAF,	assim	como	a	articulação	feita	com	os	encarregados	

de	 educação,	 Diretores	 de	 Turma,	 docentes	 dos	 vários	 Conselhos	 de	 Turma,	 Direção	 do	

Agrupamento,	 e	 entidades	 exteriores,	 nomeadamente	 a	 Segurança	 Social,	 EMAT,	 Equipa	 de	

Emergência	 Social	 de	 Portel	 e	 Instituto	 de	 Apoio	 à	 Criança,	 permitiu	 evitar	 que	 a	maioria	 das	

situações	acompanhadas	evoluísse	para	absentismo	ou	até	mesmo	para	abandono/desistência.	

Apesar	de	 ter	 sido	possível	 inverter	a	maior	parte	das	 referidas	 situações,	 registou-se	mais	um	

caso	 de	 retenção	 por	 excesso	 de	 faltas,	 no	 entanto,	 este	 já	 se	 encontrava	 nessa	 situação	 na	

escola	de	onde	veio	transferido	no	2º	período.	

Assim,	no	que	diz	respeito	aos	alunos	acompanhados	pelo	GAAF	registou-se	uma	taxa	de	

retenção	de	13%,	correspondente	aos	três	alunos	já	mencionados.	Apesar	do	valor	ainda	não	ser	

o	idealizado,	registou-se,	relativamente	a	anos	anteriores,	uma	acentuada	diminuição	na	mesma,	

pelo	que	se	considera	que	a	primeira	meta	foi	alcançada.	

Relativamente	à	 segunda	meta	há	a	 registar	 a	 anulação	da	matrícula	por	parte	de	 três	

alunos	do	Curso	profissional	“Técnico	de	Máquinas	Florestais”,	quando	completaram	os	18	anos	

de	idade.	Apesar	das	 inúmeras	tentativas	no	sentido	de	os	demover	do	seu	intuito,	verificou-se	

em	alguns	casos,	que	estes	se	encontravam	pressionados	pela	própria	família	para	abandonarem	

o	 curso	 e	 ingressarem	o	mais	 rapidamente	 possível	 no	mercado	de	 trabalho,	 pelo	 que	não	 foi	

possível	evitar	a	referida	anulação.	

No	Curso	de	Educação	e	Formação,	não	há	a	registar	qualquer	desistência	até	esta	data.	

Apesar	 dos	 resultados	 na	 segunda	 meta	 ainda	 não	 coincidirem	 com	 a	 totalidade	 dos	

objetivos	 delineados,	 importa	 referir	 que	 a	 implementação	 desta	 medida	 permitiu	 apoiar	 e	

acompanhar	 muitos	 alunos	 em	 risco,	 cujas	 problemáticas	 poderiam	 levar	 a	 situação	 de	

absentismo	 e	 até	 mesmo	 de	 abandono	 escolar,	 pelo	 que	 se	 considera	 que	 a	 medida	 deverá	

manter-se	no	próximo	ano	letivo.	
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Medida 4 – Matematic@r 
	

	 A	 medida	 Matematic@r	 surgiu	 como	 uma	 reformulação	 da	 anterior	 medida	 Projeto	

Fénix.	Esta	alteração	foi	decidida	pelos	docentes	do	grupo	disciplinar	de	Matemática	(1º,	2º	e	3º	

ciclos)	 tendo	em	conta	que	as	metodologias	de	 trabalho	preconizadas	pela	equipa	nacional	do	

Projeto	 Fénix	 eram	 limitadoras	 da	 ação	 dos	 docentes,	 que	 ao	 longo	 dos	 três	 anos	 de	

implementação	 do	 projeto	 foram	 desenvolvendo	 formas	 de	 trabalho	 com	 os	 alunos	 e	

organização	 dos	 grupos-turma	 mais	 diversificadas	 e	 adaptadas	 ao	 público-alvo	 a	 que	 se	

destinavam.	Assim,	decidiu-se	alterar	o	nome	da	medida	para	que	deixasse	de	estar	limitada	ao	

definido	no	projeto	nacional	e	dar	mais	abertura	à	forma	de	atuação	dos	docentes.	

	 Os	anos	de	escolaridade	abrangidos	foram	do	1º	ao	9º	ano	de	escolaridade.	

	 Cada	 turma	 intervencionada	 contou	 com	 a	 presença	 de	 um	 docente	 coadjuvante	 em	

média	dois	tempos	letivos	semanais.	No	2º	e	3º	ciclos	todas	as	turmas	estiveram	abrangidas	pela	

medida,	 enquanto	 no	 1º	 ciclo	 as	 turmas	 4ºB	 de	 Portel	 e	 a	 turma	 de	 Santana,	 por	 terem	 uma	

dimensão	reduzida,	não	tiveram	nenhum	docente	coadjuvante	no	âmbito	do	Matematic@r.	Ao	

longo	 do	 ano	 ocorreram	 algumas	 alterações	 na	 distribuição	 dos	 docentes	 coadjuvantes	 do	 1º	

ciclo,	nomeadamente	nas	turmas	do	Centro	Escolar	de	Portel	pela	chegada,	a	meio	do	ano	letivo,	

de	uma	criança	cuja	língua	materna	não	era	o	Português.	Foi	integrada	na	turma	3ºA	e	necessitou	

de	apoio	na	aprendizagem	da	língua,	pelo	que	o	professor	coadjuvante	deixou	de	apoiar	a	turma	

4ºA.	

