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Introdução 

 

No Agrupamento de Escolas de Portel (AEP) existem variados procedimentos de 

autoavaliação nas diferentes estruturas de coordenação e supervisão pedagógica. O 

presente relatório constitui-se como uma súmula das considerações e recomendações 

emanadas por essas estruturas. 

Ao reunir todos os contributos da Direção do AEP, dos departamentos curriculares, 

dos coordenadores das diferentes medidas e estruturas e das análises efetuadas pela 

Equipa de Autoavaliação, optou-se por, numa primeira parte proceder à avaliação das 

metas do Projeto Educativo. 

De seguida, é apresentada a análise dos resultados escolares dos alunos do AEP, 

em função das conclusões obtidas em cada um dos respetivos departamentos curriculares 

e em sede de Conselho Pedagógico. 

Num outro tópico, pode ler-se uma 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, à qual se junta uma análise do 

funcionamento das medidas Sala Aprende+ e Sala de Ocorrência Disciplinar. 

Integra igualmente este relatório uma breve descrição do trabalho realizado no 

âmbito da Estratégia de Educação para a Cidadania e do Projeto de Educação para a 

Saúde, novamente com o contributo das respetivas coordenadoras. 

Entendeu esta equipa que seria pertinente acrescentar ainda um tópico com as 

recomendações da IGEC, nomeadamente os aspetos a melhorar, explanados no relatório 

resultante da visita ao Agrupamento para acompanhamento no âmbito do ensino  

experimental das ciências. 

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

como os pontos a merecer alguma atenção por parte dos vários intervenientes no 

agrupamento, elencam-se algumas propostas de melhoria. 

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 ano letivo 2019/2020, 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 
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departamento e das medidas do PAE, relatórios dos coordenadores dos departamentos 

curriculares, das diversas medidas implementadas no agrupamento e da IGEC 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 a Direção do AEP, os coordenadores e outros membros da comunidade 

educativa. 
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Avaliação das Metas do Projeto Educativo 

 

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. 

No presente ano letivo os valores obtidos foram de 87,9% no 2.º ciclo e 80,9% no 3.º 

ciclo. 

Podemos afirmar que se registou uma melhoria global dos valores do sucesso, na 

disciplina de Matemática, em ambos os ciclos de ensino, tendo o 2.º ciclo superado 

claramente a meta definida e o 3.º ciclo aproximou-se bastante do valor pretendido. 

 

- 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, na disciplina de Matemática 

Analisando 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 1.º, 2.º e 3.º ciclo, 

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

aumentou 16,4% no 2.º ciclo e 1,6% no 3.º 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. 

Em 2019/2020, foram obtidos os valores de 58,4%, 39,6% e 32,2%, no 1.º, 2.º e 3.º 

ciclo, respetivamente. Comparando com os valores de partida, o 1.º ciclo continua 

ligeiramente abaixo do valor inicial, enquanto no 2.º e 3.º ciclo se registou um aumento da 

taxa referente à qualidade do sucesso em Matemática. Podemos considerar que o 2.º ciclo 

está muito próximo do valor pretendido e o 3.º ciclo, neste momento, superou a meta. 
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- Obter níveis de sucesso superiores a 80% no âmbito das competências da oralidade 

nas línguas estrangeiras, nas turmas de 3º ciclo 

 As competências da oralidade foram desenvolvidas na área de Oferta 

Complementar (OFC), na modalidade de oficina, abrangendo no presente ano letivo todas 

as línguas estrangeiras (Inglês, Francês e Espanhol).  

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

7.º ano e na turma B do 8.º ano. Na turma 8.º A o sucesso foi de 95%. Nesse ano letivo a 

Oferta Complementar ainda não abrangia as turmas de 9.º ano. 

 No presente ano letivo, na disciplina de OFC, as taxas de sucesso foram de 91,8%, 

100% e 97,3% no 7.º, 8.º e 9.º ano, respetivamente, verificando-se que a meta foi superada. 

 

- Obter níveis de sucesso superiores a 98% na área disciplinar de Português, no final 

do 1.º ano de escolaridade 

A nível global, a taxa de sucesso na disciplina de Português 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. 

Em 2019/2020, registou-se novamente uma descida na taxa de sucesso global no 

1.º ano, tendo ficado pelos 90%, um valor inferior à meta pretendida. 

Será importante salientar que, no presente ano letivo, em todas as escolas do 

Agrupamento houve 100% de sucesso em Português e que o valor obtido se deve aos 

resultados da turma 1.º A em Portel. 

 

- 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. No ano letivo 2019/2020, os alunos de 2.º 

ano obtiveram 94,7% e 63,2%, nestes indicadores. 

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 
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escolaridade. No presente ano letivo, os resultados dos alunos de 2.º ano superaram a 

meta definida para a taxa de sucesso e ficaram novamente a menos de 1% do aumento 

pretendido para a qualidade sucesso. 

 

- 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%, 94% e 94,4%, nos anos letivos 2016/2017 a 2019/2020, 

enquanto no 4º ano foram de 98%, 94%, 96% e 98,3%, nos mesmos anos letivos. A quebra 

registada em 2017/2018 e o valor atingido pelas turmas de 3º ano em 2018/2019 e em 

2019/2020, leva-nos a concluir que a meta foi parcialmente atingida. 

 

- Manter os níveis de sucesso em Português, no 5º e no 6º ano, acima de 85% 

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

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

5.º ano e de 15,7% no 6.º ano, considerando os valores de partida de 95% e 95,7%, 

respetivamente. 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. No ano letivo em que nos encontramos, 2019/2020, os alunos do 

Agrupamento obtiveram um sucesso de 97,5% e 98%, nos anos de escolaridade referidos. 

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

os valores de sucesso muito semelhantes entre os dois anos que compõem este ciclo e 

com uma tendência para melhorar gradualmente, estando, neste momento, muito próximos 

de atingir o sucesso pleno. 

 

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

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

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

implementação da Medida 2 – Cienci@qui,  do Plano de Ação Estratégica. 

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

verificamos que tudo decorreu como estava planificado até deixar de haver aulas 

presenciais devido à pandemia, não tendo sido possível dinamizar a totalidade das sessões 

previstas. 
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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 2018/2019, estes valores caíram quase para metade.  

No presente ano letivo não é possível efetuar uma comparação com os anos 

anteriores, uma vez que os dados se referem apenas a uma parte do ano, devido à 

interrupção das atividades letivas no 2.º período por causa da pandemia. 

Refira-se ainda que a redução nas estatísticas de utilização e ocupação do espaço 

se deveu à continuidade das obras de requalificação da escola sede e à permanência da 

Biblioteca num espaço reduzido e sem o fundo documental disponível para requisição.  

 

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

nacional, em articulação com os parceiros do AEP 

A meta foi cumprida e superada através da participação no Concurso Nacional de 

Leitura 19/20 (fase 1, a fase 2 foi interrompida por causa da suspensão das atividades 

letivas presenciais), no Concurso Concelhio de Leitura LerPortel 2020 (articulação com 

RBE, PNL, CMPortel, Biblioteca Municipal) e no Concurso Interconcelhio de Leitura (1.ª 

fase) "Leituras na Planície". A fase final foi cancelada. Este Concurso estava a ser 

organizado pelos responsáveis pelas bibliotecas escolares de Portel, Redondo, Évora e 

Moura em parceria com os respetivos municípios, a RBE e a Fundação Eugénio de 

Almeida.  

 

- 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 do Plano de Ação Estratégica. 

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

docentes do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo e realizaram-se reuniões por área disciplinar, 

com os docentes de cada ciclo de ensino e/ou ano de escolaridade, para análise e 

elaboração de documentos. 
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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. Nos dois últimos anos letivos a EMAEI (Equipa Multidisciplinar 

de Apoio à Educação Inclusiva) reuniu regularmente, com uma periodicidade semanal. Os 

docentes da Educação Especial tiveram contemplados no horário tempos para articulação e 

elaboração/ reformulação de documentos. 

Sempre que necessário houve ainda reuniões, formais ou informais, ou contactos 

por via eletrónica, dos docentes da EMAEI e da Educação Especial com outros agentes de 

educação e de ensino. 

 

- Obter uma taxa de sucesso pleno 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 cada ano letivo têm superado 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% e, 

no presente ano letivo foi de 82,1%. 

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 uma melhoria global crescente nos resultados escolares, com uma 

evidente superação da meta definida.  

 

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 

 No ano letivo 2019/2020 foram desenvolvidas, entre outras, as seguintes atividades: 

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

do ensino pré-escolar do Agrupamento, incluindo na situação de E@D: 

- Plano Nacional de Leitura e Projeto ALer+, no qual participaram alunos de todos os 

ciclos, concretizado até à fase Municipal, por via do fecho das escolas devido à 

pandemia COVID-19; 

- Corta Mato Escolar – participaram alunos de todos os ciclos de ensino; 
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- Semana Inclusiva - Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, dinamizado pelo 

departamento SEAE, envolvendo a maioria das turmas de todos os ciclos; 

- Programa de Saúde Oral, envolveu alunos de 1º e 2º ciclo; 

- Semana da Alimentação, envolveu alunos de todos os ciclos incluindo Pré-escolar; 

- Projeto “Jardim dos Sentidos”, dinamizado pelo departamento de SEAE envolvendo 

alunos de 1º, 2º e 3º ciclo com alterações sensoriais.  

 

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

Agrupamento com a comunidade 

 Para concretização desta meta foram realizadas, entre outras, as seguintes 

atividades:  

- Concurso de Leitura do Concelho de Portel “LerPortel”, que envolveu todos os 

ciclos, a Biblioteca Escolar, a autarquia e Encarregados de Educação, ocorreu até à 

fase municipal, por via do fecho das escolas devido à pandemia COVID-19;  

- Natal Solidário, envolveu todos os níveis de ensino, todos os estabelecimentos que 

compõem o agrupamento, a maioria dos docentes, assistentes operacionais 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 

As atividades realizadas no âmbito desta meta foram as seguintes: 

- Natal Solidário; 

- MATBOLOS “Vem conhecer o lado doce da matemática”, envolveu alunos de 2º/3º 

ciclo e secundário com envolvimento dos EE; 

- Desfile de Carnaval, foram envolvidos docentes de diversas áreas disciplinares e 

alunos de Pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclo; 

- Exposição no Açordas Online “Recriar obras de arte…em casa”, alunos de 3º ciclo 

na disciplina de Educação Visual e Oficina de Artes; 

- Exposição na Capela de Santo António, em Portel, de obras de pintura dos alunos 

de 9º ano “e se eu Fosse…”, projeto de articulação curricular que envolveram as disciplinas 

de EV, História e TIC. 
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- 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 

Foi promovida a receção aos alunos e encarregados de educação no primeiro dia de 

aulas, que permitiu realizar um acolhimento e uma articulação efetiva entre a escola e a 

comunidade escolar. Estiveram presentes membros da autarquia, os quais procedem à 

entrega dos manuais escolares, oferecidos pela autarquia a todos os alunos do ensino 

básico. 

 

- Realizar, anualmente, pelo menos uma atividade aberta a toda a comunidade escolar 

 Foram realizadas as seguintes atividades abertas à comunidade escolar: 

 - Dia Nacional do Pijama, envolvendo todos os Jardins de Infância e algumas EB1 

com participação de EE; 

 - Dia Mundial dos Direitos Humanos, alunos de 2º e 3º ciclo, com envolvimento das 

famílias, associações locais e a BE; 

 - Natal Solidário, envolveu toda a comunidade escolar; 

- Desfile de Carnaval, envolveu a comunidade escolar desde o pré-escolar ao 2º 

ciclo com a participação de docentes e famílias. 

 

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

- Obter 0% de desistências dos cursos vocacionais e profissionais 

Metas diretamente relacionadas com a intervenção do Gabinete de Apoio ao Aluno e 

à Família (GAAF); não se registou este ano letivo nenhum abandono nem desistência. 

Uma análise pormenorizada da intervenção do GAAF é efetuada 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 
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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. 

 

- Apresentação de um relatório anual de autoavaliação 

- Publicação dos resultados da autoavaliação 

- Apresentação de um relatório trimestral de monitorização dos resultados escolares 

Em janeiro de 2020 foi analisado em Conselho Pedagógico e divulgado, na página 

electrónica do Agrupamento, o relatório de autoavaliação relativo ao biénio 2017/2019, data 

em que foi possível ficar concluído. No final do ano letivo 2019/2020 foi elaborado o 

presente relatório. 

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. 

Todos os documentos mencionados foram divulgados por email ou na página 

eletrónica do AEP. 

 

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

Foi realizada a ação “Impressão 3D: rumo a uma nova era no ensino e 

aprendizagem”. 

 Estavam previstas mais algumas formações internas, no entanto não foram 

realizadas por via do encerramento das escolas devido à pandemia COVID-19. 

 

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 participou nos seguintes projetos/parcerias: 

- Projeto “Ciência Divertida”, projeto “Crescer Saudável”, CREMILDE, Conhecimento 
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sobre Rodas, LerPortel, em parceria entre a Biblioteca Escolar e a Biblioteca Municipal; 

- Feira do Montado, em que o Agrupamento ocupa um espaço para mostra de 

trabalhos dos alunos e sensibilização da comunidade para o trabalho realizado no 

agrupamento; 

- Corta Mato Escolar, participação de todos os níveis do ensino básico. (1º ciclo 

apenas alunos de 4º ano) e do secundário. 

 

- 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, nacional e 

internacional, tais como:  

- Dia Internacional do Síndrome de Angelman; 

- Concurso “Uma aventura… literária 2020” (alguns alunos da turma do 6º A); 

- Parlamento do Jovens;  

- Concurso Nacional de Leitura; 

- Dia Europeu do Desporto na Escola, alunos de 2º/3º Ciclo e secundário; 

- Projeto Erasmus+ “My Story”, turmas de 5ºano (as atividades, para este primeiro 

ano, planificadas para desenvolver em sala de aula foram cumpridas, incluindo em situação 

de E@D. Por via da pandemia COVID-19 foram canceladas as mobilidades que deveriam 

ter ocorrido em março). 

 

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

aos diferentes agentes educativos, com intervenientes especialistas nas diversas 

áreas do conhecimento 

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 

Foram realizadas as seguintes ações: 
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- Semana da Segurança da Internet – Ações de sensibilização, para as questões de 

segurança na utilização da internet, nomeadamente a Netiqueta, o Sexting, o Ciberbullying 

entre outro para alunos de 2º/3º ciclo e secundário; 

- Celebração do Dia de S. Valentin, no âmbito do PES na promoção dos Afetos – 

Exposição em parceria com a BE e a Biblioteca Municipal; 

- Projeto Erasmus+ - My Story, na sua vertente de respeito pela diferença e 

prevenção de comportamentos. 
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Análise dos Resultados Escolares de 2019/2020 

 

A presente monitorização resulta da análise estatística dos resultados obtidos pelos 

alunos do Agrupamento de Escolas de Portel no 3.º Período do ano letivo de 2019/2020.  

 Este período, à semelhança do que sucedeu no final do período anterior, ocorreu 

num sistema de Ensino a Distância (E@D). Este sistema trouxe vários constrangimentos, 

nomeadamente, do ponto de vista dos docentes, o facto de, de um momento para o outro, 

terem de criar uma nova relação com os seus alunos através de instrumentos tecnológicos, 

cimentando a prática pedagógica em plataformas novas, utilizando programas e aplicações 

para os quais não houve o tempo e a formação necessária à sua plena utilização. Por outro 

lado, o facto de não ser possível/viável proceder a momentos de avaliação formal impôs a 

aplicação de outro tipo de instrumentos e a incerteza quanto aos verdadeiros realizadores 

das tarefas propostas. 

 Do ponto de vista dos alunos, este tipo de ensino criou uma barreira, para muitos 

difícil de ultrapassar, entre eles e a Escola, fomentando a desmotivação e o desinteresse 

nas aprendizagens. A falta de autonomia aliada à dificuldade em compreender as instruções 

que lhe são fornecidas criaram, em alguns casos, um cenário de desistência relativamente à 

resolução das atividades e, consequentemente, às aprendizagens. 

Nas famílias criou, muitas vezes, um sentimento de impotência na tentativa de 

ajudar os alunos e de assoberbamento relativo ao volume de trabalho muitas vezes 

imposto.  

 Também a Escola teve de mudar e a alteração/adaptação dos critérios de avaliação 

foi importante para que esta fosse o mais justa possível tendo em conta a realidade vivida. 

Assim, em 28 de abril, o Conselho Pedagógico tendo em conta o Decreto-Lei n.º 14-G/2020, 

de 13 de abril, adaptou os critérios de avaliação às circunstâncias do E@D, decidiu pois 

manter inalterado os “Conhecimentos e Capacidades”, passando a contabilizar, nas 

“Atitudes e Valores”, apenas três parâmetros – Assiduidade (7% para o 1.º, 2.º e 3.º ciclo e 

10% para o CEF), Realização de tarefas (10% para o 1.º ciclo, 7% para o 2.º e 3.º ciclo e 

15% para o CEF) e Cumprimento de tarefas dentro do prazo definido (8% para o 1.º ciclo, 

6% para o 2.º e 3.º ciclo e 15% para o CEF). 

 Passemos, pois à análise estatística dos resultados escolares dos alunos do 1.º ciclo 

do ensino básico. 

 No 1.º ano, verificamos uma evolução positiva nos resultados ao longo do ano. As 

disciplinas de Português e de Apoio ao Estudo obtiveram a maior evolução (25,9% e 23,4% 
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respetivamente). No entanto, é importante destacar que, 10% dos alunos do 1.º ano, 

obtiveram avaliação Insuficiente à disciplina de Português e que esse número aumenta para 

12,5% na disciplina de Apoio ao Estudo. Relativamente à Matemática, 7,5% dos alunos 

obtiveram avaliação Insuficiente no 1.º ano. Apesar deste cenário, é importante salientar 

que a maior parte dos alunos com avaliação Insuficiente no 1.º ano, frequentam a turma do 

1.º A. Será relevante, no entanto, referir que esta foi a maior turma de 1.º ciclo, no presente 

ano letivo, com um total de 24 alunos, o que poderá explicar, em parte os resultados 

obtidos. 

 Ao olharmos para a qualidade do sucesso, voltamos a encontrar a turma do 1.º A 

como aquela que apresenta uma taxa mais baixa, destacando-se, novamente, as disciplinas 

de Português, de Apoio ao Estudo com uma taxa de 58,3% e de Matemática com 62,5%. 

No entanto, a turma de Santana surge com valores bastante próximos, apresentando, 

inclusive, um valor de apenas 40% a Educação Física, o valor mais baixo de qualidade do 

sucesso no 1.º ciclo. 

Em termos gerais, a taxa de qualidade do sucesso no 1.º ano situou-se, neste 3.º 

período, entre os 67,5% de Português e Apoio ao Estudo e os 87,5% de Estudo do Meio.  

Pensamos que será importante analisar estes dados, diagnosticar as suas causas e, 

de uma forma construtiva, procurar soluções/estratégias para que, no próximo ano, estas 

possam ser ultrapassadas.    

 Em relação ao 2.º ano, a situação apresenta contornos mais favoráveis, situando-se 

a taxa de sucesso das várias disciplinas acima dos 92,1% da disciplina de Matemática. 

Salienta-se, as disciplinas de Português e de Estudo do Meio com 94,7% e as restantes 

com uma taxa de sucesso de 100%.  

Ainda relativamente à taxa de sucesso, verifica-se que, a turma de Monte do Trigo, 

apresenta uma taxa de insucesso a Português, Matemática e Estudo do Meio de 16,7%. 