	 Na	elaboração	do	Plano	de	Ação	Estratégica	definiram-se	os	seguintes	objetivos	a	atingir	

com	 a	 medida:	 promover	 o	 sucesso	 na	 disciplina	 de	 Matemática;	 melhorar	 a	 qualidade	 do	

sucesso	 educativo;	 promover	 o	 potencial	 máximo	 de	 cada	 aluno,	 considerando	 os	 diferentes	

ritmos	 de	 aprendizagem;	 desenvolver	 dinâmicas	 de	 ensino	 e	 aprendizagem	 diversificadas	 e	

personalizadas;	promover	o	trabalho	colaborativo	e	uma	maior	articulação	entre	os	três	ciclos	do	

ensino	básico.	

	 Para	 se	 poderem	 atingir	 os	 objetivos	 propostos	 foram	 definidas	 as	 seguintes	 metas	 a	

alcançar:	manter	a	 taxa	global	de	sucesso	na	disciplina	de	Matemática	em	valores	superiores	a	

85%,	 70%	e	 65%,	 no	1º,	 2º	 e	 3º	 Ciclos,	 respetivamente;	manter	 a	 taxa	 global	 de	qualidade	do	

sucesso	na	disciplina	de	Matemática	(classificações	de	Bom	e	Muito	Bom	no	1º	Ciclo	e	níveis	4	e	5	

no	2º	e	3º	Ciclos)	em	valores	superiores	a	45%,	30%	e	20%,	no	1º,	2º	e	3º	ciclos,	respetivamente;	

aumentar	a	média	e	a	taxa	de	sucesso	das	Provas	Finais	de	9º	ano	de	Matemática.	
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	 Foi	 então	 previsto	 que	 os	 docentes	 titulares	 e	 respetivos	 coadjuvantes	 atuassem	 de	

forma	a:	responder	a	diferentes	ritmos	de	aprendizagem;	atuar	preventivamente	na	antecipação	

de	 fatores/preditores	 de	 insucesso;	 garantir	 uma	educação	 inclusiva;	 promover	 a	 inovação	 e	 a	

diversificação	de	metodologias	de	ensino	e	aprendizagem	e	de	instrumentos	de	recolha	de	dados	

para	 avaliação.	 Poderiam	 ser	 formados	 grupos	 de	 alunos	 de	menor	 dimensão,	 a	 funcionar	 na	

mesma	sala	ou	em	salas	diferentes,	consoante	o	tipo	de	trabalho	a	desenvolver,	a	funcionar,	em	

regra,	de	forma	temporária.	Sempre	que	possível,	os	docentes	seguiram	estes	modos	de	atuação,	

os	 quais	 foram	 sendo	 adaptados	 consoante	 a	 progressão	 dos	 alunos	 e	 as	 características	 dos	

grupos-turma	envolvidos.	

	 Ao	longo	do	ano	letivo	os	docentes	titular	e	coadjuvante	de	cada	turma	preencheram	um	

relatório	 trimestral,	 coincidente	 com	 o	 final	 de	 cada	 período	 letivo,	 cujos	 dados,	 depois	 de	

agrupados	e	tratados,	foram	permitindo	averiguar	se	as	metas	estavam	a	ser	alcançadas	e,	caso	

isso	não	estivesse	a	acontecer,	qual	o	afastamento	em	relação	à	mesma,	delineando	estratégias	

que	 conduzissem	 a	 uma	 melhoria	 dos	 resultados	 obtidos	 (estas	 estratégias	 constam	 dos	

relatórios	de	cada	turma	e	das	atas	das	reuniões	conjuntas).	

	 Da	 análise	 dos	 resultados	 finais	 obtidos	 pelos	 alunos,	 verificou-se	 que	 foram	

ultrapassadas	todas	as	metas	e,	consequentemente,	atingidos	os	objetivos	propostos	em	todos	

os	ciclos	de	ensino.	Quanto	aos	resultados	das	Provas	Finais	de	Ciclo	também	se	verificou	que	a	

média	 e	 a	 taxa	 de	 sucesso	 aumentaram,	 tendo-se	 atingido	 a	 meta	 definida.	 Conclui-se	 que	 a	

implementação	da	medida	se	traduziu	numa	melhoria	dos	resultados	dos	alunos	na	disciplina	de	

Matemática,	pelo	que	se	deve	manter	nos	moldes	em	que	está	definida.	

	 No	 que	 concerne	 à	 criação	 de	 grupos	 de	 trabalho	 para	 apoio	 ao	 estudo,	 uma	 das	

atividades	a	desenvolver	previstas	na	medida	foi	oferecida	pelo	agrupamento	a	medida	de	apoio	

Sala	Aprende+.	Ao	 longo	do	ano	verificou-se	que	um	grande	número	de	alunos	procurava	este	

apoio,	o	que	foi	positivo.	No	entanto,	acabou	por	não	ser	eficaz	por	se	juntarem	na	mesma	hora	

grupos	 que	 chegavam	 a	 variar	 entre	 os	 15	 e	 os	 20	 alunos,	 de	 anos	 de	 escolaridade	 e	 ciclos	

diferentes,	 e	 cada	 aluno	 com	 características	 que	 apontavam	 para	 a	 necessidade	 de	 um	 apoio	

mais	 personalizado,	 que	 era	 difícil	 ser	 prestado	 nestas	 condições.	 Assim,	 propôs-se,	 acerca	 do	

apoio	 ao	 estudo	na	 disciplina	 de	Matemática	 nas	 turmas	 de	 2º	 e	 3º	 ciclos,	 que	 esse	 apoio,	 se	

possível,	seja	de	um	tempo	semanal	para	cada	turma	e	um	apoio	acrescido	para	preparação	para	

as	Provas	Finais	de	Ciclo.	

	 Quanto	ao	trabalho	colaborativo	entre	docentes,	este	nem	sempre	foi	possível,	uma	vez	

que	as	docentes	de	2º	ciclo	não	tinham	nenhuma	hora	prevista	no	horário	para	articulação	e	no	
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1º	 ciclo,	 apesar	 de	 essa	 hora	 estar	 marcada	 no	 horário,	 a	 distância	 entre	 os	 diferentes	

estabelecimentos	de	ensino	dificultou	a	articulação	pretendida.	No	3º	ciclo	acabou	por	ser	o	ciclo	

de	ensino	onde	se	conseguiu	promover	uma	colaboração	mais	 regular	entre	as	docentes,	 visto	

terem	uma	hora	semanal	comum	marcada	no	horário.	Os	docentes	consideram	que	este	trabalho	

colaborativo	 entre	 docentes	 só	 é	 possível	 ser	 regular	 e	 sistemático	 se	 todos	 os	 docentes	 de	

Matemática	tiverem	no	mínimo	uma	hora	comum	marcada	no	horário.	
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Anál ise  das  medidas Sala  Aprende+ e Sala  de 
Ocorrência  Disc ip l inar  

	

Sala Aprende+ 
	

A	 Sala	 Aprende+	 surgiu	 no	 ano	 letivo	 2017/2018	 procurando	 dar	 resposta	 a	 algumas	

lacunas	 que	 se	 vinham	 sentindo	 na	 dinâmica	 implementada	 aos	 apoios	 a	 fornecer	 aos	 alunos,	

sobretudo	no	3º	ciclo.	

Assim,	no	ano	letivo	transato,	esta	medida	foi	implementada	apenas	com	as	turmas	do	3º	

ciclo,	no	sentido	de,	por	um	 lado	apoiar	os	alunos	que	revelam	maiores	dificuldades	nas	várias	

áreas	 disciplinares	 do	 currículo;	 por	 outro	 lado,	 estender	 esse	 apoio	 aos	 alunos	 que	

pretendessem	melhorar	 o	 seu	 rendimento	 escolar,	 no	 sentido	 de	 procurar	 uma	 qualidade	 de	

sucesso	em	patamares	superiores,	na	ordem	do	Bom	ou	Muito	Bom.	

No	presente	ano	letivo,	a	medida	foi	estendida	às	turmas	de	2º	ciclo,	consequentemente	

à	reestruturação	de	outras	medidas	em	funcionamento	no	agrupamento.	

Para	 além	 disto,	 outra	 alteração	 significativa	 prendeu-se	 com	 a	 obrigatoriedade	 de	

frequência.	Isto	é,	no	ano	2017/2018	os	alunos	eram	indicados	pelos	professores	das	respetivas	

disciplinas	 para	 frequentar	 a	 SA+,	 tendo	 que	 respeitar	 um	 registo	 de	 presenças	 que,	 havendo	

indicadores	 de	 que	 não	 estava	 a	 ser	 cumprido,	 faria	 com	 que	 esses	 alunos	 deixassem	 de	 ser	

considerados	 “prioritários”	 no	 acesso	 a	 este	 espaço.	 Neste	 ano	 letivo	 2018/2019	 os	 docentes	

continuaram	a	indicar	quais	os	alunos	que	deveriam	frequentar	a	SA+,	mas	foi	alterado	o	regime	

de	 registo	 das	 presenças.	 Assim,	 no	 ano	 que	 agora	 termina,	 os	 professores	 de	 serviço	 na	 SA+	

registavam	apenas	quais	os	alunos	que	compareciam,	obtendo-se	assim	indicadores	importantes	

para	os	Diretores	de	Turma,	encarregados	de	educação	e	docentes	das	várias	áreas	disciplinares.	

Através	da	análise	dos	números	referentes	a	esta	medida	facilmente	se	podem	retirar	as	

seguintes	conclusões.	

	 As	 turmas	 7ºA	 (316),	 5ºC	 (230)	 e	 5ºA	 (221)	 foram	 claramente	 aquelas	 cujos	 alunos	

tiraram	 maior	 partido	 da	 SA+	 neste	 ano	 letivo,	 todas	 elas	 registando	 valores	 acima	 das	 200	

presenças,	sendo	que	a	turma	7ºA	alcançou	mesmo	as	316	presenças.	
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	 No	ponto	oposto	ficaram	as	turmas	6ºC	(41),	8ºA	(64)	e	6ºB	(70),	que	não	chegaram	às	

100	presenças	ao	longo	do	ano.	

	 No	que	diz	respeito	às	disciplinas	mais	procuradas,	destaca-se	de	forma	muito	evidente	a	

disciplina	de	Matemática,	com	mais	de	1000	presenças,	seguida	da	disciplina	de	Inglês,	embora	

com	menos	de	metade	dessas	presenças	(464).	Num	patamar	mais	abaixo	surgem	as	disciplinas	

de	Português,	HGP	e	Espanhol.	

	 Os	valores	apresentados	pelas	restantes	disciplinas	-	Físico-Química,	Ciências	Naturais	e	

Geografia	 -	 poderão	 ser	 considerados	 apenas	 residuais,	 tendo	 em	 conta	 que	 esta	 análise	 diz	

respeito	a	um	ano	letivo	completo.	