 Já no que diz respeito à qualidade do sucesso, a disciplina de Português é a que 

apresenta o valor mais baixo, 63,2% dos alunos com menção de Bom ou Muito Bom, 

seguindo-se a Matemática com 68,4% e o Apoio ao Estudo com 73,7%. As restantes 

situam-se entre os 81,6% e os 84,2%. Destacam-se, neste ponto, os dois alunos de 

Santana com um aproveitamento de Bom ou Muito Bom a todas as disciplinas, exceto a 

Português. 

 Verificamos, pois, que no 2.º ano, mais de metade dos alunos apresenta um Bom ou 

Muito Bom aproveitamento, situação que se manteve ao longo do ano. No entanto, será 

importante ter em atenção os seguintes valores 36,8% e 31,6% pois trata-se dos alunos que 
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obtiveram um nível satisfatório a Português e a Matemática, disciplinas que, em conjunto, 

poderão implicar uma reprovação.  

 No 3.º ano, a situação é similar, com todas as disciplinas a apresentarem uma taxa 

de sucesso superior a 90%. Salienta-se que tal situação se verifica desde o início do ano, 

excetuando a disciplina de Inglês que, no 1.º período, apresentou uma taxa de sucesso de 

83,3%. 

 O principal foco de preocupação situa-se em Oriola, onde 25% dos alunos tiveram 

insucesso nas disciplinas de Português, Estudo do Meio e Apoio ao Estudo. Neste ponto 

será importante referir que, a turma de 3.º ano da E.B. de Oriola contou, este ano, apenas 

com 4 alunos, tratando-se de uma turma mista com 3.º e 4.º ano. 

 Analisando a qualidade do sucesso, verificamos que, no geral, esta não ultrapassa 

os 77,8% (a ED-ART e a OFC), ficando-se pelos 50%, 52,8% e 55,6% a Matemática, 

Português e Apoio ao Estudo, respetivamente. 

 Será importante verificar que, na turma do 3.º A, apenas 42,9% obtiveram uma 

qualidade de sucesso de Bom e Muito Bom a Inglês, 47,6% dos alunos obtiveram-na na 

disciplina de Português e que 52,4% o fez na disciplina de Matemática. Destaca-se ainda a 

turma de Oriola, onde nenhum aluno obteve tal menção, situando-se esta taxa nos 0% às 

disciplinas de Português e de Matemática e que 25% dos alunos obtiveram Bom ou Muito 

Bom a Apoio ao Estudo e a Educação Física. Será, igualmente interessante analisar que, 

tanto a totalidade dos alunos de Santana, 75% dos alunos de Oriola e 42,9% dos alunos do 

3.º A obtiveram menção Suficiente a Educação Física. 

No 4.º ano de escolaridade a taxa de sucesso situa-se nos 89,8% na disciplina de 

Matemática, subindo para os 96,6% a Estudo do Meio e para os 98,3% a Português. Nas 

restantes disciplinas esta taxa situa-se nos 100%. 

No entanto, ao observarmos a taxa referente à qualidade do sucesso, verificamos 

que, na globalidade, esta não é muito elevada, destacando-se as disciplinas de Matemática 

(com 49,2%) e de Português (com 50,8%). Ao analisarmos os resultados das turmas, 

sobressai a turma do 4.º B com 29,4% de qualidade do sucesso a Português, a Matemática 

e a Apoio ao Estudo. Neste sentido, devemos olhar igualmente para a turma de Monte de 

Trigo com 25% a Estudo do Meio e 37,5% a Matemática e a Apoio ao Estudo. Este 

indicador, diz-nos que, a maioria destes alunos concluíram o 4.º ano com uma avaliação 

Suficiente nestas disciplinas e que, no próximo ano, poderão apresentar maiores 

dificuldades no acompanhamento das aprendizagens lecionadas no 5.º ano. 
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Face aos resultados obtidos, cabe ao Conselho de Docentes refletir sobre os 

mesmos e procurar encontrar estratégias para a superação das dificuldades que estes 

resultados demonstram. 

No 5.º ano, verificamos que a taxa de sucesso continua a ser elevada, com a 

disciplina de Matemática a surgir como sendo aquela com uma taxa mais baixa (82,5%), 

seguida de Inglês (87,5%), apresentando as restantes disciplinas uma taxa de 97,5%. Desta 

forma, destaca-se a turma do 5.º C com uma taxa de insucesso a Inglês de 25% e o 5.º B 

com uma taxa de insucesso a Matemática de 21,4%. 

Quanto à qualidade do sucesso, esta continua a não apresentar valores muito 

elevados, destacando-se as disciplinas de Matemática (42,5%), Inglês (50%), História e 

Geografia de Portugal e Educação Física (52,5%), Português (57,5%) e Educação Visual e 

Educação Tecnológica (60%) para nomear apenas algumas. Ao comparar com o 1.º ciclo, 

podemos verificar que, as dificuldades dos alunos se mantêm ao longo dos anos, 

independentemente do ciclo que frequentam. 

Ao analisarmos os resultados por turma, teremos de destacar, no caso da turma do 

5.º A, as disciplinas de Educação Física (21,4%), Inglês, Matemática e Educação 

Tecnológica (35,7%), Educação Visual e CAL (42,9%) e História e Geografia de Portugal e 

TIC com uma taxa de qualidade do sucesso de 50%. 

Na turma do 5.º B os valores são mais elevados, sendo as disciplinas com menos 

resultados de nível 4 e 5 a Matemática e o Português (50%) seguidas de Inglês e História e 

Geografia de Portugal com uma taxa de 57,1%. 

A turma do 5º C, apresenta uma taxa de qualidade do sucesso de 41,7% a 

Matemática e de 50% a História e Geografia de Portugal, seguindo-se as disciplinas de 

Português, Inglês e Educação Visual com 58,3%. 

Destacam-se ainda as disciplinas de Educação Visual, Educação Tecnológica, CAL 

e TIC por apresentarem valores globais relativos à qualidade do sucesso inferiores ao do 

período passado. 

 No 6.º ano, a taxa de sucesso foi igualmente alta, a disciplina de Matemática 

apresentou 92,2% de sucesso, tratando-se da taxa mais baixa, seguindo-se Educação 

Tecnológica com 96,1% e Português, Inglês e TIC com 98%. As restantes disciplinas 

obtiveram sucesso pleno. Se olharmos para os resultados das turmas, destacamos a 

disciplina de Matemática na turma do 6ºB e Educação Tecnológica na turma do 6.º C como 

aquelas em que o insucesso foi maior, 12,5% e 11,8% respetivamente. 
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 Já relativamente à qualidade do sucesso, se excetuarmos a disciplina de Educação 

Musical (84,3%), AE_C@ (78,4%) e CAL (66,7%), as restantes disciplinas apresentam uma 

taxa de qualidade de sucesso inferior a 57%. Destas devemos salientar as disciplinas de 

Português (27,5%), Matemática (37,3%) e História e Geografia de Portugal (39,2%), bem 

como Inglês e Ciências Naturais com uma taxa de 43,1%. 

 Será importante que, no próximo ano, os docentes que receberem estes alunos 

tenham em atenção estes dados pois eles revelam um grupo de alunos que, na sua grande 

maioria, apresenta dificuldades na generalidade das disciplinas. 

 Relativamente ao 7.º ano, a taxa de sucesso situa-se entre os 75,5% de Português e 

os 100% de Educação Visual e OA. Destacando-se a turma do 7.º B como aquela que 

melhor resultado obteve neste parâmetro. Se excetuarmos as disciplinas de Português e 

Matemática com 66,7% e de Espanhol e Físico-Química com 83,3%, nas restantes a taxa 

de sucesso foi de 100%. Por outro lado, temos a turma do 7.º A onde apenas Educação 

Visual e OA obtiveram 100% de sucesso.  

 Quanto à qualidade do sucesso no 7.º ano, apenas duas disciplinas CID e OA 

(53,1% e 77,6%) obtiveram uma taxa superior a 50%, havendo disciplinas com valores a 

rondar os 10% de qualidade de sucesso – Português, 10,2% e Físico-Química, 16,3%. 

 Ao analisarmos turma a turma, sobressai de imediato a turma do 7.º B com uma 

qualidade de sucesso a Português e Físico-Química de 0%. Também a turma do 7.º A 

apresentou uma taxa de qualidade do sucesso baixa a Português, neste caso de 4,2%. 

 Face a estes resultados, voltamos a alertar para a fragilidade destes alunos na 

maioria das disciplinas. 

 No 8º ano, voltamos a encontrar duas turmas com uma taxa de sucesso elevada, 

sendo as disciplinas de Matemática e de Espanhol aquelas que não obtiveram sucesso 

pleno (89,7% e 96,4% respetivamente). 

 Analisando a qualidade do sucesso, voltamos a encontrar taxas um pouco mais 

baixas – 17,9% a Espanhol, 20,7% a Português, 31% a Inglês e 34,5% a Geografia e a 

Físico-Química, 44,8% a Matemática e a Ciências Naturais para salientar apenas aquelas 

cuja taxa é inferior a 50%.  O 8.º A surge como a turma com taxa de qualidade de sucesso 

mais baixa, 5,9% a Português e a Espanhol.   

   No 9º ano, a taxa de sucesso mais baixa volta a estar na disciplina de Matemática 

com 75,7%, situando-se as restantes já acima de 80%. No entanto, será de referir que, a 

turma do 9.º A, apresenta uma taxa de sucesso de 66,7% na disciplina de Português, a 

mais baixa do 9.º ano. 
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 Relativamente à qualidade do sucesso, surgem valores na ordem dos 18,9% a 

Português, de 27,8% a Espanhol e de 29,7% a Matemática. As restantes disciplinas 

apresentam uma taxa de qualidade de sucesso superior a 40%. Voltamos a destacar o 9.º A 

com uma taxa de qualidade de sucesso de 11,1% a Português. 

 Quanto ao CEF_OA, a taxa de sucesso é de 100% na maioria das disciplinas, 

excetuando Português e Espanhol que apresentam uma taxa de 90% de sucesso. Já 

quanto à qualidade desse sucesso, as taxas tendem a ser baixas na maioria das disciplinas, 

com valores entre os 10% (Produção Agrícola) e os 70% de CMA e Educação Física. 

Os alunos dos curso profissional TIS/TMF concluíram todos os módulos do curso e 

ficaram aprovados na prova de aptidão profissional, atingindo assim um sucesso de 100% 

em todas as disciplinas e componentes do curso. 

 Se analisarmos os dados gerais do Agrupamento, vemos que, relativamente ao 

Sucesso Pleno, este foi evoluindo ao longo do ano, situando-se nos 82,1% neste 3.º 

período. Este indicador sofreu, desde o início do ano, uma variação positiva de 21,6%, fruto 

de uma melhoria em todos os anos de escolaridade. 

 Já a taxa de retenção respeitante aos alunos do 2.º ao 9.º ano avaliados (sem 

contabilizar os alunos com PEI) ficou situada nos 3,2%, apresentando uma evolução 

positiva de 13,9%. Para esta situação, muito contribuíram as turmas do 7º ano que, no 1.º 

período, apresentavam uma taxa de retenção de 46,2% e que terminou o ano nos 8,2%, 

bem como as turmas do 9.º ano cuja taxa de retenção no 1.º período se situava nos 35,1%, 

terminando o ano nos 2,7%. 

 Salienta-se ainda que este valor de 3,2% da taxa de retenção dos alunos avaliados 

no ensino básico (do 2º ao 9º ano) é inferior ao verificado no ano letivo transato, que se 

situou nos 3,4%. No entanto, ao se contabilizar os alunos retidos por faltas e os alunos da 

turma CEF e do curso profissional do ensino secundário, a taxa global de retenção do 

Agrupamento atingiu um valor de 3,8%, ligeiramente superior ao verificado o ano passado, 

que se situou nos 3,7%. 

De seguida, apresentam-se todas as conclusões e considerações produzidas pelos 

diferentes departamentos curriculares e Conselho Pedagógico, sendo da sua respetiva 

responsabilidade. A Equipa de Autoavaliação apenas uniformizou o texto. 

Cada departamento, à exceção da Educação Pré-Escolar, incluiu ainda na respetiva 

análise uma grelha, elaborada e sugerida pela Equipa de Autoavaliação, onde se referem 

as dificuldades e/ou situações a potenciar relativas a determinados grupos de alunos 

devidamente identificados. 
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Departamento da Educação Pré-Escolar 

As educadoras de infância analisaram os resultados escolares apresentados pelos 

restantes ciclos de escolaridade do agrupamento, tendo os mesmos sido considerados 

satisfatórios, tendo em conta todo o processo de ensino à distância implementado. 

Relativamente ao pré-escolar, as crianças adquiriram competências nas diferentes 

áreas de conteúdo, em ritmos distintos, de acordo com as características individuais de 

cada uma, atendendo aos vários condicionalismos do E@D. As famílias enviaram 

fotografias e vídeos das atividades propostas e realizadas pelos alunos. Ao longo do 

período de E@D, apesar dos esforços no sentido de manter contato regular com todas as 

crianças e encarregados de educação por vezes não foi possível estabelecê-lo com todos, 

dada a especificidade da faixa etária das crianças, pouca autonomia, disponibilidade dos 

encarregados de educação e inexistência de meios informáticos. No entanto e atendendo a 

que a avaliação é um processo continuo, as educadoras de infância, consideraram os 

resultados positivos para a generalidade das crianças, tendo a participação das atividades 

sido monitorizada através de uma ficha elaborada para o efeito. 

A partir do dia um de junho foram retomadas as aulas presenciais, até ao final do 

ano letivo (26 de junho). Duma forma geral, o regresso às aulas presenciais, (à exceção do 

jardim de infância de Oriola que não teve frequência de alunos), bem como a participação 

das crianças no E@D foi satisfatória e todos os alunos realizaram aprendizagens 

significativas, nas várias áreas curriculares.  

As educadoras de infância referiram ainda que num universo de quarenta e oito 

alunos inscritos e a frequentar a educação pré-escolar, retomaram as aulas presenciais 

dezassete alunos, o que perfaz uma percentagem de 35%. 

 

Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Os docentes do departamento realizaram a análise dos resultados escolares 

referentes ao 3.º período letivo, concluindo-se que os mesmos são muito satisfatórios. Há a 

referir que a percentagem de sucesso, em todos os anos de escolaridade, de uma forma 

geral situa-se acima dos 80% e a qualidade do sucesso, apesar de se situar em 

percentagens mais baixas, apresenta um nível bastante favorável, apresentando valores 

mais baixos nos terceiro e quarto ano de escolaridade. Apesar da qualidade de sucesso, no 

1.º ciclo ser superior aos outros níveis de ensino, não deixa de ser motivo de alguma 

preocupação, pois em algumas turmas a qualidade de sucesso é pouco consistente ou 

mesmo muito frágil, devendo a escola apostar desde muito cedo, logo nos primeiros anos 
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de escolaridade, em fazer um diagnóstico de situações preocupantes e apostar em apoios 

suplementares ou estratégias diferenciadas, para recuperar os alunos que estão, à partida, 

já com grande nível de insucesso e/ou desmotivação escolar. Ao analisar os resultados 

escolares continua a verificar-se que as dificuldades dos alunos se mantêm ou acentuam ao 

longo dos anos de escolaridade, independentemente do ciclo de ensino. À medida que 

avançam no nível de ensino as dificuldades aumentam e o nível da qualidade de sucesso 

diminui. 

Assim, foram delineadas propostas de intervenção pedagógica com base nas 

dificuldades detetadas ou situações a potenciar para que seja possível, no próximo ano 

letivo, melhorar os níveis de sucesso educativo, conforme se indica na seguintes tabelas. 

Identificação Dificuldade diagnosticada  
e/ou situação a potenciar 

 Estratégias a implementar  
no próximo ano letivo 

1.º A – Portel 

- Dificuldades na leitura e na escrita. 
 
- Dificuldades na disciplina de 
Matemática. 

- Medidas Universais e diferenciação 
pedagógica em Português e 
Matemática; 
- Apoio pedagógico direto e/ou 
individual; 
- Apoio pedagógico direto e/ou 
individual em Português; 
- Apoio direto e/ou individual; 
- Terapia da fala. 

1.º ano – MTA 

Português 
Necessidade de rever/reforçar os 
casos de leitura, a escrita e a leitura, 
que no 3.º período foram trabalhados 
à distância. 

- Momentos de leitura individual e em 
grupo; 
- Escrita de palavras e frases com os 
casos de leitura trabalhados de forma 
mais ligeira, caça ao erro em 
pequenos textos, ditados a pares; 
- Apoio individualizado de acordo com 
as dificuldades manifestadas. 

Matemática 
Rever/ reforçar as estratégias de 
cálculo, a resolução de problemas e o 
conteúdo do dinheiro. 

- Treino do cálculo mental, com 
explicação da forma como o aluno 
pensou (comunicação matemática); 
- Utilização de materiais pedagógicos 
que auxiliem na compreensão de 
conteúdos e exercícios; 
- Esquemas de sistematização de 
conteúdos para facilitar o estudo. 

1.º ano – Santana 

Devido à modalidade de “Ensino À 
Distância” utilizada durante o 3.º 
Período Letivo, na disciplina de 
Português ficaram por consolidar 
alguns casos de leitura e escrita. 
Também na Matemática a resolução 
de situações problemáticas deveria 
ser mais aprofundada assim como o 
dinheiro.   

- Implementação da Medida “Criar 
Artes e Letras” (CAL). 
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1.º ano – Oriola 
- Leitura e escrita  
- Situações problemáticas - Implementação das Medidas CAL  e 

Matematic@r; 
- Meios tecnológicos suficientes para 
os alunos. 2.º ano – Oriola 

-Leitura e escrita 
-Produção de textos 
-Situações problemáticas 

2.º A – Portel 
e 
2.º ano – Santana 

Devido à modalidade de “Ensino À 
Distância” utilizada durante o 3º 
Período Letivo, na disciplina de 
Português, a leitura, a escrita e a 
produção de texto não foram 
suficientemente trabalhadas, 
especialmente a escrita. Também na 
Matemática a resolução de situações 
problemáticas deveria ser mais 
aprofundada, bem como outros 
conteúdos, tais como as horas, o 
dinheiro e subtração com empréstimo. 
Ficou por trabalhar: Volumes. 

2.º A – Portel 
- Implementação das Medidas CAL  e 
Matematic@r; 
- Coadjuvação em Educação Física e 
Educação Artística. 
 
 
2.º Ano – Santana 
- Implementação da Medida CAL. 

2.º ano - MTA 

Português 
- Potenciar a compreensão leitora. 
- Reforçar/ Aprofundar as 
competências de produção de texto. 

- Trabalho em pequenos grupos; 
- Partilha de obras lidas pelos alunos 
ao grupo turma; 
- Construção de textos coletivos, a 
pares ou de forma individual a partir 
de uma planificação dada ou de várias 
opções disponíveis para as diversas 
partes do texto (introdução, 
desenvolvimento e conclusão). 

Matemática 
- Abordar os conteúdos: volumes e 
orientação espacial. 
- Rever/ reforçar os temas: dinheiro, 
horas, subtração com empréstimo e 
situações problemáticas. 
- Potenciar a capacidade de 
comunicação do raciocínio 
matemático. 

-Utilização de recursos/materiais 
pedagógicos que facilitem a aquisição 
de conteúdos; 
- Criação de pequenos grupos para 
resposta a dificuldades específicas. 
- Criar contextos facilitadores de 
partilha do raciocínio matemático 
utilizado na resolução de problemas.  