	

Sala de Ocorrência Discipl inar 
	

	 A	Sala	de	Ocorrência	disciplinar	foi	 implementada	no	ano	letivo	2017/2018,	procurando	

constituir-se	 como	 uma	 resposta	 formativa	 que	 enquadrasse	 os	 alunos	 que,	 por	 motivos	 de	

natureza	disciplinar,	 fossem	encaminhados	para	este	espaço,	oriundos	das	 salas	de	aula	ou	de	

outros	espaços	nos	quais	decorram	atividades	escolares.	

	 Pela	 análise	 dos	 dados	 e	 da	 evolução	 ao	 longo	 destes	 últimos	 dois	 anos	 letivos,	

facilmente	 se	 constata	 que	 logo	 no	 primeiro	 ano	 da	 sua	 implementação,	 a	 frequência	 deste	

espaço	foi	diminuindo	de	forma	muito	significativa	ao	longo	do	ano.		

Neste	segundo	ano	de	 implementação	da	medida,	constata-se	que	o	número	de	alunos	

com	frequência	no	1º	período	(16	alunos)	é	manifestamente	 inferior	ao	constatado	no	período	

equivalente	no	ano	transato	(30	alunos).	No	entanto,	no	2º	período	deste	ano	letivo	(20	alunos)	

verificou-se	uma	 ligeira	 subida	nestes	valores	por	comparação	com	 igual	período	no	ano	 letivo	

2017/2018	(16	alunos).	Já	no	3º	período,	os	valores	são	muito	residuais	em	ambos	os	anos	letivos	

em	análise	–	apenas	5	alunos	em	2017/2018	e	3	em	2018/2019.	

Poderemos	então	concluir	que	a	 implementação	desta	medida	se	vem	revelando	como	

uma	mais-valia	 importante,	 no	que	diz	 respeito	 à	 intervenção	necessária	 junto	dos	 alunos	que	

revelam	comportamentos	mais	disruptivos	e	provocadores	de	situações	desagradáveis	nas	salas	

de	aula.	 	Pelo	exposto,	considera-se	que	a	manutenção	desta	medida	nos	próximos	anos	 letivo	

será	um	fator	importante	para	a	continuidade	dos	esforços	envidados	no	sentido	de	melhorar	as	

atitudes	e	comportamentos	dos	alunos	do	AEP.		
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Estratégia  de Educação para a  C idadania 

	

Os	 Diretores	 de	 Turma	 de	 2º	 e	 3º	 ciclo	 que	 lecionaram	 a	 disciplina	 de	 Cidadania	 e	

Desenvolvimento	trabalharam	em	articulação	e	seguiram	as	respetivas	planificações,	bem	como	

os	 princípios	 estabelecidos	 na	 Estratégia	 de	 Educação	 para	 a	 Cidadania	 na	 Escola	 que	 se	

constituiu	como	um	instrumento	fundamental.	

As	 atividades	 desenvolvidas,	 nesta	 disciplina,	 quer	 no	 2º	 quer	 no	 3º	 ciclos,	 permitiram	

ainda	a	articulação	com	os	projetos	da	escola,	nomeadamente,	o	PES	e	o	projeto	Ler	+Mar.	Os	

domínios	 trabalhados	 em	 Educação	 para	 a	 Cidadania	 englobaram	 os	 temas	 da	 saúde	 (Dia	

Mundial	da	Alimentação;	Dia	do	Não	Fumador;	Semana	dos	Afetos;	Higiene	Oral;	Dia	Mundial	da	

Luta	 Contra	 o	 Cancro).	 Também	 se	 concretizaram,	 com	 sucesso,	 ações	 relacionadas	 com	 a	

educação	 para	 os	 valores,	 participação	 das	 turmas	 na	 semana	 dos	 afetos	 promovida	 pelo	

Gabinete	de	Psicologia	e	Orientação.	Destacou-se	a	colaboração	de	todos	os	Diretores	de	Turma	

e	 respetivos	 alunos,	 no	 projeto	 implementado	 pela	 Biblioteca	 Escolar,	 Projeto	 Ler	 +Mar,	 que	

culminou	com	uma	peça	de	teatro,	apresentada	no	final	do	2º	e	do	3º	períodos	letivos.		O	tema	

“Salvem	 os	 Oceanos”	 integrado	 no	 estudo	 da	 Educação	 Ambiental,	 foi	 tratado,	 com	 bastante	

entusiasmo,	por	parte	dos	alunos.	Estes	foram	sensibilizados	para	a	importância	das	escolhas	do	

cidadão	com	impacto	nos	oceanos:	o	uso	de	plásticos,	separação	de	resíduos,	consumo/comércio	

de	 espécies	 ameaçadas.	 O	 estudo	 dos	 Direitos	 Humanos	 e	 da	 Interculturalidade	 foram,	

igualmente,	temáticas	trabalhadas	nas	aulas	de	Educação	para	a	Cidadania	e	Desenvolvimento.	

Esta	 disciplina	 permitiu	 aplicar	 uma	 diversidade	 de	 metodologias	 e	 de	 práticas	

pedagógicas	 que	 conduziram	 os	 alunos	 a	 uma	 participação	 mais	 ativa	 e	 lhe	 proporcionaram,	

vivências,	 aprendizagens	e	desafios	da	 vida	 real,	 indo	para	além	da	 sala	de	aula	e	da	escola,	 e	

tomando	em	consideração	as	implicações	das	suas	decisões	e	ações,	no	seu	futuro.	

Foi	 considerada	uma	disciplina	de	 sucesso	em	 termos	aproveitamento,	os	Diretores	de	

Turma	aplicaram,	criteriosamente,	os	critérios	de	avaliação	e	os	alunos	preencheram	as	fichas	de	

autoavaliação	 no	 final	 de	 cada	 período	 letivo.	 Os	 professores	 que	 lecionaram	 esta	 disciplina	

demonstraram	possuir	competências	de	trabalho,	nomeadamente,	em	metodologia	de	projeto	e	

conseguiram	estabelecer	e	manter	relações	empáticas	com	os	alunos.	
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Ref lexões F inais  

	

O	 presente	 relatório	 não	 poderia	 ser	 concluído	 sem	 se	 efetuar	 um	 balanço	 acerca	 da	

análise	realizada	ao	longo	deste	documento,	cujo	propósito	principal	foi	a	averiguação	do	grau	de	

concretização	dos	objetivos	propostos	nos	diferentes	documentos	orientadores	do	Agrupamento	

e	a	respetiva	implicação	na	ação	educativa	e	nos	resultados	dos	alunos.	

Assim,	poder-se-ão	destacar	pela	positiva	os	seguintes	aspetos:	

- na	 globalidade,	 a	 maioria	 das	 metas	 definidas	 no	 Projeto	 Educativo	 foram	 atingidas,	

revelando	 uma	 articulação	 entre	 os	 objetivos	 propostos,	 as	 diferentes	 estruturas	

educativas	 e	 parceiros	 da	 comunidade	 e	 as	 atividades	 efetivamente	 realizadas	 nos	

diversos	âmbitos	da	vida	do	Agrupamento;	

- em	 relação	 aos	 resultados	 escolares,	 sobressaem	 os	 bons	 resultados	 globais	 obtidos	

pelos	 alunos	 do	 primeiro	 ciclo,	 não	 só	 ao	 nível	 do	 sucesso,	 mas	 também	 ao	 nível	 da	

própria	qualidade	do	sucesso;	

- a	ausência	de	retenções	nas	turmas	de	9º	ano,	às	quais	se	poderá	ainda	associar	o	facto	

dos	 resultados	 das	 duas	 Provas	 Finais	 de	 Ciclo	 realizadas	 terem	 acompanhado	 a	

tendência	nacional;	

- as	 elevadas	 taxas	 de	 sucesso	 obtidas	 pelos	 alunos	 com	medidas	 seletivas	 e	 adicionais,	

revelando	práticas	de	educação	inclusiva	consolidadas	no	Agrupamento;	

- a	obtenção	de	uma	 taxa	de	 retenção	de	apenas	3,4%,	que	 se	 constitui	 como	um	valor	

record	 no	 AEP,	 permitindo	 assim	 corresponder	 à	 projeção	 de	 compromisso	 assumido	

pelo	agrupamento	com	o	Programa	Nacional	de	Promoção	do	Sucesso	Escolar	(PNPSE);	

- a	melhoria	dos	índices	relativos	à	taxa	de	sucesso	pleno	–	alunos	que	obtiveram	sucesso	

sem	qualquer	nível	 inferior	a	três	–	tendo	os	resultados	deste	ano	(78,6%)	superado	os	

obtidos	no	ano	anterior	(71,1%);	

- a	 frequência	 da	 Sala	 Aprende+,	 parecendo	 revelar	 uma	 boa	 aceitação	 por	 parte	 dos	

alunos	desta	modalidade	de	apoio;	

- o	funcionamento	da	Sala	de	Ocorrência	Disciplinar,	que	permitiu	dar	resposta	imediata	às	

situações	de	indisciplina;	

- o	sucesso	obtido	e	 reconhecido	no	âmbito	das	quatro	medidas	constantes	no	Plano	de	

Ação	 Estratégica	 de	 Promoção	 da	 Qualidade	 das	 Aprendizagens	 e	 da	 Estratégia	 de	

Educação	para	a	Cidadania.	
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A	merecer	uma	reflexão	mais	detalhada	e	profunda	no	futuro	poderão	destacar-se	os	

seguintes	pontos:	

- algumas	das	metas	definidas	para	a	Prioridade	1	–	Melhoria	dos	resultados	escolares	e	da	

qualidade	das	aprendizagens	foram	parcialmente	atingidas;	

- a	 falta	 de	 empenho,	 autonomia	 e	 produtividade	 reveladas	 pelos	 alunos	 do	 Curso	 de	

Educação	 e	 Formação	 –	 Operador	 Agrícola	 relativamente	 às	 atividades	 de	 natureza	

prática;	

- algum	insucesso	diretamente	associado	a	situações	de	absentismo;	

- a	 articulação	 entre	 as	 atividades	 realizadas	 pela	 CREMILDE	 a	 os	 conteúdos	 abordados	

pelos	diferentes	níveis	de	ensino;	

- a	necessidade	manifestada	pelos	docentes	de	diferentes	departamentos		da	existência	de	

um	tempo	comum	no	horário	para	articulação	e	planificação	de	atividades.	

Como	propostas	de	melhoria,	destacam-se	as	seguintes:	

- reformulação	e/ou	clarificação	de	algumas	metas	do	Projeto	Educativo;	

- manutenção	da	implementação	das	medidas	do	Plano	de	Ação	Estratégica,	como	forma	

de	aproximação	dos	resultados	às	metas	definidas;	

- maior	 articulação	 entre	 a	 CREMILDE	 e	 os	 docentes	 dos	 vários	 níveis	 de	 ensino	

abrangidos;	

- contemplação	 de	 uma	 hora	 comum	 no	 horário	 dos	 docentes	 para	 articulação	 e	

planificação	de	atividades;	

- aplicação	de	questionários	aos	diferentes	intervenientes	da	comunidade	educativa,	para	

consolidação	do	processo	de	autoavaliação	do	Agrupamento.	