3.º A – Portel 

- Dificuldades ao nível da escrita e 
capacidade de 
compreensão/interpretação. 

- Desenvolver PCT com objetivo de 
desenvolver a capacidade leitora e a 
capacidade de 
interpretação/compreensão. 

- Dificuldades ao nível da 
compreensão e comunicação 
matemática. 

- Jogos matemáticos para 
desenvolver capacidade de 
compreensão e comunicação. 

3.º ano – Oriola 
(grupo 
particularmente 
específico) 

- Leitura; 
- Escrita; 
- Raciocínio e cálculo; 
- Perturbações da linguagem; 
- Défices de atenção; 
- Aspeto emocional; 
- Estímulo familiar; 
- Pouca autonomia. 

- Métodos de estudo; 
- Ensino mais individualizado; 
- Terapia da Fala; 
- Utilização das TIC; 
- Reforço positivo; 
- Valorização dos conteúdos locais; 
- Trabalho colaborativo, de projeto 
e/ou de grupo; 
- Antecipação de conteúdos; 
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- Estimular a participação, 
envolvimento e responsabilidade dos 
alunos. 

3.º ano – Santana 

Devido à modalidade de “Ensino À 
Distância” utilizada durante o 3.º 
Período Letivo, na disciplina de 
Português, a produção de diversos 
tipos de textos não foi suficientemente 
trabalhada assim como na 
Matemática os algoritmos da 
multiplicação e da divisão e a 
resolução de problemas. 

- Implementação das Medidas CAL  e 
Matematic@r. 

4.º ano – Santana 

Devido à modalidade de “Ensino À 
Distância” utilizada durante o 3.º 
Período Letivo, na disciplina de 
Matemática, não foram 
suficientemente trabalhados os 
conteúdos de Geometria e Medida: 
medição de áreas, medidas agrárias, 
volumes e capacidades.  

- Implementação da Medida 
Matematic@r. 

4.º A – Portel 
e 
MTB – 3.º e 4.º 
anos 

Matemática 
- Resolução de problemas;  
- Raciocínio matemático; 
- Comunicação matemática 
- Estratégias de cálculo 
Português 
- Compreensão e interpretação da 
leitura 
- Gramática (advérbios, preposições, 
determinantes e pronomes pessoais e 
demonstrativos, graus dos adjetivos)  
Estudo do Meio 
- Falta de hábitos e métodos de 
estudo 
- Falta de atenção concentração 
Dificuldades comuns às três 
disciplinas 
- Aquisição/consolidação de 
conhecimentos 
- Verificação de conhecimentos/ 
avaliação 

- Resolução de exercícios de 
consolidação e reforço de 
aprendizagens; 
- Revisões dos conteúdos 
ligeiramente abordados; 
- Apoio nos momentos de 
diferenciação pedagógica através da 
coadjuvação com o professor titular 
de turma na mesma sala, 
beneficiando da dinâmica da turma; 
- Apoio individualizado da professora 
titular de turma ou professor de 
educação especial, aos alunos com 
mais dificuldades; 
- Sala Aprende+. 

4.º B – Portel 

- Falta de atenção e de estudo 
- Alguma dificuldade de aprendizagem 
- Dificuldade na retenção das 
aprendizagens (um aluno) 

- Implementação das Medidas CAL, 
Cienci@qui  e Matematic@r. 
- Apoio da Educação Especial 
- Sala Aprende+ 

3.º A – Portel  
e 
MTB – 3.º e 4.º 
anos 

- Dificuldades ao nível da utilização de 
TIC (computador…) 

- Realizar atividades específicas com 
os alunos utilizando as TIC (word, 
email, TPc,  utilização de plataformas 
digitais, trabalhos de pesquisa,...) 
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Medida Dificuldade diagnosticada  
e/ou situação a potenciar 

 Estratégias a implementar  
no próximo ano letivo 

Matematic@r - Número de horas de apoio 
insuficiente na implementação de 
cada uma das Medidas/Apoio. 
- Dificuldade de implementar a medida 
devido à metodologia de E@D. 
Ausência de apoio presencial 
individualizado. 

- Maior carga horária para cada uma 
destas Medidas/Apoio. 
 
- Reforço do número de horas. 

CAL 
Cienci@qui 

Apoio da Educação 
Especial 

Matematic@r 

- Capacitar para a comunicação do 
raciocínio que contribui para a 
compreensão dos diversos conceitos 
matemáticos. 
- Potenciar a adoção de estratégias 
de cálculo e resolução de problemas 
diversificadas (algoritmos, esquemas, 
desenho). 

-Reforço/consolidação de conteúdos, 
através de atividades individuais, em 
pequeno grupo. 
-Utilização de materiais pedagógicos 
que facilitem a aquisição dos 
conteúdos explorados. 
-Acompanhamento mais próximo e 
individual aos alunos com maiores 
dificuldades, de forma individual. CAL 

- Potenciar a melhoria da leitura da 
compreensão leitora e da escrita. 
- Produção de texto. 
- Ortografia. 

Coadjuvação 
Situação a potenciar pois correu muito 
bem. 

- Deve continuar, ser alargada a 
outras áreas e durante mais tempo; 
- Apoio nos momentos de 
diferenciação pedagógica através da 
coadjuvação com o professor titular 
de turma na mesma sala, 
beneficiando da dinâmica da turma, 
ou em sala diferente em pequeno 
grupo. 

Apoio da Educação 
Especial 
SPO 

- Instabilidade emocional 
- Défices de atenção 
- Realização dos apoios dentro das 
horas letivas dos alunos. 

- Acompanhamento psicológico 
- Apoio Pedagógico 
- Apoios fora do horário letivo dos 
alunos 

Exercit@mente A Medida não foi implementada no 3.º 
período. 

Continuação da implementação da 
medida para melhorar a autoestima 
dos alunos, a socialização, o 
relacionamento e o controle de 
emoções e afetos. 

 

Os docentes apresentam ainda algumas propostas a levar em conta no próximo ano 

letivo: 

- continuação da implementação das medidas Matematic@r, CAL, Cienci@qui, 

Exercit@mente, GAAF e ainda o Apoio Pedagógico, a Diferenciação Pedagógica, 

apoio direto e/ou individual, tutorias, Medidas Universais e Seletivas, bem como o 

reforço da Coadjuvação nas Área das Expressões e Educação Física. 
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- resolução de exercícios de consolidação e reforço de aprendizagens; revisões dos 

conteúdos ligeiramente abordados; apoio nos momentos de diferenciação 

pedagógica através da coadjuvação com o professor titular de turma na mesma sala, 

beneficiando da dinâmica da turma; apoio individualizado da professora titular de 

turma ou professor de educação especial, aos alunos com mais dificuldades; Sala 

Aprende+, são propostas a considerar para as turmas que irão iniciar o 5.º ano. 

- a necessidade de meios tecnológicos suficientes para os alunos, bem como a 

formação em TIC, uma vez que se verificou, neste período que atravessamos, de 

Pandemia, o pouco ou praticamente nulo conhecimento destas por parte dos alunos. 

Assim, propõe-se realizar atividades específicas com os alunos utilizando as TIC (e-

mail’s, TPC, trabalhos de pesquisa, etc.), propondo-se esta área como Oferta 

Complementar de Escola (OFC). 

Outras propostas apresentadas e a considerar foram: 

- rentabilizar o apoio socioeducativo; 

- divulgar e explicar os critérios de avaliação junto dos alunos, de forma a 

corresponsabilizá-los pelo processo ensino/aprendizagem e ao mesmo tempo, 

promover o seu envolvimento e participação no processo educativo; 

- desenvolver procedimentos regulares e sustentados de monitorização das 

aprendizagens dos alunos;  

- recorrer à utilização de estratégias e instrumentos de avaliação uniformizados que 

permitam aferir com rigor as aprendizagens dos alunos; 

- promover efetivamente a articulação curricular e a sequencialidade entre os 

diferentes anos de escolaridade e ciclos de ensino; 

- reforçar/consolidar conteúdos, através de atividades individuais e em pequeno 

grupo; 

- acompanhamento mais próximo aos alunos com maiores dificuldades, de forma 

individual; 

- utilização de materiais pedagógicos que facilitem a aquisição dos conteúdos 

explorados; 

- criação de pequenos grupos para resposta a dificuldades específicas, através dos 

momentos de apoio e/ou coadjuvação. 

No que se refere às retenções, apesar de ser o 2.º e 3.º ano os anos de 

escolaridade com mais retenções, consideramos não ser um número significativo, mediante 

todas as problemáticas destes alunos que ficaram registadas em atas de avaliação dos 

diferentes períodos. No 3º ano registou-se uma retenção, bem como outra no 4.º ano. Os 

alunos que ficaram retidos não reuniram as condições necessárias para transitarem, apesar 
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de todos os esforços desenvolvidos e medidas aplicadas, as dificuldades e afastamento das 

aprendizagens essenciais continuaram e até se agravaram no decorrer deste terceiro 

período. 

Relativamente à Medida 1 – CAL, os docentes consideram que esta medida deve 

continuar a ser implementada com a presença do professor coadjuvante em todas as 

turmas, pois a turma de Santana, com os quatro anos de escolaridade, à semelhança de 

anos anteriores continua sem ter a presença deste professor. É também opinião dos 

docentes que a turma de Oriola deverá beneficiar do acompanhamento do professor 

coadjuvante, pois à semelhança da turma de Santana terá, no próximo ano letivo, na 

mesma turma todos os anos de escolaridade. 

Para serem atingidos, por alguns alunos com mais dificuldades, assim como 

recuperar e consolidar conteúdos deste 3.º período, é fundamental a continuação desta 

medida em todas as turmas, com mais horas de forma a atingir todas as turmas, e ainda o 

reforço de horas para as turmas que já usufruíam desta Medida. 

No decorrer dos dois primeiros períodos deste ano letivo, e à semelhança do ano 

letivo anterior a Medida 2 – Ciênci@qui foi sem dúvida uma mais-valia para alunos e 

docentes. Todos os objetivos foram cumpridos, as planificações foram delineadas em 

estreita colaboração com todos os docentes envolvidos optando-se, preferencialmente, pela 

metodologia de trabalho de grupo. Os alunos mostraram-se bastante recetivos às atividades 

propostas e a execução das mesmas pode ser pautada pelo Bom desempenho. No 3.º 

período do corrente ano, a comunidade escolar foi sujeita ao E@D, devido à Pandemia do 

Covid-19. Apesar de ter sido um ensino à distância, os alunos, semanalmente 

desenvolveram atividades de experimentação de acordo com o planificado no início do ano 

letivo e, sempre que necessárias, foram feitas adaptações, devido à realidade vivida no 

momento. Os resultados foram muito positivos, sendo de salientar o trabalho de grupo que 

já fez notar algumas diferenças ao nível da aquisição de regras. A opinião dos docentes é 

de que esta medida continue a ser implementada sempre em articulação com os docentes 

da Cremilde, Atividades Extracurriculares (AEC) e Titulares de Turma. 

À semelhança da Medida 1 – CAL, a Medida 4 – Matematic@r teve também um 

papel importante no desenvolvimento e no progresso dos alunos sendo imprescindível a 

sua continuidade com reforço de horas no próximo ano letivo de forma a abranger todas as 

turmas. 
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Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

Ao proceder-se à análise de resultados escolares do 3.º período, verificou-se que 

relativamente à disciplina de Matemática, no 2.º ciclo, as turmas 5.º A e 5.º C obtiveram 

resultados satisfatórios. Os poucos níveis inferiores a três, tanto no 5.º A como no 5.º C 

devem-se sobretudo à falta de interesse e empenho, desses alunos, nas diversas atividades 

ao longo do ano. No 5.º B os resultados foram bastante satisfatórios, 50% dos alunos 

obtiveram resultados Bom ou Muito Bom, dos 79% de sucesso da turma. Os alunos com 

resultados inferiores a três tiveram um ano bastante irregular em termos de assiduidade, 

cumprimento das tarefas pedidas e apresentaram sempre bastantes dificuldades em 

adquirir e aplicar os conhecimentos, apesar das acomodações aplicadas ao longo do ano. 

A turma 6.º A apresenta resultados satisfatórios, pois apesar do sucesso ser 94%, a 

qualidade do sucesso é baixa. A maioria dos alunos da turma com nível três beneficiou de 

medidas universais de suporte à aprendizagem ao longo do ano. Em termos de evolução ao 

longo dos quatro últimos anos letivos foi pouco significativa, os dados foram muito similares. 

Os resultados obtidos nas turmas 6.º B e 6.º C foram considerados satisfatórios, pois dentro 

dos 87% e 94% do sucesso atingido, respetivamente em cada uma delas, a maioria dos 

alunos das turmas, conseguiu atingir o nível três, devido a aplicação das medidas referidas 

no Decreto-Lei n.º 54/2018, permitindo que estes discentes atinjam assim as aprendizagens 

essenciais na disciplina. 

 Ainda na disciplina de Matemática, nas turmas 7.º A e 7.º B verificou-se uma 

evolução positiva nos parâmetros em análise ao longo do ano letivo, com uma melhoria 

gradual dos resultados. No entanto, estes resultados obtidos na disciplina de Matemática 

evidenciam alguma fragilidade e pouca consistência nas aprendizagens adquiridas, o que 

se pode observar pela baixa taxa de qualidade do sucesso, 29,2% e 25%, respetivamente, 

e inclusive uma percentagem de alunos com sucesso na disciplina de apenas 66,7% no 7.º 

B. Refira-se ainda que pelo facto do terceiro período ter decorrido num sistema E@D não 

foi possível aferir com rigor a consolidação efetiva dos conhecimentos adquiridos e 

capacidades desenvolvidas. Da observação dos resultados obtidos pelos alunos do 7.º C 

verifica-se que se registou uma melhoria ao nível do sucesso mas a qualidade do sucesso 

manteve-se. É uma turma bastante heterogénea, com alunos que revelam muitas 

dificuldades ao nível da compreensão e aplicação de conhecimentos. Revelam pouca 

autonomia, pouco interesse e poucos hábitos de estudo. Durante o último período, na 

modalidade de ensino à distância, muitos dos alunos revelaram dificuldades em cumprir as 

tarefas com qualidade e também em permanecer nas aulas síncronas do início ao fim.  
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Nos resultados obtidos pelos alunos do 8.º ano verifica-se que se registou uma 

elevada percentagem de sucesso (89,7%) e também a qualidade do sucesso tem vindo a 

melhorar (44,7%). Foram resultados bastante satisfatórios nesta disciplina. Mesmo assim, 

os alunos que ainda não conseguiram alcançar o sucesso na disciplina deve-se ao pouco 

empenho, o que tem potenciado a acumulação de dificuldades, não frequentaram os apoios 

de forma regular e um dos alunos apresentou falta de assiduidade. Neste último período 

alguns alunos conseguiram melhorar os seus resultados também devido à aplicação dos 

novos critérios de avaliação definidos para o terceiro período. Na modalidade de ensino à 

distância, os alunos destas turmas, em geral, foram muito participativos e cooperantes nas 

atividades propostas e realizadas. Apesar da distância, e de alguns casos particulares de 

incumprimento, a maioria dos alunos participou ativamente nas sessões e realizou a maioria 

das tarefas propostas dentro dos prazos estabelecidos. 

Ao analisar os resultados obtidos pelos alunos do 9.º ano verifica-se que se registou 

uma melhoria ao nível do sucesso, 75,7%, e também da qualidade do sucesso, 29,7%. Ao 

longo do ciclo o trabalho desenvolvido com estes alunos, pretendeu o sucesso de todos. 

Beneficiaram de medidas universais de suporte à aprendizagem, apoios em sala de aula e 

fora da sala de aula. A monitorização das aprendizagens e o reforço positivo foi uma 

constante. Alguns alunos aproveitaram a ajuda das docentes para melhorar os seus 

resultados, no entanto noutros casos continuaram a não se empenhar minimamente nas 

tarefas propostas. Neste final de ciclo o balanço do trabalho realizado é muito positivo, 

apesar da fragilidade de alguns níveis atribuídos. Numa avaliação final de ciclo foi também 

tido em conta o perfil do aluno e os objetivos no prosseguimento de estudos e valorizada a 

evolução que fizeram na disciplina. 

De salientar que, durante todo o ano letivo, muitos alunos destas turmas (do 5º ao 9º 

ano) beneficiaram de acomodações no processo de ensino-aprendizagem na disciplina de 

Matemática. Dever-se-á ter em conta o que foi definido pelos respetivos conselhos de 

turma, relativamente à frequência da Sala Aprende+ e à aplicação das medidas referidas no 

Decreto-Lei n.º 54/2018. 

A Medida 4 – Matematic@r também foi uma mais-valia para que o sucesso e 

qualidade do sucesso fosse alcançado, bem como as metas definidas. Assim, é de extrema 

importância estas turmas continuarem a beneficiar da presença de dois docentes, no âmbito 

do Matematic@r, de modo a manter e/ou melhorar o seu desempenho. 

Na turma do Curso de Educação e Formação – Operador Agrícola, todos os alunos 

realizaram os módulos previstos para os dois anos do curso. Houve um sucesso de 100% 

na disciplina de Matemática Aplicada. Todas as tarefas e atividades propostas tiveram uma 
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constante adaptação, de acordo com o perfil de cada aluno. Consoante as dificuldades que 

cada aluno ia apresentando, no seguimento dos conteúdos a consolidar, assim as 

estratégias iam sendo alteradas e adaptadas a cada situação. No entanto a qualidade do 

sucesso é muito reduzida devido à falta de empenho e interesse demonstrado, pela maioria 

dos alunos, na concretização das atividades propostas. 

 Quanto à turma TIS/TMF, todos os alunos realizaram os módulos previstos na 

disciplina de Matemática para os três anos do curso. Considera-se, assim, que os 

resultados alcançados são satisfatórios e resultaram de uma constante adaptação e 

diversificação de estratégias, nomeadamente a realização de fichas de trabalho, trabalhos 

de pesquisa, tarefas de exploração de conteúdos resolvidas em pequenos grupos ou 

coletivamente e visualização de pequenos vídeos ou de filmes relacionados com os temas 

explorados. Também foi importante o recurso à calculadora gráfica ou ao programa 

Geogebra, ferramentas que os alunos utilizaram em todos os módulos que incluíam o 

estudo de funções, e a outros programas como, por exemplo, a folha de cálculo. Realça-se 

também que a autonomia dos alunos foi crescendo progressivamente ao longo do curso, 

permitindo a tomada de decisões conjuntas acerca do tipo de tarefas e instrumentos de 

avaliação a implementar e a tomada de consciência da importância de concluir todos os 

módulos com aproveitamento. 

 Relativamente à disciplina de Ciências Naturais, nas turmas 5.º C e 7.º C, os alunos 

foram empenhados e responsáveis. Responderam bem às tarefas propostas, incluindo no 

período de ensino à distância. No que concerne às restantes turmas de 2.º ciclo e de 8.º 

ano, na disciplina de Ciências Naturais, o sucesso no final do terceiro período foi de 100% 

em todas as turmas. Os alunos foram empenhados e responsáveis e responderam muito 

bem às tarefas propostas, incluindo no período de ensino à distância. 

No caso do 2.º ciclo a medida Ciênci@qui foi muito importante para este sucesso, 

pois permitiu que fossem realizadas mais atividades experimentais e explorados mais 

conteúdos, o que não seria possível só com os dois tempos letivos semanais. 