Ainda	 no	 âmbito	 desta	 reflexão	 dos	 aspetos	 a	 melhorar	 no	 futuro,	 naturalmente	 que	

qualquer	processo	de	autoavaliação	implicará	sempre	que	os	vários	agentes	envolvidos	analisem	

os	enquadramentos	de	trabalho	e	procurem	as	melhores	formas	de	alcançar	sucessos	cada	vez	

maiores.	 É	 nesse	 sentido	 que	 os	 vários	 departamentos	 curriculares	 têm	 vindo	 a	 delinear	

estratégias	 de	 intervenção,	 que	 vão	 sendo	 adaptadas	 ao	 longo	 do	 tempo,	 no	 sentido	 de	

ultrapassar	 as	 diferentes	 dificuldades	 à	 medida	 que	 estas	 vão	 surgindo.	 Estas	 reflexões	

encontram-se	 explanadas	 em	 vários	 documentos	 que	 foram	 servindo	 de	 suporte	 ao	 trabalho	

desenvolvido.	

janeiro	de	2020	

A	Equipa	de	Autoavaliação	do	AEP	
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Anexos 

(Dados	estatísticos	dos	resultados	escolares	de	2018/2019)	
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1º	Ciclo	-	Sucesso	e	qualidade	do	sucesso	
	
Sucesso	 Período	

letivo	
N.º	Alunos	 POR	 MAT	 EM	 AE	 ED-ART	 EF	

1º	ANO	
1ºP	 35	 97,1%	 100,0%	 100,0%	 100,0%	 100,0%	 100,0%	
2ºP	 35	 97,1%	 97,1%	 100,0%	 97,1%	 100,0%	 100,0%	
3ºP	 35	 97,1%	 100,0%	 100,0%	 100,0%	 100,0%	 100,0%	

	
B	e	MB	 Período	letivo	 N.º	Alunos	 POR	 MAT	 EM	 AE	 ED-ART	 EF	

1º	ANO	
1ºP	 35	 68,6%	 82,9%	 97,1%	 80,0%	 82,9%	 74,3%	
2ºP	 35	 71,4%	 85,7%	 97,1%	 80,0%	 77,1%	 68,6%	
3ºP	 35	 71,4%	 82,9%	 97,1%	 82,9%	 82,9%	 80,0%	

	
	
Sucesso	 Período	letivo	 N.º	Alunos	 POR	 MAT	 EM	 AE	 EA	 EF	

2º	ANO	
1ºP	 39	 79,5%	 92,3%	 87,2%	 97,4%	 100,0%	 100,0%	
2ºP	 39	 87,2%	 82,1%	 97,4%	 94,9%	 100,0%	 100,0%	
3ºP	 37	 91,9%	 86,5%	 100,0%	 94,6%	 100,0%	 100,0%	

	 	
B	e	MB	 Período	letivo	 N.º	Alunos	 POR	 MAT	 EM	 AE	 EA	 EF	

2º	ANO	
1ºP	 39	 43,6%	 51,3%	 56,4%	 38,5%	 59,0%	 76,9%	
2ºP	 39	 46,2%	 59,0%	 66,7%	 48,7%	 84,6%	 76,9%	
3ºP	 37	 51,4%	 51,4%	 70,3%	 40,5%	 89,2%	 83,8%	

	
	

Sucesso	 Período	letivo	 N.º	Alunos	 POR	 MAT	 EM	 AE	 EA	 EF	 OFC	 ING	

3º	ANO	
1ºP	 58	 84,5%	 89,7%	 87,9%	 98,3%	 100,0%	 100,0%	 100,0%	 87,9%	
2ºP	 59	 93,2%	 96,6%	 96,6%	 98,3%	 100,0%	 100,0%	 100,0%	 93,2%	
3ºP	 62	 93,5%	 91,9%	 96,8%	 95,2%	 98,4%	 100,0%	 98,4%	 95,2%	

	
B	e	MB	 Período	letivo	 N.º	Alunos	 POR	 MAT	 EM	 AE	 EA	 EF	 OFC	 ING	

3º	ANO	
1ºP	 58	 44,8%	 41,4%	 58,6%	 58,6%	 82,8%	 82,8%	 82,8%	 51,7%	
2ºP	 59	 55,9%	 50,8%	 61,0%	 69,5%	 83,1%	 94,9%	 88,1%	 50,8%	
3ºP	 62	 53,2%	 48,4%	 62,9%	 62,9%	 85,5%	 93,5%	 82,3%	 53,2%	

	
	

Sucesso	 Período	letivo	 N.º	Alunos	 POR	 MAT	 EM	 AE	 EA	 EF	 OFC	 ING	

4º	ANO	
1ºP	 44	 90,9%	 90,9%	 95,5%	 100,0%	 100,0%	 100,0%	 100,0%	 95,5%	
2ºP	 44	 93,2%	 90,9%	 97,7%	 97,7%	 100,0%	 100,0%	 100,0%	 93,2%	
3ºP	 44	 95,5%	 93,2%	 95,5%	 97,7%	 100,0%	 100,0%	 100,0%	 95,5%	

	
B	e	MB	 Período	letivo	 N.º	Alunos	 POR	 MAT	 EM	 AE	 EA	 EF	 OFC	 ING	

4º	ANO	
1ºP	 44	 56,8%	 54,5%	 56,8%	 56,8%	 70,5%	 84,1%	 72,7%	 56,8%	
2ºP	 44	 61,4%	 61,4%	 68,2%	 65,9%	 70,5%	 93,2%	 77,3%	 65,9%	
3ºP	 44	 61,4%	 61,4%	 72,7%	 68,2%	 70,5%	 95,5%	 77,3%	 68,2%	
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2	e	3º	Ciclos	-	Sucesso	e	qualidade	do	sucesso	
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Retenções	2018/2019	
	

Ano	 Nº	de	alunos	avaliados	*	 Nº	de	alunos	retidos	
Percentagem	de	alunos	

retidos	

Total	AEP	 412	 14	 3,4%	

1º	ano	 35	 0	 0%	

2º	ano	 37	 2	 5,4%	

3º	ano	 62	 2	 3,2%	

4º	ano	 44	 2	 4,5%	

5º	ano	 51	 4	 7,8%	

6º	ano	 52	 1	 1,9%	

7º	ano	 26	 0	 0%	

8º	ano	 38	 3	 7,9%	

9º	ano	 42	 0	 0%	

CEF	–	OA	 11	 0	 0%	

TIS/TMF	 14	 0	 0%	

*	Não	são	contabilizados	alunos	com	PEI.	

	

	

2011/2012	 2012/2013	 2013/2014	 2014/2015	 2015/2016	 2016/2017	 2017/2018	 2018/2019	

14,5	 15,7	 23,9	 6,4	 9,8	 5,5	 10,0	 3,4	
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Sucesso	Pleno	(alunos	sem	níveis	inferiores	a	3)	
	

Ano/Turma	 N.º	de	alunos	
avaliados	(*)	

N.º	de	alunos	 Percentagem	

Total	 412	 324	 78,6%	
1º	Ano	 35	 34	 97,1%	
1º	A	 17	 17	 100,0%	
MT-B	 10	 10	 100,0%	
OR-B	 5	 5	 100,0%	
STA	 3	 2	 66,7%	

2º	Ano	 37	 31	 83,8%	
2º	A	 18	 13	 72,2%	
3º	B	 3	 3	 100,0%	
MT-A	 10	 10	 100,0%	
OR-A	 4	 3	 75,0%	
STA	 2	 2	 100,0%	

3º	Ano	 62	 57	 91,9%	
3º	A	 21	 20	 95,2%	
3º	B	 19	 17	 89,5%	
MT-A	 9	 9	 100,0%	
OR-A	 9	 8	 88,9%	
STA	 4	 3	 75,0%	

4º	Ano	 44	 40	 90,9%	
4ºA	 20	 19	 95,0%	
4ºB	 7	 6	 85,7%	
MT-B	 7	 6	 85,7%	
OR-B	 8	 7	 87,5%	
STA	 2	 2	 100,0%	

5º	Ano	 51	 36	 70,6%	
5º	A	 19	 15	 78,9%	
5º	B	 16	 8	 50,0%	
5º	C	 16	 13	 81,3%	

6º	Ano	 52	 40	 76,9%	
6º	A	 16	 13	 81,3%	
6º	B	 18	 13	 72,2%	
6º	C	 18	 14	 77,8%	

7º	Ano	 26	 19	 73,1%	
7º	A	 16	 12	 75,0%	
7º	B	 10	 7	 70,0%	

8º	Ano	 38	 19	 50,0%	
8º	A	 20	 6	 30,0%	
8º	B	 18	 13	 72,2%	

9º	Ano	 42	 28	 66,7%	
9º	A	 15	 12	 80,0%	
9º	B	 15	 8	 53,3%	
9º	C	 12	 8	 66,7%	

CEF-OA	 11	 10	 90,9%	
TIS/TMF	 14	 10	 71,4%	

TIS	 9	 7	 77,8%	
TMF	 5	 3	 60,0%	
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Resultados	da	avaliação	interna	e	externa	no	9º	ano	
	

Resultados	da	Avaliação	Interna																																																				Resultados	da	Avaliação	Externa	

	
Comparação	da	taxa	de	sucesso	na	avaliação	interna	e	na	avaliação	externa	dos	alunos	que	

realizaram	as	provas	nacionais	

	
Percentagem	de	sucesso	e	média	das	Provas	Finais	de	Ciclo	

9º	ANO	 Taxa	de	Sucesso	 Média	das	Provas	

Disciplinas	 Nacional	 AEP	 Diferencial	 Nacional	 AEP	 Diferencial	

Português	 77,0	 100,0	 23,0	 60,0	 55,0	 -5,0	

Matemática	 60,0	 71,8	 11,8	 55,0	 48,3	 -6,7	
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Medida	2	–	CAL	

Disciplina	 Ciclo	
Anos	de	

escolaridad
e	

Total	de	
alunos	

avaliados	

Sucesso	 Qualidade	do	sucesso	(níveis	4	e	5)	

Ano	

Ciclo	 Meta*	

Ano	

Ciclo	 Meta*	N.º	
alunos	 %	

N.º	
alunos	 %	

Português	

1º	
Ciclo	

1º	ano	 35	 34	 97,1%	

94,4%	 85,0%	

25	 71,4%	

58,4%	 45,0%	
2º	ano	 37	 34	 91,9%	 19	 51,4%	

3º	ano	 62	 58	 93,5%	 33	 53,2%	

4º	ano	 44	 42	 95,5%	 27	 61,4%	

2.º	
Ciclo	

5º	ano	 51	 48	 94,1%	
94,2%	 80,0%	

18	 35,3%	
28,2%	 30,0%	

6º	ano	 52	 49	 94,2%	 11	 21,2%	

Educação	
Visual	

2.º	
Ciclo	

5º	ano	 51	 48	 94,1%	
96,1%	 95,0%	

26	 51,0%	
54,4%	 60,0%	

6º	ano	 52	 51	 98,1%	 30	 57,7%	

CEA_CAL	
2.º	
Ciclo	

5º	ano	 51	 49	 96,1%	
97,1%	 _	

11	 21,6%	
23,3%	 _	

6º	ano	 52	 51	 98,1%	 13	 25,0%	

	