Em relação às turmas de 7.º ano (A e B), o sucesso no final do 3.º período foi de 

95,8% e de 100% respetivamente. Contudo a qualidade do sucesso rondou os 50% em 

ambas (54,2% e 50%). Este resultado mostra a fragilidade do desempenho destes alunos e 

da qualidade das suas aprendizagens. Foram as medidas universais (aplicadas à maioria 

dos alunos) e seletivas (aplicadas a vários alunos) implementadas, assim como a 

ponderação resultante dos alunos se encontrarem em início de ciclo, que permitiram 

colmatar e compensar os seus contextos socioeconómicos bastante desfavoráveis – isso 

permitiu uma taxa de sucesso muito boa. O papel dos docentes de educação especial em 
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sala de aula de Ciências Naturais, foi importante na antecipação, reforço e 

acompanhamento das aprendizagens. No entanto, o número de alunos empenhados, com 

contextos favoráveis ou os que respondem de modo bastante satisfatório às medidas de 

suporte à aprendizagem não ultrapassa os 50%. Será esse o desafio de promover a 

ascensão de todos os alunos para o nível de qualidade de sucesso, sabendo que as 

variáveis da assiduidade e do contexto familiar não são facilmente geridas pela escola mas 

são cruciais para a real concretização das medidas propostas. O sucesso e a qualidade do 

sucesso, na disciplina de Ciências Naturais, depende muito dos métodos de estudo, 

interpretação de textos, de gráficos, diagramas, tabelas e mapas de conceitos – face a isto 

é muito importante que os alunos frequentem os apoios de Português e de Matemática 

onde, simultaneamente apresentam dificuldades, assim como os apoios tutoriais quando 

aplicáveis. 

No que concerne às turmas de 9.º ano (A e B), na disciplina de Ciências Naturais, o 

sucesso no final do 3.º período foi de 100% em ambas. A qualidade do sucesso foi de 

apenas 33,3%, na turma A e 63,2%, na turma B. A taxa de sucesso embora elevada tem de 

ter em consideração que, para vários alunos das duas turmas, foi feita uma necessária 

ponderação do seu percurso escolar, do empenho demonstrado, avaliados os benefícios 

destes alunos repetirem o 9º ano em regime regular, a vivência de contextos altamente 

desfavoráveis no tempo da Pandemia Covid-19, face à possibilidade de seguirem percursos 

formativos profissionalizantes conducentes a um sucesso e até, em alguns casos, à melhor 

interiorização de regras de conduta social. Os restantes alunos responderam bem aos 

desafios propostos, incluindo no período de ensino à distância. De realçar, contudo, que a 

turma B, beneficiou, em geral, de contextos familiares favoráveis e a maioria apresentavam 

objetivos escolares para o futuro. Ambas as turmas, enquanto grupo-turma, mostraram-se 

motivadas para as tarefas propostas como as várias atividades teórico-práticas e 

experimentais realizadas e para os trabalhos que envolviam pesquisa autónoma de 

informação com recurso a guiões. 

Na disciplina de Físico-Química, em relação às turmas de 7.º ano (A, B e C), o 

sucesso no final do 3.º período foi de 79,2%, 83,3% e de 69,2%, respetivamente. No 

entanto, a qualidade do sucesso foi de 20%, 0% e 23,1%, respetivamente nas turmas 

referidas. Sendo estes últimos valores indicadores da fragilidade do desempenho dos 

alunos e da qualidade das suas aprendizagens. Contudo, o sucesso referido foi possível de 

alcançar devido à adaptação de estratégias promotoras de um ensino à distância, 

realização de atividades mais simples, e disponibilização aos alunos de materiais 

promotores das suas aprendizagens e do desenvolvimento da sua autonomia; bem como, 
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da adaptação dos critérios de avaliação às circunstâncias atuais. Foram, também, aplicadas 

medidas universais e seletivas a vários alunos das turmas referidas. 

Quanto ao sucesso apresentado nas turmas de 8.º ano (A e B), na disciplina de 

Físico-Química, foi de 100% e a qualidade do sucesso foi de 35,3% e 33,3%, 

respetivamente. Estes resultados devem-se ao facto dos alunos destas turmas terem, na 

sua maioria, demonstrado interesse e empenho ao longo do ano letivo, sendo que, neste 3.º 

período, realizaram a maior parte das tarefas solicitadas na disciplina. 

No que diz respeito às turmas de 9.º ano, ainda na disciplina de Físico-Química, o 

sucesso global das duas turmas para o 3º período foi  bastante positivo, 86,5%. No 9.º A ao 

longo do ano verificou-se um aumento consistente da taxa de sucesso dos alunos. O 

resultado no final do ano de 83,3%, apesar de ser mais baixo que o da generalidade das 

disciplinas, considera-se bastante positivo no contexto da disciplina de Físico-Química. É de 

realçar a percentagem considerável da qualidade de sucesso (38,9%). Esta turma mostrou 

sempre mais dificuldades face à aprendizagem, revelando ainda uma maior dificuldade no 

terceiro período face ao ensino à distância. Houve ainda situações de alunos com baixa 

assiduidade nas aulas síncronas e fraca participação nas atividades propostas. No 9.º B ao 

longo do ano verificou-se uma taxa de sucesso dos alunos estável, com um valor elevado 

(89,5%). É de realçar a percentagem bastante elevada da qualidade de sucesso (63,2%). 

Durante o 3.º período houve necessidade de adaptar estratégias de aprendizagem à 

distância a ambas as turmas: atividades mais simples e de fácil aprendizagem, aulas 

práticas adaptadas aos materiais disponíveis aos alunos, recurso à autoaprendizagem, 

estimulando a autodescoberta e elevando a confiança/autoestima do aluno. A fraca 

linguagem científica dos alunos, neste período, foi, muitas vezes, descurada e procurou-se 

valorizar a capacidade de raciocínio e conhecimento das aprendizagens essenciais. 

Na disciplina de Tecnologias da Informação e Comunicação, 2.º e 3.º ciclos, com a 

necessidade extraordinária de trabalhar à distância, devido à pandemia atual foram 

adaptados os conteúdos da disciplina, direcionando-os para a utilização intensiva da 

plataforma Classroom, em detrimento dos conteúdos anteriormente planeados para o 3.º 

período. Para a grande maioria dos alunos, esta situação, longe de ser um problema, foi 

uma oportunidade de mostrarem que conseguem trabalhar autonomamente. Na turma do 

Curso de Educação e Formação – Operador Agrícola, apenas foram lecionadas duas aulas 

no 3.º período. Nessas aulas a maioria dos alunos cumpriu o que foi pedido e realizaram os 

trabalhos dentro dos prazos. Devido às circunstâncias extraordinárias a que fomos sujeitos, 

a principal dificuldade foi o acompanhamento aos alunos, pois a distância, falta de meios 

técnicos para alguns e a falta de autonomia destes dificultaram as aprendizagens. 
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 Na disciplina de Linguagens de Programação e Aplicações Informáticas do curso 

Profissional de Técnico de Informática e Sistemas os alunos cumpriram o que foi pedido e a 

maioria compareceu nas aulas. 

 De seguida apresentam-se as propostas dos docentes das várias disciplinas do 

departamento para superar as dificuldades diagnosticadas e potenciar algumas situações, 

assim como, sugestões relativas às medidas implementadas no Agrupamento. 

Identificação 
Dificuldade diagnosticada  
e/ou situação a potenciar 

Estratégias a implementar  
no próximo ano letivo 

2.º e 3.º Ciclos: 
Matemática 

 
 

- Raciocínio lógico 
- Organização e interpretação 
de dados 
- Comunicação matemática, 
nomeadamente, na explicação 
dos processos e resultados 
- Estratégias de cálculo 
- Cálculo mental 
 
 

- Resolução de situações problemáticas, 
reforçando a compreensão e interpretação de 
enunciados. 
- Explicitação oral de raciocínios. 
- Atividades mais práticas, com utilização de 
material multibásico e outros materiais 
manipuláveis.  
- Resolução de atividades com recurso à reta 
numérica. 
- Resolução de exercícios de consolidação, 
reforço e sistematização. 
- Exploração de recursos multimédia e 
interativos. 
- Promoção de experiências de aprendizagem 
diversificadas, sempre que possível. 

- Falta de atenção e 
concentração 

- Trabalho com pequenos grupos, dentro ou fora 
da sala de aula. 
- Apoio individualizado. 
- Reajuste na planta de sala de aula, sempre que 
necessário. 

- Lacunas em objetivos 
intermédios 
- Hábitos de estudo inexistentes 
ou irregulares 
- Organização dos materiais 

- Apoio ao estudo na disciplina de Matemática na 
Sala Aprende+, para reforçar as aprendizagens. 
- Preenchimento de listas de verificação de 
conteúdos/objetivos. 
- Incentivo à construção de um portefólio com 
monitorização regular. 
- Incentivo à elaboração de resumos pelos 
discentes e/ou fornecimento de esquemas e 
resumos de conteúdos pelos docentes. 

- Atitude passiva/desmotivação 
face às aprendizagens e à 
disciplina de Matemática 
 

- Trabalho a pares/pequenos grupos (parcerias 
de entreajuda). 
- Valorização da participação oral. 
- Reforço positivo dos pequenos progressos. 
- Incentivo à reflexão individual, escrita e/ou oral, 
face a momentos de avaliação. 

 - Dificuldade na compreensão e 
aplicação 

- Apoio individualizado em sala de aula e em 
SA+. 
 - Abordagem com recurso a situações do 
quotidiano sempre que possível. 
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- Aquisição/consolidação dos 
conhecimentos 
 

- Resolução de situações problemáticas 
relacionadas com o quotidiano dos alunos. 
- Adequação da linguagem utilizada. 
- Utilização de instrumentos de avaliação 
diversificados, sendo a avaliação formativa a 
principal modalidade de avaliação das 
aprendizagens. 

 

- Potenciar o desempenho dos 
alunos com melhor desempenho 

- Proposta de tarefas com grau de complexidade 
crescente, em particular resolução de situações 
problemáticas e de conexão entre conteúdos. 
- Proposta de tarefas em que podem apoiar os 
pares com mais dificuldades. 

2.º e 3.º Ciclos: 
Ciências 
Naturais e 
Físico-Química 
 
 

- Lacunas de vocabulário que se 
traduz em dificuldade de 
compreensão oral e escrita 
- Dificuldade na aquisição e/ou 
utilização de linguagem 
científica adequada 
- Leitura e interpretação de 
informação contida em gráficos 
e tabelas 

- Incentivo à elaboração de glossários, resumos 
e mapas de conceitos. 
- Em sala de aula, explicitação de termos e 
conceitos menos comuns, com propostas de 
pequenas pesquisas, sempre que necessário. 
- Aplicação de medidas universais: fichas 
adaptadas, valorização da participação oral, … 

- Fraco empenho e 
responsabilidade face ao 
cumprimento de tarefas 
propostas (realização, 
cumprimento de prazos,…) 

- Exploração de recursos interativos. 
- Trabalho de pares e/ou grupo, realizados em 
sala de aula. 
- Elaboração de relatórios com o 
acompanhamento do docente em sala de aula. 
- Experiências de aprendizagem diversificadas e 
relacionadas com o quotidiano e/ou interesse 
dos alunos.  

- Poucos hábitos de estudo 
- Dificuldade em organizar os 
materiais  

- Incentivo à frequência da Sala Aprende+. 
- Organização de um portefólio. 

3º Ciclo:  
Físico-Química 

- Fraco domínio dos conteúdos 
lecionados em anos anteriores. 

- Revisão inicial de conteúdos fundamentais 
lecionados em anos anteriores. 

- Pouca agilidade no raciocínio 
lógico-dedutivo e pouco 
interesse pela aprendizagem. 

- Utilização de exemplos do conhecimento diário 
dos alunos. 

- Dificuldade de aprendizagem à 
distância. 

- Produção/revisão de conteúdos apelativos a 
utilizar na vertente de ensino à distância. 

- Falta de experiência em 
lecionar à distância. 

- Formação aos docentes sobre ferramentas/ 
estratégias de ensino à distância. 

- Reação muito positiva à 
aprendizagem através da 
prática laboratorial. 

- Realização do maior número possível de aulas 
laboratoriais, de acordo com o programa 
estabelecido. 

 
2º e 3º Ciclos: 
TIC 

- Fraco empenho e 
responsabilidade face ao 
cumprimento de tarefas 
propostas (realização, 
cumprimento de prazos,…) 
- Poucos hábitos de estudo 
- Falta de autonomia  

- Exploração de recursos interativos. 
- Trabalho de pares e/ou grupo, realizados em 
sala de aula. 
- Experiências de aprendizagem diversificadas e 
relacionadas com o quotidiano e/ou interesse 
dos alunos. 
-Trabalhar a autonomia, preparando os alunos 
para futuras situações idênticas às do 3.º  P. 
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Cursos (CEF e 
Profissionais): 
Matemática 
TIC 
Componentes 
Técnicas 

- Falta de atenção e 
concentração 
- Desmotivação face às 
aprendizagens 
- Resistência à realização de 
tarefas propostas 
- Hábitos de estudo inexistentes 
- Comportamentos desajustados 
à sala de aula 
- Fraca assiduidade 
- No ensino à distância, a falta 
de meios técnicos para alguns 
alunos e a falta de autonomia 
destes dificultaram as 
aprendizagens. 

- Trabalho de pares. 
- Valorização de participação oral positiva. 
- Trabalhos práticos fora de sala de aula. 
- Resolução de situações problemáticas 
relacionadas com o quotidiano dos alunos. 
- Utilização de máquinas e ferramentas.  
- Reuniões com os alunos e coordenadores de 
curso. 
- Utilização de recursos interativos e software 
específico no âmbito das várias disciplinas. 
- Realização de tarefas de 
exploração/investigação de conteúdos. 
- Realização de trabalhos de pesquisa. 
- Trabalhar a autonomia, preparando os alunos 
para futuras situações idênticas às do 3.º 
período. 

 

Medida Dificuldade diagnosticada 
e/ou situação a potenciar 

 Estratégias a implementar  
no próximo ano letivo 

Matematic@r 

- Dificulta o trabalho 
colaborativo (planificar e 
preparar conjuntamente as 
atividades a realizar) a 
inexistência de um tempo de 
trabalho em comum, nos 
horários dos docentes. 

- Marcação de um tempo comum, da 
componente não letiva de estabelecimento, 
marcado no horário dos docentes de 
Matemática de 2.º e 3.º ciclos. 

- Possibilidade de apoio mais 
individualizado e obtenção de 
resultados satisfatórios e metas 
alcançadas com a aplicação da 
medida. 

- Continuação da atribuição de pelo menos dois 
tempos de coadjuvância, no âmbito da medida. 

Cienci@qui 

- Uma mais-valia e que se tem 
verificado ser a forma de 
garantir o cumprimento das 
atividades experimentais 
previstas no programa da 
disciplina de Ciências Naturais. 

- O tempo destinado ao AE Ciênci@qui seja 
seguido de uma aula de CN, para rentabilizar o 
tempo em situações de atividades 
experimentais; 
- Sempre que possível este tempo seja 
ministrado no laboratório de CN, permitindo a 
utilização do material de laboratório, de uma 
forma mais adequada, ao seu manuseamento, 
adaptando os alunos a uma familiarização com 
o espaço laboratorial, preparando-os para 
atividades experimentais em anos futuros. 

ATE - Horário - Horário que não ultrapasse as 17h 

 

 No âmbito das medidas em vigor no Agrupamento, foi ainda referido pelos docentes, 

como uma dificuldade, no presente ano letivo, a inexistência do funcionamento da 

modalidade de apoio em Sala Aprende+ na disciplina de Físico-Química. 
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Departamento de Línguas 

Relativamente à análise dos resultados relativos às disciplinas que compõem este 

departamento, destacaram-se as seguintes situações.  

 No 5.º ano, a disciplina de Português obteve um nível de sucesso muito assinalável, 

acima do 97%. Já na disciplina de Inglês, verificou-se uma ligeira quebra entre a média de 

sucesso obtida no primeiro período (89,7%) e a média do terceiro período (87,5%). Quanto 

à qualidade do sucesso, considera-se como positiva, uma vez que se registou nos 57,5% a 

Português e 50% em Inglês. 

 Relativamente ao 6.º ano, verificou-se uma evolução sempre no sentido positivo, 

tanto na disciplina de Português, que “partiu” de 84% no primeiro período, terminando com 

98% neste terceiro período; como na disciplina de Inglês, em que se obteve um resultado 

de 94% no primeiro período, tendo-se concluído o ano letivo com 98% de sucesso. Já no 

que diz respeito à qualidade do sucesso, no caso de Português ficou bastante aquém do 

desejável, com um resultado de apenas 27,5%; na disciplina de Inglês, este indicador já é 

um pouco mais positivo, embora também pudesse ser melhor, com um registo de 43,1%. 

 No 7.º ano, as três disciplinas deste departamento, Português, Língua Estrangeira I 

(Inglês) e Língua Estrangeira II (neste caso Espanhol e Francês), registaram todas uma 

evolução sempre positiva ao longo do ano letivo. Assim, a disciplina de Português obteve 

um sucesso de 71,2% no primeiro período, alcançando 75,5% no terceiro período. As 

línguas estrangeiras obtiveram um sucesso de 71,2% no primeiro período, tendo a disciplina 

de Inglês evoluído até aos 95,9% no final do ano; no caso das disciplinas de Espanhol e 

Francês, evoluíram até aos 83,7% finais. Relativamente à qualidade do sucesso, os valores 

são bastante mais modestos, com somente 10,2% a Português, 40,8% em Inglês e 30,6% 

nas disciplinas de Espanhol e Francês. 

 Nas turmas de 8.º ano, os resultados obtidos relativos ao sucesso são muito bons, 

uma vez que as disciplinas de Português e Inglês obtiveram sucesso pleno, com 100%, 

tendo a disciplina de Espanhol obtido uma taxa de sucesso também muito boa, com 96,4%. 

Já os resultados obtidos relativamente à qualidade do sucesso, surgem em contraciclo com 

os anteriores, apresentando uns modestos 20,7% a Português, 31% a Inglês e 17,9% a 

Espanhol. Ainda neste ano de escolaridade, regista-se o facto de haver uma aluna a 

frequentar a disciplina de Francês, que obteve sucesso. 

 Finalmente, em relação ao 9.º ano, à semelhança do já referido para os 6.º e 7.º 

anos, o sucesso obtido evoluiu sempre em sentido positivo ao longo do ano. Assim, a 

disciplina de Português obteve 64,9% no primeiro período, tendo terminado com um valor 

de 83,8% no terceiro período. As disciplinas de Inglês e Espanhol iniciaram com valores de 
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75,7% (Inglês) e 80,6% (Espanhol), tendo ambas obtido uma evolução muito positiva até 

acima dos 90% de sucesso neste terceiro período, mais concretamente 94,6% (Inglês) e 

97,2% (Espanhol). À semelhança do referido para o 8.º ano, também no 9.º ano a qualidade 

do sucesso alcançou valores modestos, nomeadamente 18,9% em Português, 40,5% em 

Inglês e vinte e 7,8% em Espanhol. Ainda uma última referência para a situação já indicada 

no 8.º ano de que, também no 9.º ano, havia um aluno a frequentar a disciplina de Francês, 

que obteve sucesso. 

Os docentes do departamento propõem continuar a diversificar estratégias de 

trabalho, procurando adequar as mesmas às características específicas dos alunos. Nas 

tabelas seguintes são enumeradas algumas dificuldades diagnosticadas e situações a 

potenciar, com vista à melhoria do sucesso e qualidade do sucesso de cada turma/grupo de 

alunos. 

Identificação Dificuldade diagnosticada  
e/ou situação a potenciar 

 Estratégias a implementar  
no próximo ano letivo 

1.º Ciclo: Inglês  
 

Taxa de qualidade do 
sucesso: 
- 3.º ano (58.3%) 
- 4.º ano (66.1%)  
 

- Promoção de metodologias de trabalho de 
grupo e sentido de entreajuda, proporcionando 
um clima de aprendizagem colaborativo;  
- promoção de atividades lúdicas, que motivem 
os alunos e espicace a sua curiosidade com o 
objetivo de potenciar as suas capacidades; 
- continuar a favorecer a diferenciação 
pedagógica; 
- valorização de todas as iniciativas dos alunos 
que demonstrem empenho em alargar os seus 
conhecimentos e competências;  
- colaboração com a BE, no âmbito do Projeto 
“Ideias com Mérito”; 
- utilização de ferramentas digitais diversificadas; 
- aplicação de medidas universais definidas no 
Decreto-Lei n.º 54/2018.  

2.º Ciclo: Inglês 
 

Taxa de qualidade do 
sucesso: 
- 5.º ano (50%) 
- 6.º ano (43.1%)  
 
 

- Fomentação do trabalho colaborativo (em 
pares/grupo);  
-  promoção de atividades extra, que permitam 
aos alunos com  maiores capacidades potenciar 
essas mesmas capacidades; 
-  valorização de todas as iniciativas dos alunos 
que demonstrem  empenho em alargar os seus 
conhecimentos e competências; 
-  participação em projetos interdisciplinares e 
internacionais (Erasmus+ nas turmas de 6o ano 
do próximo ano letivo); 
-  colaboração com a BE, no âmbito do Projeto 
“Ideias com Mérito”;  
-  utilização de ferramentas digitais 
diversificadas;  
-  recurso à gamificação; 
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-  aplicação de medidas universais definidas no 
Decreto-Lei no  54/2018 (grande parte dos 
alunos de 6º ano beneficiou destas  medidas); 
-  incentivo a uma maior frequência da Sala 
Aprende+.   

5.º ano: 
Português 
 

- Dificuldades ao nível da 
gramática, análise de texto e 
escrita.  

-  Fomentar a frequência da Sala Aprende+;   
-  Aplicação de estratégias que incluam jogos 
gramaticais; 
-  Análise de texto em grupo/pares; 
-  Exercícios de escrita criativa.   

6.º ano e 8.º B: 
Português 
 

Taxa de qualidade do 
sucesso: 
- 6.º ano (27,5%) 
- 8.º B (41,7%) 
 
 

- Promoção de atividades extra, que permitam 
aos alunos com maiores capacidades 
potenciarem essas mesmas capacidades;  
- valorização de todas as iniciativas dos alunos 
que demonstrem empenho em alargar os seus 
conhecimentos e competências; 
- incentivo à produção de textos escritos livres, 
com vista ao desenvolvimento da criatividade e 
melhoria da capacidade de expressão escrita;  
- aplicação de medidas universais, seletivas e 
adicionais, definidas no Decreto-Lei n.º 54/2018; 
- incentivo a uma maior frequência da Sala 
Aprende+, enquanto espaço privilegiado para 
desenvolvimento de competências.  

7.º A e B, 8.º A: 
Português 
 

Insucesso global: 7.º A e 7.º B 
(21,6%) 
Taxa de qualidade do 
sucesso: 7.º A (4,2%), 7.º B 
(0%) e 8.º A (5,9%) 
Fatores pertinentes para a 
falta de sucesso, verificados 
em alguns alunos: 
- comportamento pouco 
responsável; 
- falta de estudo regular dos 
exercícios já realizados e 
corrigidos na aula; 
- dificuldades de compreensão 
e expressão orais e escritas; 
- pouco empenho na 
realização das tarefas 
propostas na aula; 
- falta de atenção durante a 
explicação e correção dos 
exercícios realizados na aula; 
- ausência de conhecimentos 
gramaticais básicos; 
- não realização dos trabalhos 
de casa; 
- não frequência do apoio 
(Sala Aprende+); 
- imaturidade.  

- Aplicação de medidas universais, seletivas e 
adicionais definidas no Decreto-Lei n.º 54/2018; 
- proposta de exercícios variados; 
- ajuda na resolução da maioria dos exercícios; 
- repetição de exercícios do mesmo género; 
- apelo à participação de todos, solicitando-os 
individualmente; 
- testes com textos e exercícios variados e 
idênticos aos realizados na aula; 
- testes adaptados sempre que necessário; 
- conteúdos adaptados para os alunos com RTP; 
- apelo à frequência da Sala Aprende +; 
- participação em projetos interdisciplinares e 
outros; 
- valorização de todas as iniciativas dos alunos 
que demonstrem empenho em alargar os seus 
conhecimentos e competências; 
- conversa com os alunos no sentido de os fazer 
entender e interiorizar o valor da formação 
escolar; 
- censura dos comportamentos perturbadores e 
elogio dos comportamentos corretos; 
- mudança de lugares; 
- comunicação aos diretores de turma das 
situações mais graves; 
- comunicação de problemas e estratégias aos 
encarregados de educação nas fichas de 
avaliação individuais.  
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7.º C:  
Português 
 

Taxa de qualidade do sucesso 
(30,8%) 
 

- Promoção de atividades extra, que permitam 
aos alunos com maiores capacidades 
potenciarem essas mesmas capacidades;  
- valorização de todas as iniciativas dos alunos 
que demonstrem empenho em alargar os seus 
conhecimentos e competências; 
- incentivo à produção de textos escritos livres, 
com vista ao desenvolvimento da criatividade e 
melhoria da capacidade de expressão escrita;  
- aplicação de medidas universais, seletivas e 
adicionais, definidas no Decreto-Lei no 54/2018; 
- incentivo a uma maior frequência da Sala 
Aprende+, enquanto espaço privilegiado para 
desenvolvimento de competências. 

CEF-OA: 
Português  
 

Taxa de qualidade do sucesso 
(20%)  
 

- Promoção de atividades extra, que permitam 
aos alunos com maiores capacidades 
potenciarem essas mesmas capacidades;   
- valorização de todas as iniciativas dos alunos 
que demonstrem empenho em alargar os seus 
conhecimentos e competências;   
- incentivo à produção de textos escritos livres, 
com vista ao  desenvolvimento da criatividade e 
melhoria da capacidade de expressão escrita.  

3.º Ciclo: 
Espanhol  
 

Taxa de qualidade do 
sucesso: 
- 7.º ano (28,6%) 
- 8.º ano (21,2%) 
- 9.º ano (27,8%)  
 

-  Implementar práticas de trabalho colaborativo 
em sala de aula;   
-  explorar ferramentas digitais como forma de 
consolidar  conteúdos;  
-  fomentar a frequência da Sala Aprende+;   
-  aplicar as medidas universais, seletivas e 
adicionais definidas no Decreto-Lei n.º 54/2018.   

7.º A: Francês 
 

Taxa de qualidade do sucesso 
(33,3%) 
De salientar que o programa 
da disciplina de Francês é 
muito extenso e dificilmente se 
consegue cumprir em dois 
blocos de aulas semanais de 
50 minutos cada. 

- Promoção de atividades extra, que permitam 
aos alunos com maiores capacidades 
potenciarem essas mesmas capacidades;  
- valorização de todas as iniciativas dos alunos 
que demonstrem empenho em alargar os seus 
conhecimentos e competências; 
- aplicação de medidas universais, definidas no 
Decreto-Lei no 54/2018; 
- fomentar a frequência da sala Aprende+. 

3.º Ciclo: Inglês 
 

Taxa de qualidade do 
sucesso: 
- 7.º ano (40,8%) 
- 8.º ano (31% ) 
- 9.º ano (40,5%)  
 

-  Continuar a usar ferramentas diversificadas no 
ensino do inglês;   
-  fomentar a frequência da Sala Aprende+;   
-  continuar a aplicação de medidas universais 
definidas no  Decreto-Lei n.º 54/2018 (grande 
parte dos alunos beneficiou destas medidas); 
-  utilizar mais ferramentas digitais;   
-  se possível participar em projetos 
interdisciplinares e  internacionais. 

3.º Ciclo: OFC  
 

Taxa de qualidade do 
sucesso: 
- 7.º ano (49%) 
- 8.º ano (75,9% ) 

- Fomentar mais o trabalho colaborativo;   
- - incentivar o uso de novas plataformas digitais 

na realização dos  trabalhos;   
- - definir metas intermédias na realização dos 
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- 9.º ano (45,9%)  trabalhos com  datas/prazos específicos;   
- - continuar a colaboração com a BE, no âmbito 

do Projeto “Ideias  com Mérito”.   

 

Medida Dificuldade diagnosticada 
e/ou situação a potenciar 

 Estratégias a implementar  
no próximo ano letivo 

2.º ciclo: 
SA+ Inglês 
 

Fraca assiduidade (quase 
nula) por parte dos alunos de 
2.º Ciclo, devido à 
incompatibilidade de horários 
(alunos/professor) e por ser ao 
final do dia.  
 

Se possível, atribuir um tempo a cada turma, 
para que tenham a oportunidade de frequentar a 
SA+ da disciplina com (maior) regularidade, num 
horário mais apelativo.  

CAL  
Potenciar o trabalho na 
medida CAL  

- De forma a potenciar o trabalho na medida 
CAL, a sua lecionação deverá continuar a ser 
atribuída ao professor de Português de cada 
turma.  
- As aulas de CAL serem ministradas nas salas 
de EV/ET por haver muitas atividades 
eminentemente práticas. 

ATE  

1. Fraca assiduidade dos 
alunos por: 
- ausência de um projeto de 
vida; 
- falta de enquadramento e 
suporte familiar; 
- desmotivação; 
- sentirem esta medida como 
uma punição que os obriga a 
estar mais tempo na escola. 
 
2. Falta de formação técnica 
específica para o desempenho 
do papel de tutor.  

- Sabendo que a implementação desta medida 
deve ser proposta no âmbito do funcionamento 
da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação 
Inclusiva, propõe-se que seja nomeado um 
professor coordenador da medida, que articule 
situações e estratégias e dinamize o trabalho 
colaborativo entre os professores tutores, 
envolvendo docentes da Educação Especial e 
SPO para desenvolvimento de competências 
pessoais e sociais dos alunos e proporcionar-
lhes uma orientação educativa adequada a nível 
pessoal, escolar e profissional, de acordo com as 
aptidões, necessidades e interesses que 
manifestem.  
- Dar formação aos professores tutores ou 
atribuir estas aulas a docentes que tenham esse 
tipo de formação técnica específica.  

3.º ciclo: 
SA+ Português 
 

Baixa assiduidade por várias 
razões: 
-incompatibilidade de horários 
entre as aulas das turmas e a 
hora da SA+; 
- vários apoios em simultâneo; 
- horário do dia muito 
sobrecarregado.  

- Assegurar a possibilidade de frequência a 
todos os alunos que demonstrem interesse.  

3.º Ciclo: 
Espanhol e 
Inglês 

Fraca assiduidade por parte 
dos alunos: 
- horário no final do dia; 
- distração dos alunos.  
- sobreposição de horários. 

- Disponibilizar um horário mais apelativo; 
- Assegurar disponibilidade no horário para todas 
as turmas (Inglês). 



	
	

41	

Departamento de Ciências Humanas e Sociais 

Após uma análise cuidada, dos dados estatísticos, considerou-se que, em termos de 

sucesso, os resultados do departamento foram bastante satisfatórios, pois foi superior a 

90% o sucesso obtido em média pelas diferentes disciplinas, incluindo EMRC. Apesar da 

situação de pandemia que se viveu neste terceiro período, houve por parte dos docentes 

um grande esforço para chegar a todos os alunos. A prática do ensino a distância foi 

reforçada com a produção de materiais e recursos inovadores como questionários com 

diferentes tipologias de itens, fichas de exploração de vídeos da RTP Ensina, 

acompanhamento das aulas do “Estudo em Casa” com recurso a guiões de exploração, 

exploração de pequenos documentários, visitas virtuais a museus e monumentos e 

exploração dos recursos da Escola Virtual. De referir que alguns destes 

recursos/instrumentos foram, igualmente, explorados nas aulas síncronas e, por serem 

inovadores, conseguiram motivar os alunos e desta forma alcançar uma melhoria do seu 

rendimento escolar. De destacar a plataforma Google Classroom, utilização do Stream e 

Meet, estratégias que possibilitaram a comunicação em tempo real com a maioria dos 

alunos, promovendo a interação direta de forma coletiva ou individual, aproximando-se 

assim o mais possível das práticas de ensino presencial. 

No que concerne à qualidade do sucesso, o valor obtido, na maioria das disciplinas, 

não atingiu valores muito significativos. As docentes apontam algumas razões para a 

discrepância existente entre os resultados finais do Sucesso e da Qualidade do sucesso no 

Departamento. Por um lado, a redução dos tempos letivos semanais nas disciplinas de 

Geografia, História e História e Geografia de Portugal, o que impediu essencialmente o 

trabalho de aplicação de estratégias de consolidação das aprendizagens. A análise e 

compreensão das aprendizagens, assim como a sua aplicação a novas situações não é 

conseguida pela maioria dos alunos. Era necessário mais tempo letivo para fazer esse 

trabalho. Esta clivagem é mais notória nos sétimos e oitavos anos, onde muitos alunos 

revelam ainda falta de maturidade para conseguirem ir além da aquisição de conhecimentos 

e aprendizagens. Por outro, a implementação do ensino a distância teve inicialmente alguns 

constrangimentos como a falta de meios tecnológicos de alguns alunos e noutros casos a 

falta de prática e de conhecimentos informáticos. Algumas situações foram corrigidas, mas 

existiu um fator que influenciou bastante a concretização das tarefas e a consolidação das 

aprendizagens por parte dos alunos: a sua autonomia e o tipo de acompanhamento familiar.   

Posto isto, o Conselho de Departamento efetuou um levantamento, por ano de 

escolaridade, das dificuldades verificadas, uma vez que, são elas o impedimento de uma 

taxa mais elevada ao nível da qualidade do sucesso e propôs estratégias de intervenção 

pedagógica, descritas na tabela seguinte. 
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Identificação Dificuldade diagnosticada  
e/ou situação a potenciar 

 Estratégias a implementar  
no próximo ano letivo 

5º Ano:  
HGP 

- Dificuldade na análise de 
documentos e na construção de 
resposta escrita e oral. 
- Falta de estudo, concentração e 
postura na aula. 

- Análise de documentos e elaboração de 
respostas em grande grupo; 
- Realizar mais questões-aula para incutir o 
estudo contínuo; 
- Fazer questões-aula e testes adaptados aos 
alunos que revelam mais dificuldades; 
- Maior proximidade com o aluno; 
- Questionar diretamente os alunos; 
- Realizar trabalhos práticos (pesquisa, 
trabalhos de grupo,…). 

6º Ano:  
HGP 

- Dificuldades ao nível da análise e 
interpretação de fontes e ao nível 
da comunicação oral. 

- Análise conjunta de documentos; 
- Treinar a comunicação oral através de guiões 
e técnicas próprias para o desenvolvimento da 
competência; 
- Trabalho de grupo e pares. 

7º Ano: 
História 

Dificuldades detetadas: 
 - produção oral e  escrita; 
- interpretação dos textos 
informativos; 
- análise das fontes escritas; 
- mobilização/aplicação do 
conhecimento adquirido; 
- relacionação de conceitos mais 
complexos; 
- concentração em sala de aula; 
- autonomia. 
 
Situação a potenciar: 
- Número reduzido de alunos por 
turma (turma B). 

- Realizar mais atividades de produção escrita 
para aplicação de conceitos/conhecimentos; 
- Aumentar o número de fichas resumo e de 
esquemas síntese para sistematizar/relacionar 
conceitos; 
- Diversificar instrumentos de avaliação 
(questionários, jogos online, questões-aula); 
- Reforço positivo, apoio mais individualizado, 
apelo a uma maior participação (perguntas 
dirigidas); 
- Aplicação de metodologias de trabalho 
colaborativo; 
- Reforço das atividades formativas e 
diversificação de recursos; 
-  Promover a adoção de uma postura ativa por 
parte dos alunos, quer nas aulas presenciais, 
quer nas aulas síncronas, se  estas vierem a 
ocorrer futuramente. 

8º e 9º ano: 
História 

Dificuldades detetadas: 
- compreensão e expressão oral e 
escrita; 
- aplicação dos conhecimentos; 
- tratamento da informação; 
- autonomia. 
Situações a potenciar (8.º ano): 
- Continuidade Pedagógica ; 
- Motivação e interesse pela 
disciplina; 
- Empenho, responsabilidade; 
- Acompanhamento familiar. 

- Aplicação de metodologias de trabalho 
colaborativo; 
- Reforço das atividades formativas e 
diversificação de recursos; 
- Promover a adoção de uma postura ativa por 
parte dos alunos, quer nas aulas presenciais, 
quer nas aulas síncronas, se  estas vierem a 
ocorrer futuramente. 
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3.º Ciclo: 
Geografia 

Dificuldades detetadas: 
- Indisciplina; 
- Aquisição e compreensão de 
conhecimentos; 
- Concentração na realização das 
atividades; 
- Análise e tratamento/exploração  
de documentos. 
Situação a potenciar (7º e 8º ano): 
- Autonomia dos alunos e o seu 
interesse pela disciplina/escola. 

- Diversificação de estratégias de ensino-
aprendizagem; 
- Utilização de outras metodologias de trabalho 
mas proativas, com recurso à BE e às TIC ou a 
projetos que se venham a realizar em 
Geografia e/ou interdisciplinares. 
 

CEF-OA: 
Cidadania e 
Mundo Atual 

- Dificuldade na construção de 
resposta oral e escrita.  
- Pouco empenho, interesse e 
motivação. 

- Realizar trabalhos de pesquisa. 
- Fazer visitas de estudo. 
- Fazer testes de consulta. 
- Falar sobre temas atuais e que vão de 
encontro aos interesses dos alunos. 

2.º e 3.º 
Ciclos: 
Cidadania 

Situações a potenciar: 
- Motivação dos alunos para os 
temas da atualidade; 
- Articulação entre ciclos e com 
outras disciplinas e projetos da 
escola; 
-  Desenvolvimento de atividades 
mais práticas e lúdicas. 

- Aplicação de metodologias de trabalho 
colaborativo; 
- Reforço das atividades práticas e lúdicas; 
-  Promoção por parte dos alunos de uma 
participação mais ativa nos projetos do 
agrupamento; 
- Implementar um maior envolvimento da 
comunidade escolar e local nas atividades. 

Curso 
TIS/TMF: 
Área de 
Integração 

- Dificuldade na construção de 
resposta oral e escrita.  
- Pouco empenho, interesse e 
motivação. 

 - Realizar trabalhos de pesquisa. 
- Fazer visitas de estudo. 
- Fazer testes de consulta. 
- Falar sobre temas atuais e que vão de 
encontro aos interesses dos alunos. 

Analisando o número de retenções do Agrupamento de Escolas de Portel, o 

Departamento classifica-o como residual. Notou-se positivamente, no final do ano letivo, 

que o 8.º ano não registou qualquer retenção e registaram-se apenas cinco retenções no 

total de alunos que integram o 2.º e 3.º ciclos. Os docentes do departamento referiram que 

estes resultados são também consequência da adequação dos critérios gerais de avaliação 

do agrupamento, no início do processo do Ensino a Distância e ao trabalho desenvolvido 

através das medidas do Plano de Ação Estratégica do Agrupamento. 