Medida	4	–	Matematic@r	

Ciclo	
Anos	de	

escolaridade	

Total	de	
alunos	

avaliados	

Sucesso	
Qualidade	do	sucesso	(níveis	4	e	

5)	

Ano	

Ciclo	 Meta*	

Ano	

Ciclo	 Meta*	
N.º	

alunos	
%	 N.º	

alunos	
%	

1º	
Ciclo	

1º	ano	 35	 35	 100,0%	

93,8%	 85,0%	

29	 82,9%	

59,0%	 45,0%	
2º	ano	 37	 32	 86,5%	 19	 51,4%	

3º	ano	 62	 59	 95,2%	 30	 48,4%	

4º	ano	 44	 41	 93,2%	 27	 61,4%	

2.º	
Ciclo	

5º	ano	 51	 40	 78,4%	
83,5%	 70,0%	

18	 35,3%	
35,0%	 30,0%	

6º	ano	 52	 46	 88,5%	 18	 34,6%	

3º	
Ciclo	

7º	ano	 26	 20	 76,9%	

67,0%	 65,0%	

8	 30,8%	

21,7%	 20,0%	8º	ano	 38	 20	 52,6%	 6	 15,8%	

9º	ano	 42	 31	 73,8%	 9	 21,4%	
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Sala	Aprende+	
	

Turma	 Disciplinas	
Nº	de	alunos	presentes	 Total	por	 Total	da	

1º	Per.	 2º	Per.	 3º	Per.	 disciplina	 Turma	

5ºA	

Matemática	 34	 17	 1	 52	

221	
Português	 26	 32	 7	 65	
Inglês	 16	 70	 17	 103	

Ciências	Naturais	 1	 0	 0	 1	

5ºB	

Matemática	 38	 39	 0	 77	

145	
Português	 13	 0	 6	 19	
Inglês	 19	 17	 10	 46	

Ciências	Naturais	 3	 0	 0	 3	

5ºC	

Matemática	 27	 74	 25	 126	

230	
Português	 18	 18	 5	 41	
Inglês	 14	 28	 13	 55	

Ciências	Naturais	 0	 5	 3	 8	

6ºA	

Matemática	 26	 5	 0	 31	

114	
Português	 1	 0	 0	 1	
Inglês	 11	 31	 11	 53	

Ciências	Naturais	 3	 0	 3	 6	
HGP	 4	 17	 2	 23	

6ºB	
Matemática	 4	 0	 0	 4	

70	Inglês	 3	 3	 0	 6	
HGP	 15	 38	 7	 60	

6ºC	

Matemática	 3	 0	 0	 3	

41	Português	 2	 5	 0	 7	
Inglês	 5	 3	 0	 8	
HGP	 7	 6	 10	 23	

7ºA	

Matemática	 28	 110	 39	 177	

316	

Português	 13	 27	 4	 44	
Inglês	 15	 36	 13	 64	

Espanhol	 11	 5	 1	 17	
Ciências	Naturais	 5	 0	 0	 5	
Físico-Química	 4	 3	 2	 9	

7ºB	

Matemática	 33	 44	 8	 85	

195	

Português	 9	 13	 4	 26	
Inglês	 18	 21	 3	 42	

Espanhol	 0	 11	 2	 13	
Ciências	Naturais	 6	 5	 0	 11	
Físico-Química	 0	 12	 6	 18	

8ºA	
Matemática	 23	 21	 15	 59	

64	Português	 0	 1	 1	 2	
Espanhol	 1	 0	 2	 3	

8ºB	

Matemática	 28	 39	 9	 76	

115	
Português	 2	 0	 0	 2	
Inglês	 0	 23	 8	 31	

Espanhol	 0	 4	 0	 4	
Geografia	 2	 0	 0	 2	

9ºA	
Matemática	 27	 27	 30	 84	

104	
Inglês	 16	 2	 2	 20	

9ºB	

Matemática	 40	 61	 40	 141	

181	
Português	 0	 9	 0	 9	
Espanhol	 14	 7	 0	 21	

Físico-Química	 0	 10	 0	 10	

9ºC	
Matemática	 27	 46	 17	 90	

128	Inglês	 19	 17	 0	 36	
Espanhol	 0	 2	 0	 2	
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Disciplina	 Presenças	2º	ciclo	 Presenças	3º	ciclo	 Presenças	Totais	

Matemática	 293	 712	 1005	

Inglês	 271	 193	 464	

Português	 133	 83	 216	

HGP	 106	 -	-	-	 106	

Espanhol	 -	-	-	 60	 60	

Físico-Química	 -	-	-	 37	 37	

Ciências	Naturais	 18	 16	 34	

Geografia	 -	-	-	 2	 2	

	
	

Sala	de	Ocorrência	
	

Número	de	alunos	com	frequência	da	Sala	de	Ocorrência	Disciplinar	

Ano	letivo	2017/2018	 Ano	letivo	2018/2019	

1º	Período	 2º	Período	 3º	Período	 1º	Período	 2º	Período	 3º	Período	

30	 14	 5	 16	 20	 3	

Total:	49	alunos	 Total:	39	alunos	

	