Quanto às medidas do Plano de Ação Estratégica do Agrupamento, nomeadamente, 

Matematic@r e CAL- Criar Artes e Letras, aplicadas do 1.º ao 3.º ciclo e do 1.º ao 2.º ciclo, 

respetivamente, o Departamento de Ciências Humanas e Sociais analisou os dados 

disponibilizados e constatou que, em todas as disciplinas envolvidas, o sucesso e a 

qualidade do sucesso obtido neste ano letivo ultrapassou todas as metas definidas, por isso 

é da opinião de que as medidas estão a ajudar os alunos a obter mais sucesso nessas 

disciplinas, designadamente, Matemática, Português, Educação Visual e Expressões, por 

este motivo deve ser dada continuidade à implementação das mesmas. 
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Departamento de Expressões 

O Departamento de Expressões 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 de sucesso, sendo que se atingem os 100% em 

muitos dos casos analisados. 

No caso da qualidade do sucesso, o Departamento salienta que, na generalidade, se 

verificam bons resultados, ultrapassando 50% na maioria das disciplinas e anos de 

escolaridade.  

Notam-se algumas diferenças, na qualidade do sucesso entre turmas, 

principalmente nos quintos e sétimos anos. 

O Departamento considera que os quintos, principalmente a turma A, e sétimos 

anos, são turmas constituídas por alunos que revelam falta de métodos e hábitos de 

trabalho, conjuntamente com um desinteresse em aprender e melhorar os seus resultados, 

aliando-se ainda, nalguns casos, um comportamento desajustado que compromete 

aprendizagens de qualidade.  

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

considera-se que os níveis de sucesso são bastante positivos com 97,5% no 5.º ano e 

100% de sucesso no 6.º ano à disciplina de Educação Visual. 

Relativamente à meta proposta para a qualidade do sucesso na disciplina de 

Educação Visual, a mesma não foi alcançada. Os docentes consideram que esta meta está 

demasiado alta e deverá ser revista. 

Os docentes identificaram ainda algumas dificuldades, bem como as estratégias 

para as superar, algumas das quais se encontram registadas na tabela seguinte. 

Identificação Dificuldade diagnosticada  
e/ou situação a potenciar 

 Estratégias a implementar  
no próximo ano letivo 

5º A 
 

7º Ano 
 

9º Ano 

Qualidade do sucesso muito baixo (%) 
- Turmas com características diferentes. 
- Falta de métodos e hábitos de 
trabalho. 
- Desinteresse em aprender e melhorar 
os seus resultados. 
- Comportamento desajustado. 

Diversificação de estratégias de 
trabalho, procurando adequar as 
mesmas às características específicas 
dos alunos, tais como:  
- Valorização de todas as iniciativas dos 
alunos que demonstrem empenho em 
alargar os seus conhecimentos e 
competências. 
Implementação de diversas estratégias 
de recuperação e de remediação a 
alunos que revelem maiores 
dificuldades, nomeadamente: 

5º A 
E.V. 
E. T. 

 

- A turma é constituída por 17 alunos. 
- 3 alunos têm Plano Educativo 
Individual. 
- 2 alunos com mobilidade reduzida 
(sendo num dos casos nula). 
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- Os 3 alunos estão presentes nas aulas 
de ambas as disciplinas sem nenhuma 
outra medida de apoio, embora 
requeiram um acompanhamento 
permanente.  
Estes fatores influenciam 
inevitavelmente a qualidade do sucesso 
em disciplinas de carácter prático onde o 
apoio e acompanhamento direto aos 
alunos é fundamental. 

- Valorização da participação 
- Implementação de metodologias 
facilitadoras da aprendizagem, 
- Incrementação de atividades e 
estratégias de aprendizagem no sentido 
de desenvolver atitudes e capacidades 
que tornem os alunos mais autónomos,  
- Diversificação de instrumentos de 
avaliação e maior valorização das 
prestações positivas como estratégia 
motivacional. 
- Continuação da aplicação das medidas 
previstas na lei nº 116/2019, de 13 de 
setembro, que republica o Decreto-Lei 
n.º 54/2018, de 6 de julho, que mais se 
adequem às necessidades dos alunos. 
- Apoio individualizado em sala de aula. 

 

	

Departamento dos Serviços Especializados de Apoios Educativos 

Ao longo do ano assistiu-se a uma melhoria generalizada nos resultados dos alunos 

com RTP, através do aumento da respetiva taxa de sucesso. No entanto, essa melhoria 

nem sempre se refletiu na qualidade do sucesso. 

No 1.º ciclo do ensino básico existem, neste momento, seis alunos divididos pelos 

quatro anos de escolaridade. Se no primeiro período apresentaram uma taxa de insucesso 

de cerca de 20% a Português, a Matemática, a Inglês e a Expressão Artística, no terceiro 

período apenas a disciplina de Matemática apresenta 16,7% de insucesso. No entanto, ao 

olharmos para a qualidade do sucesso, vemos que, excetuando a disciplina de EMRC, a 

predominância é a avaliação de “Suficiente”, havendo mesmo um reforço desta menção no 

3.º período. 

Tal reflete as carências e dificuldades que estes alunos enfrentam e que os 

acompanham ao longo dos anos. 

No 2.º ciclo, existem vinte e um alunos com RTP. A avaliação distribui-se entre o 

Nível 3 e o Nível 4, com uma ligeira vantagem para o primeiro. Também neste ciclo, se 

assistiu a uma redução do insucesso, tendo desaparecido nas disciplinas de Português, de 

Educação Visual e de CAL. Será importante referir a existência de alunos com nível 5 em 

algumas disciplinas práticas como Educação Física, Educação Visual, Educação 

Tecnológica, Educação Musical, Cidadania e CAL, bem como a Português o que demonstra 

a maior facilidade que estes alunos têm nestas áreas. 
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No 3º ciclo, temos também vinte e um alunos. A taxa de sucesso, tal como nos 

restantes ciclos, apresenta um ligeiro aumento, salientando-se a disciplina de Físico-

química como aquela que apresenta uma maior taxa de insucesso ao longo de todo o ano, 

apesar de ter havido uma redução de cerca de 50% desde o 1.º período. 

A predominância do nível 3 continua, neste ciclo, a ser preocupante pois, se 

excetuarmos as disciplinas de Cidadania, TIC, OA e EMRC, todas as outras apresentam 

mais de 50% dos alunos com uma avaliação de nível 2 e 3, maioritariamente 3. As 

avaliações de nível 2 são residuais nas disciplinas de Português, Matemática, Inglês, LEII, 

Educação Visual e OFC (correspondendo a apenas 1 aluno) e a Educação Física com dois 

alunos a serem avaliados com esta menção. 

Será importante, no futuro analisar, com mais atenção, a situação dos alunos com 

RTP, adaptando as estratégias e atividades às suas capacidades, de forma a melhorar a 

taxa de sucesso destes alunos e, principalmente, a qualidade desse sucesso, fator 

importante no futuro escolar dos alunos pois reflete a qualidade das suas aprendizagens e a 

capacidade que terão, no ano letivo seguinte, de acompanhar os novos conteúdos. 

Após a análise dos resultados do Agrupamento, o Departamento salientou a baixa 

taxa de qualidade do sucesso na maioria dos anos, propondo como estratégias para 

melhorar esta situação, que se reforce a articulação entre os docentes das disciplinas e o 

docente de educação especial (nomeadamente, no envio de sínteses aos docentes de 

educação especial com os conteúdos fundamentais a apreender pelos alunos, na semana 

anterior aos testes, para reforço desses conteúdos; informar os docentes de educação 

especial de trabalhos de pesquisa ou outros que sejam solicitados aos alunos para que 

estes os possam apoiar, tendo em atenção que os alunos não lhes fazem chegar essa 

informação) no sentido de operacionalizar as condições especiais de avaliação dos alunos 

(sentar o aluno nos lugares da frente, antecipação e reforço das aprendizagens, valorizar a 

comunicação oral, realizar testes escritos mais curtos e com consulta, possibilitar sempre a 

realização dos testes com leitura dos enunciados escritos) e adequar estratégias de 

intervenção. O reforço positivo em todas as pequenas conquistas pode ser, igualmente, 

importante para o sucesso dos alunos. Por outro lado, os alunos deverão frequentar os 

vários apoios que têm à sua disposição (Sala Aprende+, Apoio Pedagógico 

Personalizado_tutoria, Oficina do Conhecimento, …), sendo que estes apoios não deveriam 

estar concentrados no final do horário letivo dos alunos pois tal impossibilita, muitas vezes, 

a sua frequência. 

Do lado dos encarregados de educação, o Departamento propõe que haja um maior 

envolvimento destes atores na vida escolar dos seus educandos, através de uma maior 
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intervenção e articulação entre estes e os diretores de turma de forma a delinear ações 

conjuntas que permitam resolver comportamentos e atitudes dentro do contexto escolar. 

 Seguidamente apresenta-se numa tabela um conjunto de estratégias para 

superar/minimizar as dificuldades mais comuns diagnosticadas em cada grupo de alunos de 

acordo com características específicas e noutra tabela sugestões relativas a medidas em 

vigor no Agrupamento. 

Identificação Dificuldade diagnosticada  
e/ou situação a potenciar 

 Estratégias a implementar  
no próximo ano letivo 

Alunos com 
dislexia 

 

- Dificuldades ao nível da 
leitura, escrita e compreensão 
da mensagem escrita; 
- Velocidade leitora baixa; 
- Erros ortográficos; 
- Caligrafia quase ilegível. 

- Promover a participação oral em sala de aula; 
- Articular estratégias de intervenção com a 
terapeuta da fala e docente de educação especial; 
- Desvalorização do erro;  
- Treino antecipado de textos a serem abordados 
nas aulas; 
- Atividades de reeducação da leitura e escrita. 

Alunos com 
défice de 

atenção e/ou 
hiperatividade 

- Pouco empenho e 
organização, falta de métodos 
de estudo e de 
responsabilidade; 
- Falta de autonomia; 
- Dificuldades na 
compreensão da mensagem 
escrita; 
- Muita impulsividade na 
resposta. 
- Dificuldades significativas na 
atenção. 

- Combinar “códigos” para chamadas de atenção; 
- Instruções (orais, escritas) claras e diretas; 
- Realizar tarefas curtas; 
- Planificar aulas atendendo aos interesses do aluno; 
- Criar o hábito de refletir uns segundos antes de 
responder; 
- Sentar o aluno na primeira fila longe da janela; 
- Aumentar a atenção sustentada; 
- Promover estratégias de ensino participativo, 
nomeadamente através de jogos;  
- Usar o envolvimento direto, a manipulação física e 
as atividades manuais para melhorar a motivação, o 
interesse e a memória;  
- Utilizar a técnica de “aprendizagem ativa” (high 
response strategies): trabalhos em duplas, respostas 
orais, possibilidade do aluno gravar as aulas e/ou 
trazer seus trabalhos gravados em pendrive ou 
nuvem para a escola; 
- Manter sempre o reforço positivo relativamente ao 
comportamento esperado; 
-Comunicação entre a escola e a família. 

Alunos com 
défice 

cognitivo 

- Falta de motivação, 
interesse e empenho nas 
aprendizagens; 
- Falta de autonomia e 
dificuldades em gerir a vida 
escolar; 
- Dificuldades na 
compreensão da mensagem 
escrita; 
- Dificuldades na 
sistematização e 
compreensão das 
aprendizagens. 

- Reforço positivo e reconhecimento dos pequenos 
progressos; 
- Promover a participação oral em sala de aula; 
- Potenciar a compreensão leitora; 
- Reforçar/Aprofundar as competências de produção 
de texto; 
- Potenciar a capacidade de comunicação do 
raciocínio matemático; 
- Realizar um diagnóstico antes de iniciar novos 
conteúdos, permitindo ajustar desde o início a 
intervenção a realizar, de modo a que o aluno “não 
desligue”; 
- Instruções (orais e escritas) claras e diretas; 
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 - Utilização de materiais pedagógicos que facilitem a 
aquisição dos conteúdos explorados; 
- Acompanhamento mais próximo e individual aos 
alunos com maiores dificuldades, de forma 
individual; 
- Reforço/consolidação de conteúdos, através de 
atividades individuais, e pequenos grupos. 

Alunos com 
dificuldades 
emocionais 

e/ou na 
interação 

- Mal-estar emocional do 
aluno;  
- Défice na interação com os 
pares nos diversos contextos 
escolares; 
- Baixa autoestima. 

- Promover o trabalho a pares; 
 
- Promover o trabalho de grupo; 
 
- Elogiar o aluno sempre que se justifique; 

Alunos com 
multi- 

deficiência  

- Déficit na interação com os 
pares em contexto de sala de 
aula; 
- Fraca autonomia para 
organização de tarefas 
mesmo as mais simples; 
-Dificuldades de 
atenção/concentração em 
períodos mais longos; 
- Pouco envolvimento familiar 
na vida escolar; 
- Pouca articulação com a 
Saúde.  

- Realização de trabalhos a pares e/ou de grupo; 
- Articulação entre os vários intervenientes é 
fundamental; 
- Todos os apoios devem estar enquadrados dentro 
do horário letivo uma vez que os alunos estão  
dispensados da frequência de algumas disciplinas e 
de tempos de outras; 
- Interação dos docentes e colegas de turma com 
o/a aluno/a; 
- Planificar a aula tendo em conta também o/a 
aluno/a, permitindo a participação de acordo com as 
suas reais capacidades; 
- Criação de sala multissensorial; 
- Realização de atividades da vida diária; 
- Atividades/ interação  na rádio da escola. 

 

Medida Dificuldade diagnosticada 
e/ou situação a potenciar 

 Estratégias a implementar  
no próximo ano letivo 

Apoio de 
Educação 
Especial 

- Assiduidade devido ao 
horário; 
- Excesso de tempos extra 
horário (dos alunos) que 
dificultam a assiduidade e 
motivação para as 
atividades; 
- Os apoios devem ser 
prestados preferencialmente 
em contexto de sala de aula; 
- Elevado número de alunos 
com medidas seletivas na 
mesma turma além de aluno 
com medidas adicionais; 
- Vários docentes, com 
diferentes alunos a trabalhar 
em simultâneo no CAA. 

- Estabelecer horas a meio do dia para este apoio 
(antes ou depois do almoço); 
- Apoios, sempre que possível e vantajoso, 
articulados com a Sala Aprende+; 
- O docente de Educação Especial não deve estar 
presente nas aulas em que haja coadjuvação de 
forma a não haver três docentes dentro da sala, 
exceto se houver na turma alunos com medidas 
adicionais que, pelas suas características, 
necessitem de um apoio direto e constante; 
- Apoio de educação especial, no CAA, com um 
máximo de dois alunos em simultâneo por docente; 
- Estabelecer um horário que permita que o apoio 
no CAA não comporte mais do que dois docentes 
em simultâneo (o recurso à BE nem sempre é 
opção disponível); 
 - Articulação estreita na definição de estratégias e 
adaptação de materiais, em relação aos alunos com 
medidas emocionais. 
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- Entrega atempada de sínteses de estudo, 
direcionadas para os testes. 

SPO Instabilidade emocional - Continuação do acompanhamento psicológico. 

Oficina do 
Conhecimento 

- Assiduidade devido ao 
horário;  
- Dificuldade em organizar os 
Grupos por ciclos, devido à 
disponibilidade horária das 
turmas. 

- Estabelecimento de horário que permita a 
frequência de todas as turmas;  
- Reduzir o número de alunos por grupo;  
- Continuação da estimulação de competências 
cognitivas e emocionais. 

 

Conselho Pedagógico 

Relativamente à análise dos resultados, o Conselho Pedagógico, tendo em 

consideração o facto da pandemia covid-19 ter projetado a comunidade escolar de uma 

forma brusca e imprevisível para confinamento durante todo o terceiro período, realça o 

empenho e esforço da Direção, corpo docente, discente e Encarregados de Educação, na 

forma com todos se organizaram e reinventaram na prossecução dos objetivos traçados. 

Todos os procedimentos relativos ao ensino/aprendizagem foram alterados num registo à 

distância. A forma repentina como todos se adaptaram a esta nova modalidade de ensino, 

sendo “a dificuldade” parceira inseparável de todos, foi sem dúvida louvável. O trabalho 

docente, rapidamente adaptado, permitiu a utilização de novas estratégias, instrumentos de 

avaliação, utilização de plataformas até então pouco conhecidas, conseguindo cativar e 

orientar os alunos nesta nova modalidade de aprendizagem, refletindo-se assim, nos 

resultados finais obtidos pelos alunos, com uma taxa de retenção abaixo da meta definida. 

Apesar desta prova de superação, os resultados escolares foram bastantes satisfatórios em 

todos os ciclos, revelando de uma forma geral, o empenho dos Professores, alunos e 

Encarregados de Educação. 

Para a resolução de constrangimentos iniciais (falta de equipamento informático, 

internet, o domínio das competências tecnológicas…) o AEP, em colaboração com a 

Câmara Municipal, encontrou resposta, de forma rápida à resolução de todas as 

problemáticas já referidas. O Conselho Pedagógico considera que as opções tomadas na 

escolha de uma plataforma uniforme – Google Classroom – para os segundo e terceiro 

ciclos, assim como a utilização do email como forma privilegiada de comunicação com as 

famílias para o pré-escolar e primeiro ciclo, constituíram uma mais valia para a 

concretização do Plano E@D do Agrupamento. Todo o trabalho de organização e 

coordenação efetuados pelos Diretores de Turma/Professores Titulares de Turma foi 

considerado pelo Conselho Pedagógico fundamental para a aproximação e 

acompanhamento dos alunos e famílias. 
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Medidas do Plano de Ação Estratégica de Promoção da Qualidade das 
Aprendizagens 

 

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

Estratégica de Promoção da Qualidade das Aprendizagens (PAE) dos alunos do 

Agrupamento de Escolas de Portel (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) 

Relativamente ao 1.º ciclo, o decorrer dos dois primeiros períodos deste ano letivo, e 

à semelhança do ano letivo anterior a Medida 1 – CAL ( Criar Artes e Letras) foi sem dúvida 

uma mais valia para alunos e docentes. No terceiro Período, devido à situação que nos 

envolveu – Covid-19, o ensino deixou de ser presencial para ser à Distância, o que dificultou 

algumas atividades e estratégias perspetivadas para este período. Contudo e apesar das 

dificuldades a que fomos sujeitos, a adaptação por parte dos professores teve sempre como 

foco central os alunos, as suas aprendizagens, procurando criar em simultâneo ambientes 

de tranquilidade e aprendizagens com atividades concertadas entre os professores titulares 

e os professores coadjuvantes. 

Para que sejam atingidos, por alguns alunos com mais dificuldades, os objetivos 

“Promover o uso de estratégias de diferenciação pedagógica e de diversificação de 

métodos de aprendizagem da leitura e da escrita” e “Melhorar as competências de 

comunicação, de leitura e de escrita dos alunos”, assim como recuperar e consolidar 

conteúdos deste 3.º período, é  fundamental a continuação desta medida em todas as 

turmas, com um reforço de mais horas.  

Ao nível do 2.º ciclo e após balanço final, efetuou-se uma análise mais 

pormenorizada, concluindo-se que todos os projetos desenvolvidos atingiram o sucesso 

esperado, desenvolvendo capacidades ao nível do Português e da Educação Visual. 

Durante a modalidade de E@D, todas as atividades foram repensadas, de forma a 

que os alunos continuassem a usufruir desta disciplina/medida de forma proveitosa e 



	
	

51	

motivadora. Assim, as tarefas propostas direcionaram-se para os temas atuais, 

aproveitando todas as vantagens do ensino ocasional, bem como das vivências de cada 

um, tendo por base o desenvolvimento de competências globais, na ordem das 

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

do espírito crítico, autonomia, tolerância e solidariedade. 

No quadro abaixo apresenta-se um resumo dos resultados esperados e alcançados 

com a implementação da Medida 1 – Criar Artes e Letras. 

Disciplina 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 % 

Português 

1º 
Ciclo 

1º ano 40 36 90,0% 

94,8% 85,0% 

27 67,5% 

57,8% 45,0% 
2º ano 38 36 94,7% 24 63,2% 

3º ano 36 34 94,4% 19 52,8% 

4º ano 59 58 98,3% 30 50,8% 

2.º 
Ciclo 

5º ano 40 39 97,5% 
97,8% 80,0% 

23 57,5% 
40,7% 30,0% 

6º ano 51 50 98,0% 14 27,5% 

Educação 
Visual 

2.º 
Ciclo 

5º ano 40 39 97,5% 
98,9% 95,0% 

24 60,0% 
57,1% 60,0% 

6º ano 51 51 100,0% 28 54,9% 

CEA_CAL 2.º 
Ciclo 

5º ano 40 39 97,5% 
98,9% _ 

26 65,0% 
65,9% _ 

6º ano 51 51 100,0% 34 66,7% 

 

Comparando com as metas do Agrupamento, podemos afirmar que, tanto no 

sucesso como na qualidade do sucesso, estas foram largamente ultrapassadas, 

excetuando, a disciplina de Educação Visual (2º ciclo) que ficou um pouco aquém desta, 

com uma diferença inferior a 3%. 

Este ano verificou-se uma maior facilidade na articulação entre pares, na medida em 

que os professores que lecionavam as disciplinas de Português e Educação Visual e 

Tecnológica eram os mesmos que lecionavam a Disciplina de Cal, logo a cumplicidade e os 

compromissos estabelecidos tornaram-se mais sólidos, fator que muito contribuiu para o 

sucesso da medida/disciplina. 

 

Medida 2 – Ciênci@qui 

 No presente ano letivo e com vista à melhoria dos resultados escolares e da 

qualidade das aprendizagens continuou a ser implementada a Medida 2 – “Ciênci@qui”, 

integrada no Plano de Ação Estratégica de Promoção da Qualidade das Aprendizagens dos 

alunos do Agrupamento de Escolas de Portel. 
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 Os representantes do primeiro ciclo e pré-escolar, professoras das AECs e as 

professoras responsáveis pela CREMILDE reuniram com a coordenadora da medida, para 

ser elaborada a planificação anual das atividades com vista a articular formas de atuação, 

planificar a longo prazo, considerando o perfil de competências e as aprendizagens 

essenciais, prevendo a integração das estratégias de ensino numa ligação interdisciplinar 

dos conteúdos a trabalhar. Foi acordado que atividades iriam ser desenvolvidas na 

CREMILDE, no 1.º ciclo, nas AECs  e 2.º ciclo de forma a não haver atividades repetidas e 

que por sua vez estivessem em consonância com o programa de cada ano de escolaridade 

envolvido. 

 No geral os objetivos previstos na medida foram cumpridos, tendo sido sem dúvida 

uma mais-valia para alunos e docentes. Ficou acordado que a coordenadora estabelecesse 

a ponte entre a CREMILDE, o Pré-escolar e o 1.º ciclo. Assim as rondas previamente 

planificadas pela CREMILDE eram comunicadas via email à coordenadora que 

posteriormente fazia chegar a informação a cada escola e jardim-de-infância. 

 Relativamente à Educação Pré-escolar a medida foi cumprida através do projeto 

"Ciência Divertida", foram realizadas todas as atividades propostas pela CREMILDE, tendo 

algumas sido aprofundadas e continuadas,  em sala de aula. Além destas atividades foram 

desenvolvidas outras, de acordo com projetos e decorrentes da curiosidade das crianças, 

em todos os JI do AEP. Neste último período e atendendo ao ensino à distância 

implementado, foi preocupação de todas as educadoras, propor a realização de atividades 

ligadas ao ensino experimental das ciências, as quais foram desenvolvidas com as famílias 

e sobre as quais foram enviadas fotografias e vídeos. 

 Em relação a propostas para o próximo ano letivo, foi decidido em reunião de 

Departamento da Educação Pré-Escolar que se irá continuar a desenvolver o projeto 

"Ciência Divertida", cuja planificação será posteriormente definida.  

 Apesar de ser ainda uma incerteza a colaboração da CREMILDE e os moldes em 

que a mesma irá ocorrer, gostaria este Departamento de colaborar e participar na definição 

das atividades a desenvolver no ano letivo de 2020/2021. Este é um recurso muito 

importante e uma mais-valia para o enriquecimento e diversidade de atividades a realizar no 

âmbito do ensino das Ciências, proporcionando a possibilidade de utilização de materiais e 

utensílios que por vezes não existem nas salas de JI. 

 No que diz respeito ao 1.º ciclo há a referir que todos os objetivos previstos foram 

cumpridos, as planificações foram delineadas em estrita colaboração com todos os 

docentes envolvidos optando-se, preferencialmente, pela metodologia de trabalho de grupo, 
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e pontualmente pela demonstração. Os alunos mostraram-se bastante recetivos às 

atividades propostas e a execução das mesmas pode ser pautada pelo bom desempenho. 

 No terceiro período do corrente ano, a comunidade escolar foi sujeita ao E@D, 

devido à pandemia do Covid-19. Apesar de ter sido um ensino à distância, os alunos, 

semanalmente desenvolveram atividades de experimentação de acordo com o planificado 

no início do ano letivo e, sempre que necessário, foram feitas adaptações, devido à 

realidade vivida no momento. 

 Os resultados foram muito positivos, sendo de salientar o trabalho de grupo que já 

fez notar algumas diferenças ao nível da aquisição de regras. 

 Ao nível do 2.º ciclo podemos dizer que esta medida contribuiu para o sucesso de 

todas as turmas envolvidas. Os objetivos foram no geral cumpridos, as planificações foram 

delineadas em estrita colaboração com todos os docentes envolvidos optando-se, 

preferencialmente, pela metodologia de trabalho de grupo, e pontualmente pela 

demonstração. Os alunos mostraram-se sempre interessados e empenhados na realização 

das atividades propostas tendo apresentado bons resultados na disciplina de Ciências 

Naturais.  

  No terceiro período do corrente ano, no 2.º ciclo, foram feitas adaptações tendo em 

conta os recursos disponíveis e por isso limitou a realização de algumas atividades 

experimentais. Apesar de ter sido um ensino à distância, os alunos, semanalmente 

desenvolveram atividades de pesquisa e descoberta, devido à realidade vivida no momento. 

Os alunos continuaram participativos, empenhados, embora algumas vezes mostrassem 

algumas dificuldades na concretização das mesmas devido a falhas e lacunas no domínio 

das TIC, para acederem às plataformas digitais. Ao longo das semanas os desempenhos 

foram melhorando dado que foram usados vários recursos permitindo que de uma forma ou 

outra entregassem ou realizassem os seus trabalhos, comunicando com a docente à 

distância. O balanço foi positivo e o nível de execução das tarefas foi Bom. 

 Tendo em conta os resultados obtidos, os docentes de Ciências Naturais 

consideram que esta medida, deverá continuar no próximo ano letivo, salvaguardando 

algumas sugestões, nomeadamente: 

- o tempo destinado ao AE_Ciências seja seguido de uma aula de Ciências Naturais 

(CN), para rentabilizar o tempo em situações de atividades experimentais; 

- sempre que possível este tempo seja ministrado no laboratório de CN, permitindo a 

utilização do material de laboratório, de uma forma mais adequada, ao seu 

manuseamento, adaptando os alunos a uma familiarização com o espaço 

laboratorial, preparando-os para atividades experimentais em anos futuros. 
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  Será importante que, à semelhança do presente ano letivo, os representantes do 

primeiro ciclo e pré-escolar, professoras das AECs e a professoras responsáveis pela 

CREMILDE reúnam no início do ano com a coordenadora da medida, para ser elaborada a 

planificação anual das atividades a fim de promover uma maior articulação entre os 

docentes dos diferentes ciclos de ensino e o trabalho colaborativo. 

 

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

 No ano letivo 2019/2020 a intervenção do Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família 

teve duas vertentes: até ao final do 2.º período letivo a intervenção foi fundamentalmente 

centrada no aluno e nas famílias; no período da Pandemia circunscreveu-se, de uma forma 

geral, ao contacto telefónico com as famílias.  

 Na primeira etapa referida o objetivo fundamental do gabinete centrou-se na 

diminuição do absentismo escolar, bem como na melhoria dos resultados escolares. 

Associados aos aspetos referidos anteriormente, a atenção foi centrada em jovens com 

problemáticas de ordem emocional e famílias disfuncionais. Foram também sinalizadas 

situações de negligência de crianças em termos de higiene e alimentação. 

 No início do ano letivo, e porque a Técnica de Serviço Social era a única pessoa que 

mantinha a continuidade no gabinete, tentou-se entender a forma de organização e 

funcionamento em anos anteriores.  

 Foram organizados os processos e introduzidos documentos que facilitaram o 

trabalho ao longo do ano, nomeadamente registos de contactos com os diferentes 

intervenientes.  

 Face ao número de horas de cada elemento afeto ao GAAF, decidiu-se, depois de 

algumas alterações de horário, estabelecer um tempo semanal de reunião à sexta-feira de 

manhã, na qual estavam presentes todos os elementos. Nessas reuniões eram analisadas 

as novas sinalizações, distribuídos os casos e feita uma reflexão sobre as diversas 

situações.  

 A partir do 2.º trimestre foi possível contar com a presença da Adjunta da Direção, 

que para além de fazer chegar as sinalizações novas, deu o seu contributo em termos do 

conhecimento anterior que tinha das situações sinalizadas ao gabinete. Para além deste 

aspeto procurou fazer a articulação entre o gabinete e outros serviços externos ao 

Agrupamento.  
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 A grande maioria dos alunos/ famílias apoiadas no GAAF tinham já sido sinalizados 

em anos anteriores, e no início do ano foram contactados os diretores de turma, no sentido 

de se perceber a necessidade da continuação, ou não, do apoio. 

 Não obstante o anteriormente referido, no contexto da Pandemia foi definido entre os 

elementos do GAAF estabelecer contatos telefónicos com as famílias dos alunos 

sinalizados e apoiados no gabinete, atendendo ao facto de que são alunos e famílias que 

apresentam fragilidades, as quais muito se poderiam acentuar durante os meses de 

confinamento social.  

 Para além deste facto surgiram novas sinalizações de alunos em abandono escolar 

no contexto de Ensino à Distância.  

 Surgiram sinalizações de alunos do 1.º ciclo, umas devidas a fragilidades familiares 

impeditivas do apoio às crianças, outras relacionadas com incapacidades das famílias no 

acesso às TIC, impossibilitando-os de apoiar devidamente as crianças. 

 Tendo em conta as diferentes situações sinalizadas, e atendendo ao facto de que 

muitas delas eram do conhecimento da Técnica de Serviço Social, foram auscultados, 

durante o 1.º trimestre, os Diretores de Turma no sentido de se perceber quais os alunos 

com quem se deveria intervir.  

 Face às novas sinalizações, e num primeiro contato com os encarregados de 

educação, esteve sempre presente o Diretor de Turma.  

 Em relação aos alunos sinalizados ao Ministério Público, cujas famílias eram 

apoiadas pela Equipa Multidisciplinar de Apoio aos Tribunais (EMAT), foi estabelecida a 

articulação entre a Técnica de Serviço Social do Gabinete e a Técnica do serviço referido, 

no sentido de articular a intervenção.  

 De referir que foi difícil articular e intervir diretamente com alunos, em tempos 

previamente marcados e numa intervenção sistemática, devido à carga horária que os 

alunos já tinham na Escola. Contudo, em casos pontuais de risco eminente foi possível, 

quer na presença dos pais, quer do Diretor de Turma, estabelecer essa intervenção.  

 Atendendo à limitação anteriormente referida, a intervenção do GAAF foi centrada 

fundamentalmente na intervenção com os pais, quer presencialmente, quer via telefone, 

para além dos Diretores de Turma, que estiveram sempre ao corrente da intervenção 

realizada.  

 Para além dos aspetos referidos, a equipa do GAAF esteve sempre disponível para 

apoiar os pais no estabelecimento de contatos com os serviços concelhios, nomeadamente 

a Segurança Social. 
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 Ao longo do ano foram também estabelecidos contactos e delineadas intervenções 

em colaboração com a Psicóloga do Serviços de Psicologia do Agrupamento, a qual 

encaminhou alunos para outros serviços do Ministério da Saúde.  

 Apesar de todos os esforços desenvolvidos, quer pelo GAAF, quer pelas referidas 

entidades envolvidas, situações houve em que a escola, através dos Diretores de Turma, 

sinalizaram alunos para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, uma vez que os 

pais/ encarregados de educação não conseguiram alterar as situações de absentismo e de 

risco dos seus educandos.  

 Em relação a todos os alunos acompanhados, no final de cada período letivo foram 

entregues aos Diretores de Turma relatórios relativos à atuação do GAAF para serem 

analisados nos Conselhos de Turma de Avaliação.  

 Atendendo ao número de alunos apoiados no GAAF e às diferentes problemáticas de 

ordem social, considera-se de toda a importância a continuação da intervenção da Técnica 

de Serviço Social colocada pelo Município. Considerando que muitas situações sinalizadas 

ao GAAF se prendem com questões de ordem emocional, seria também da máxima 

importância a participação de um Técnico de Psicologia na Equipa.  

 Tendo em conta a indisponibilidade dos alunos, devido à sua carga horária, para 

acompanhamento no GAAF, salvo as situações de caráter urgente, considera-se que em 

algumas situações poderia ser continuado o trabalho com as famílias. Existem situações em 

que os pais gostariam de apoiar mais os seus educandos, em termos de organização e de 

estudo e que não o sabem fazer. Neste sentido, seria uma mais valia para o gabinete apoiar 

os pais neste sentido, quer individualmente, quer em pequeno grupo de acordo com as 

características das situações sinalizadas.  

 Relativamente ao funcionamento do gabinete, considera-se de fundamental 

importância a sinalização da criança/ jovem o mais precocemente possível, evitando intervir 

quando a situação do aluno já se encontra agravada, o que condiciona e muito o trabalho a 

desenvolver pelo GAAF.  

 

Medida 4 – Matematic@r 

 No presente ano letivo, o Plano de Ação Estratégica de Promoção da Qualidade das 

Aprendizagens dos alunos do Agrupamento de Escolas de Portel continuou a integrar a  

Medida 4 – Matematic@r, cujos objetivos principais são: 

- Promover o sucesso na disciplina de Matemática; 

- Melhorar a qualidade do sucesso educativo; 
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- 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. 

 Apesar de nos últimos anos se registarem ligeiras melhorias no desempenho dos 

alunos na disciplina de Matemática, os docentes continuaram a verificar que as 

aprendizagens adquiridas e a qualidade dessas aprendizagens ainda eram pouco 

consistentes e, por esse motivo, reiteraram a necessidade da continuação da medida.  

 Com a implementação desta medida continuou a ser possível mobilizar recursos 

humanos adicionais para a disciplina de Matemática em relação ao que está previsto na 

legislação, que se concretizou na presença simultânea de dois docentes em alguns tempos 

letivos. 

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

Ensino Básico. Cada turma intervencionada contou com a presença de um docente 

coadjuvante em média dois tempos letivos semanais. No 2.º e 3.º ciclo todas as turmas 

estiveram abrangidas pela medida, enquanto no 1.º ciclo as turmas de Oriola e a turma 

única de Santana, por terem uma dimensão reduzida, não tiveram nenhum docente 

coadjuvante no âmbito do Matematic@r. 

 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 foi solicitado aos docentes titular e coadjuvante de cada 

turma o preenchimento de um relatório trimestral, coincidente com o final de cada período 

letivo, e preenchidos quadros que foram permitindo averiguar se as metas estavam a ser 

alcançadas e, caso isso não estivesse a acontecer, qual o afastamento em relação à 

mesma. 

 A coordenadora também elaborou ficheiros com a evolução das classificações dos 

alunos ao longo dos últimos anos letivos, que enviou por email a todos os docentes 

envolvidos na medida. Estes dados permitiram fazer uma análise mais aprofundada da 

evolução do desempenho de cada aluno e de cada grupo-turma. 
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Os dados da avaliação sumativa foram então analisados, no final de cada período 

letivo, em conselho de departamento de 1.º Ciclo e de Matemática e Ciências Experimentais 

no caso do 2.º e 3.º ciclos e posteriormente em sede de Conselho Pedagógico. 

Na tabela seguinte apresenta-se o número de alunos e respetiva percentagem 

relativamente à taxa de sucesso e à qualidade do sucesso na disciplina de Matemática. 

Estes dados permitem verificar quais os resultados obtidos pelos alunos e o grau de 

cumprimento de cada meta. 

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 40 37 92,5% 

92,5% 85,0% 

28 70,0% 

58,4% 45,0% 
2º ano 38 35 92,1% 26 68,4% 

3º ano 36 35 97,2% 18 50,0% 

4º ano 59 53 89,8% 29 49,2% 

2.º 
Ciclo 

5º ano 40 33 82,5% 
87,9% 70,0% 

17 42,5% 
39,6% 30,0% 

6º ano 51 47 92,2% 19 37,3% 

3º 
Ciclo 

7º ano 49 39 79,6% 

80,9% 65,0% 

13 26,5% 

32,2% 20,0% 8º ano 29 26 89,7% 13 44,8% 

9º ano 37 28 75,7% 11 29,7% 

 

 Da análise da tabela verifica-se que as metas foram todas superadas, podendo 

afirmar-se que a  medida tem sido fundamental para a melhoria dos resultados dos alunos 

na disciplina de Matemática, tanto na obtenção de sucesso como na qualidade das 

aprendizagens realizadas. A aplicação da medida Matematic@r tem permitido um apoio 

bastante mais individualizado nos tempos em que estão dois docentes em sala de aula, 

conseguindo-se um esclarecimento mais atempado das dúvidas dos alunos, uma maior 

diversificação das metodologias de ensino e aprendizagem e um aumento do ritmo de 

trabalho. 

 Assim, considera-se que esta medida de promoção do sucesso deverá continuar no 

próximo ano letivo abrangendo todas as turmas de 1.º, 2.º e 3.º ciclos do AEP, com a 

atribuição de pelo menos dois tempos de coadjuvância em cada turma. 

 A maior dificuldade que os docentes encontraram na implementação da medida 

Matematic@r foi a inexistência de um tempo específico marcado no horário para 

planificação das atividades, construção de materiais e partilha de experiências. 

 Foi então proposto que, no próximo ano letivo, seja marcado um tempo comum, na 

componente não letiva de estabelecimento, no horário de todos docentes de Matemática, tal 
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como está previsto no PAE. Recorde-se que, como se pode ler na descrição da medida, 

uma das atividades a desenvolver é a “promoção do trabalho colaborativo entre docentes 

do mesmo grupo disciplinar (110, 230, 500) e entre docentes dos vários ciclos de ensino” e 

que a hora semanal referida terá como objetivos “o planeamento conjunto das atividades 

letivas e da avaliação do ensino e da aprendizagem e a “implementação de momentos 

específicos de partilha, reflexão dos docentes sobre as práticas pedagógicas e de 

interligação entre os diferentes níveis de educação e de ensino.” 
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Análise das medidas Sala Aprende+ e Sala de Ocorrência Disciplinar 

 

Sala Aprende+ 

 No ano letivo que agora termina manteve-se em funcionamento a Sala Aprende+ 

(SA+), enquanto medida que permite prestar apoio direto aos alunos que revelam maiores 

dificuldades nas várias áreas disciplinares do currículo, complementando-se também a sua 

intervenção junto dos alunos que pretendam melhorar o seu rendimento escolar para 

patamares de registo superiores.  

 Dadas as circunstâncias absolutamente excecionais em que decorreu o terceiro 

período, devido à pandemia Covid-19, os registos existentes da frequência da SA+ 

reportam-se apenas até ao final do mês de fevereiro, uma vez que as aulas presenciais 

foram interrompidas a partir de meados do mês de março. Assim, no quadro abaixo 

apresentam-se os dados referentes à frequência da SA+ ao longo dos meses indicados. 

Turma Outubro 
2019 

Novembro 
2019 

Dezembro 
2019 

Total 
1.º Período 

Janeiro 
2020 

Fevereiro 
2020 

Total 
2.º Período 

5ºA 9 10 9 28 19 3 22 

5ºB 23 13 5 31 30 19 49 

5ºC 12 29 14 55 21 13 34 

6ºA 55 25 11 91 21 25 46 

6ºB 19 16 0 35 9 8 17 

6ºC 3 0 0 3 15 16 31 

7ºA 10 21 5 36 9 13 22 

7ºB 4 9 1 14 21 16 37 

7ºC 2 7 4 13 12 16 28 

8ºA 25 10 5 40 20 34 54 

8ºB 33 15 8 56 25 19 44 

9ºA 13 2 5 20 2 14 16 

9ºB 45 19 6 70 12 11 23 

TOTAL 253 176 73 502 216 207 423 

 

 Numa análise detalhada dos dados, destaca-se pela positiva a turma 6.º A, uma vez 

que registou números de frequência da SA+ dentro dos mais altos em ambos os períodos 

letivos, inclusive com o máximo atingido durante o primeiro período, com 91 presenças. 

 Num patamar ainda positivo no primeiro período, registam-se as 70 presenças da 

turma 9º B, apesar destes alunos não terem mantido o mesmo tipo de registo nos meses de 

janeiro e fevereiro. 
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 Ainda num âmbito positivo, no que diz respeito aos dados do segundo período, para 

além da turma 6.º A, destacam-se as duas turmas de oitavo ano, assim como a turma 5.º B. 

 No lado oposto, ou seja, com registos de frequência mais baixos, destaque para a 

fraquíssima frequência da turma 6º C no primeiro período, com apenas 3 presenças, 

acompanhada pelas turmas 7.º B, 7.º C e 9.º A. 

 Relativamente ao segundo período, das turmas acima referidas, apenas o 9.º A 

manteve um registo de frequência fraco, com apenas 16 presenças, juntando-se a esta as 

turmas 5.º A, 6.º B e 7.º A. 

 Resumindo, em termos de frequência da Sala Aprende+ no ano letivo 2019/2020, a 

turma mais eficiente na utilização da mesma foi a turma 6.º A, enquanto a mais ineficaz foi a 

turma 9.º A.  

 

Sala de Ocorrência Disciplinar 

 Neste que foi o terceiro ano de implementação da Sala de Ocorrência Disciplinar 

(SO), apresentam-se no quadro abaixo os números relativos aos índices de frequência 

deste espaço, para que possa ser visível o impacto da implementação desta resposta 

formativa no AEP. 

Número de alunos com frequência da Sala de Ocorrência Disciplinar 

Ano letivo 2017/2018 Ano letivo 2018/2019 Ano letivo 2019/2020 

1.º Per. 2.º Per. 3.º Per. 1.º Per. 2.º Per. 3.º Per. 1.º Per. 2.º Per. 3.º Per. 

30 14 5 16 20 3 59 21 - - - 

Total: 49 alunos Total: 39 alunos Total: 80 alunos 

 

Da análise dos dados apresentados, constata-se que nos dois primeiros anos de 

implementação da SO, os números relativos à frequência da mesma foram razoavelmente 

positivos, apresentando sempre uma evolução muito interessante desde o primeiro até ao 

terceiro período letivo. 

No entanto, no ano letivo que agora termina, os dados são preocupantes, sobretudo 

quando se avalia o nível de frequência do primeiro período, com 59 ocorrências registadas. 

Já o segundo período, com 21 ocorrências registadas, é mais consentâneo com os dados 

registados nos períodos homólogos nos dois anos letivos anteriores. 

Ou seja, poder-se-á dizer que o primeiro período deste ano letivo 2019/2020 foi, de 

facto, um período bastante difícil no que à frequência da SO diz respeito. Ainda assim, 
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numa análise mais detalhada destes dados, pode-se constatar que um grupo específico de 

alunos da turma 7.º A contribuiu de forma muito significativa para este número. Só entre 

estes cinco alunos foram registadas 37 ocorrências para a SO, das 59 existentes no 

primeiro período. Quer isto dizer que, podendo circunscrever-se esta situação a um grupo 

restrito de alunos com comportamentos claramente desajustados, podem entender-se, de 

certa forma, os números apresentados. 

A finalizar esta análise, refira-se que, em virtude da interrupção das atividades 

letivas presenciais a partir do dia 16 de março, devido à pandemia da Covid-19, 

naturalmente não foram registadas quaisquer ocorrências no terceiro período letivo. 
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Estratégia de Educação para a Cidadania 

 

Em relação à disciplina de Cidadania e Desenvolvimento foi extremamente positiva a 

estrita articulação entre os docentes do Departamento de Ciências Humanas e Sociais e 

Diretores de Turma, a que foram atribuídas as horas de Cidadania. Foram planificadas em 

conjunto as atividades a desenvolver em cada período letivo e no terceiro período, dada a 

situação de pandemia, conseguiu-se articular em conjunto com a disciplina de EMRC. 

Definiram-se propostas  de trabalho comuns para todas as turmas do 5º ao 9º ano, o que 

em termos de resultados finais foi um sucesso. 

As atividades desenvolvidas respeitaram os princípios estabelecidos na Estratégia 

de Educação para a Cidadania na Escola, instrumento fundamental para orientar o trabalho 

a desenvolver quer no 2º quer no 3º ciclos. Permitiram ainda a articulação com os projetos 

da escola, nomeadamente, o PES (ex: Dia do Não Fumador; Semana dos Afetos/Dia dos 

Namorados). 

Também se concretizou, com sucesso, a participação dos professores de Cidadania 

na festa de Natal da escola. A Coordenadora organizou as atividades inseridas na temática 

“Natal Solidário”; procedendo-se à organização de bancas, por turma. Os alunos 

conseguiram recolher dinheiro através da venda de bens e também houve recolha de 

roupas, calçado e bens alimentares que foram entregues às instituições locais (ADA, 

Bombeiros e Canil Municipal). De destacar o envolvimento da Comunidade Escolar e Local 

nesta iniciativa e a articulação entre todos os ciclos. 

No âmbito da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, as temáticas 

desenvolvidas foram: "violência doméstica e no namoro" e também a exploração do tema 

"Os Refugiados - E se fosse eu? Fazer a mochila e partir." Realizaram-se atividades de 

debate, trabalhos individuais e de grupo através da análise de filmes/documentários e de 

notícias sobre os temas. Os alunos produziram cartazes para assinalar o Dia Internacional 

das Vítimas do Holocausto. Participaram numa sessão de esclarecimento sobre o 

Orçamento Participativo das Escolas. 

É de destacar que , no terceiro período letivo, e em virtude da situação de pandemia 

os alunos desenvolveram trabalhos práticos submetidos a temas relacionados com a 

situação atual. Foram trabalhados os temas da solidariedade em tempo de pandemia Covid-

19, a liberdade, a poesia e a pandemia, o meio ambiente e a pandemia (reflexão e cartaz). 

Realizaram ainda, em articulação com a disciplina de Educação Visual, maquetes sobre 

arte reciclada (reflexão e tarefa prática). A última tarefa proposta foi sobre o tema do 
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racismo (apresentação 10 imagens/10 legendas). Os alunos participaram com empenho nas 

atividades propostas e demonstram bastante criatividade e consciência cívica perante a 

análise dos temas nas aulas síncronas. Foram publicados no Jornal Escolar alguns dos 

trabalhos que se destacaram. 

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. 

A nível do 3º ciclo, foi elaborada pela coordenadora em conjunto, com as 

professoras de 2º ciclo, a prova oral de equivalência à frequência de Cidadania e 

Desenvolvimento e as respetivas grelhas e critérios de classificação. 

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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Projeto de Educação para a Saúde (PES) 

 

O projeto da Promoção e Educação para a Saúde pretende promover a saúde no 

meio escolar e intervir de forma a criar condições para ouvir e conhecer os problemas dos 

intervenientes da comunidade escolar, nomeadamente, os alunos, pais/encarregados de 

educação, professores e assistentes operacionais de forma a facilitar o diálogo entre os 

mesmos no processo educativo. Este teve como finalidades:  

- Desenvolver a consciência cívica de toda a comunidade como elemento 

fundamental no processo de formação de cidadãos responsáveis, ativos e 

intervenientes;  

- Consciencializar os alunos para a importância da aquisição de valores / atitudes com 

vista à sua integração na sociedade; 

- Fomentar o reconhecimento da saúde como um bem precioso que todos desejamos 

e devemos promover; 

- Contribuir para uma tomada de consciência da responsabilidade individual a nível da 

saúde como bem comum; 

- Sensibilizar os diversos agentes da comunidade educativa para a necessidade da 

Educação para a Saúde e da Educação Sexual, fomentando a sua adesão e 

envolvimento neste projeto; 

- Fomentar hábitos de vida saudável; 

- Estimular o apreço pelo seu próprio corpo e pela conquista da saúde individual; 

- Promover uma cultura de respeito e responsabilidade no campo da sexualidade; 

- Promover a relação Escola – Família, Escola – Centro de Saúde e/ou outras 

instituições/recursos comunitários; 

- Desenvolver as vertentes de pesquisa e intervenção, promovendo a articulação dos 

diferentes conhecimentos disciplinares e não disciplinares.  

No início do ano letivo 2019/2020, foi realizada uma reunião de toda a  equipa a fim 

de ser feita uma análise pormenorizada da aplicação do projeto nos anos anteriores de 

forma a compreender as áreas tratadas e necessidades da escola. Reorganizou-se a 

proposta de planificação elaborada no final do ano anterior de acordo com algumas 

orientações/propostas de departamentos. Para além disto, efetuou-se uma reunião conjunta 

entre a subcoordenadora do projeto e a enfermeira do UC de Portel, de forma a realizar um 

levantamento das necessidades do nosso agrupamento e se proceder a um planeamento 

mais eficaz e eficiente. O projeto foi delineado numa perspetiva interdisciplinar, numa lógica 

de transversalidade, adequado aos diferentes níveis etários, utilizando um modelo 



	
	

66	

pedagógico compreensivo, envolvendo a comunidade educativa, e dinamizado, sempre que 

possível, em colaboração estreita com os serviços de saúde, pais e Encarregados de 

Educação, ou outras entidades externas. Após a delineação do plano de ação a 

implementar, o mesmo foi aprovado e divulgado junto da comunidade educativa. Para o 

desenvolvimento do mesmo, privilegiou-se uma metodologia assente no contexto cultural e 

socioeconómico da região, com o diagnóstico de necessidades de saúde, globais e 

específicas, e respetiva adoção de medidas conducentes à resolução das necessidades 

identificadas.   

Das temáticas definidas pelo ministério da educação, valorizou-se a Saúde Mental e 

Prevenção da Violência, a Educação Alimentar e Atividade Física, Comportamentos Aditivos 

e Dependências e também por último, Afetos e Educação para a Sexualidade. 

 Uma escola promotora de saúde terá que proporcionar à comunidade educativa um 

ambiente saudável, agradável, onde possamos usufruir do espaço físico e humano. Por 

isso, de entre as atividades desenvolvidas, foram realizadas diversas comemorações de 

dias efemérides, de forma a promover e enriquecer não só as relações interpessoais, a 

comunicação, as expressões, as artes como também aprendizagens significativas, 

geradoras de mudanças de atitudes/comportamentos, ou seja, promotores de estilos de 

vida saudáveis. Foi ainda realizado um Espetáculo de Teatro Debate constituído por um 

prólogo e seis situações de violência em ambiente escolar, atividade desencadeadora de 

questões acerca da sexualidade, as quais foram colocadas  numa caixa para o efeito e 

entregues à enfermeira Rita Guerra de forma a ser feito um tratamento das mesmas com a 

finalidade de serem feitas sessões de esclarecimento baseadas nas questões realizadas 

pelos alunos. Participaram nesta atividade todas as turmas de 2.º, 3.º ciclos e secundário; 

disponibilização de informação sobre várias temáticas da saúde; rastreios de saúde oral e 

sensibilização sobre a importância da alimentação. 

Durante os 1.º e 2.º períodos todas as atividades definidas foram cumpridas com 

uma avaliação positiva. O terceiro período decorreu de forma atípica devido à pandemia 

Covid-19, não possibilitando a concretização do definido na planificação. 

Não foram realizadas as seguintes atividades: 

- Visita ao MARÉ 

- Workshop sobre Suporte Básico de Vida. 

Foram os docentes da equipa PES conjuntamente com outros docentes mais 

disponíveis em colaborar, que permitiram o desenvolvimento do projeto, proporcionando 

momentos de vivência e aprendizagem na comunidade educativa.   
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A maioria das atividades foram previamente divulgadas, quer através de cartazes 

e/ou página do agrupamento e dos diretores de turma, de forma a solicitar e incentivar a 

participação e consequentemente sucesso nas atividades. É de salientar que muitas das 

atividades realizadas surtiram o sucesso desejado graças também ao apoio de vários 

parceiros no seu desenvolvimento, tais como: as enfermeiras da UC de Portel, que 

demonstraram sempre o seu apoio; Escola Segura; Biblioteca Escolar, Centro de Saúde de 

Reguengos de Monsaraz URAP (higienista oral) e o Centro de Saúde de Portel. Na sua 

maioria, as atividades previstas foram realizadas, sendo que umas tiveram mais sucesso 

que outras, como o demostram as avaliações efetuadas. 

A equipa PES, da análise global da implementação do projeto ao longo do ano letivo 

considera que este apresentou como pontos fortes: 

- A promoção de hábitos de saúde e higiene; 

- A participação e envolvimento dos alunos na maioria das atividades;  

- Higiene oral no pré-escolar e 1.º ciclo;  

- Rastreio oral;  

- Atribuição de cheques dentista;  

- Desenvolvimento de uma maior consciência relativa ao seu próprio estado de saúde;  

- Manifestação de interesse e preocupação sobre temáticas atuais relacionadas com 

a saúde;  

- Adesão dos alunos nas sessões de violência em ambiente escolar;  

- Participação/colaboração ativa da maioria dos diretores de turma nas atividades 

propostas; 

- Envolvimento da direção da escola;  

- A disponibilização dos docentes de OFC para o desenvolvimento das atividades;  

- Facilidade de comunicação entre o 1.º ciclo e os restantes devido à presença na 

coordenação do projeto de uma professora do 1.º ciclo; 

- Divulgação das atividades. 

Como pontos fracos no desenvolvimento do projeto há a considerar: 

- O fraco envolvimento e reconhecimento da importância do projeto por parte de 

alguns docentes e não docentes; 

- O fraco envolvimento por parte dos encarregados de educação; 

- Falta de formação dos docentes na área da saúde escolar; 

- Desmotivação dos docentes em aderirem a projetos diferentes do habitual;  

- Incompatibilidade de horários entre os diferentes membros da equipa. 
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Como medidas a implementar para o próximo ano letivo, propõe-se:  

- Designação de três coordenadores do PES (Pré-escolar; 1.º ciclo e 2.º/3.º ciclo) de 

forma a ocorrer uma melhor e eficiente comunicação e articulação; 

- compatibilidade de horários entre os elementos da equipa; 

- Abertura do Gabinete da Saúde; 

- Maior participação do PES no Plano de Turma com a divulgação atempada das 

atividades previstas; 

- Formação para a comunidade escolar na área da saúde nomeadamente primeiros 

Socorros; 

- Continuação da implementação das áreas da alimentação e exercício físico; 

- Promoção do desenvolvimento da saúde mental nos diferentes ciclos; 

- Aumentar o envolvimento da comunidade escolar e encarregados de educação no 

desenvolvimento do projeto; 

- Fomentar o reconhecimento da necessidade do projeto junto de alguns docentes; 

- Continuar as parcerias conseguidas e envolver outras igualmente necessárias; 

- Promover mais rastreios (auditivos e visuais); 

- Concretizar as atividades dirigidas ao pessoal docente e não docente para a 

promoção do seu bem-estar físico e mental. 

Fazendo um balanço do trabalho desenvolvido julgamos poder afirmar que o mesmo 

foi bastante positivo e enriquecedor. Apesar da situação epidémica em que nos 

encontramos ter obrigado a um repentino confinamento, praticamente todas as atividades 

previstas na planificação foram cumpridas com uma avaliação positiva. 
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Aspetos a melhorar – recomendações da IGEC 

 

Em maio de 2019 uma equipa da IGEC visitou o AEP no âmbito da Gestão do 

Currículo: Ensino Experimental das Ciências. No relatório podem ler-se os aspetos a 

melhorar, elencados abaixo, muitos dos quais, no nosso entender, podem ser aplicados às 

outras áreas disciplinares. 

 

MÓDULO A - CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS  

A.1. Material e equipamento  

- Rentabilizar os espaços de laboratório existentes, permitindo que os alunos do 

Agrupamento, principalmente os do 2.º ciclo do ensino básico (2.º CEB), em alguns 

momentos, desenvolvam a sua atividade letiva naqueles espaços, de forma a 

experimentarem e a explorarem diversos materiais, tratando os conteúdos/temas numa 

vertente mais prática, promovendo o gosto pela ciência e conseguindo uma maior 

apropriação da metodologia científica.  

- Diligenciar o levantamento criterioso das reais necessidades de materiais e 

equipamentos de laboratório, para tornar efetivo e generalizado um trabalho prático de 

qualidade, em sala de atividades/aulas em todos os estabelecimentos de educação e 

ensino do Agrupamento.  

- Proporcionar nas salas de atividades, na educação pré-escolar, o contacto direto 

das crianças com materiais naturais, do quotidiano e específicos das ciências, para que 

possam livremente explorar e experimentar, despertando assim a sua curiosidade e o 

desejo de saber mais sobre o mundo que as rodeia.  

 

A.2. Formação contínua no âmbito do ensino experimental das ciências  

- Considerar no plano de formação as necessidades de atualização de 

conhecimentos em didática das ciências, identificadas pelos docentes, tendo em vista o 

desenvolvimento consistente da cultura científica nas crianças e alunos.  

- Promover sessões internas de trabalho entre docentes para disseminação de 

saberes e de conhecimentos específicos ligados ao ensino das ciências experimentais, em 

ordem à melhoria das dinâmicas de trabalho prático desenvolvido com as crianças e os 

alunos em sala de atividades/aula e no campo.  
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MÓDULO B - PLANEAMENTO CURRICULAR NO ÂMBITO DAS CIÊNCIAS  

B.1. Documentos curriculares estruturantes da Escola  

- Definir nos documentos curriculares estruturantes linhas de atuação para a 

inclusão e de estratégias orientadas para tal, bem como os modos de monitorização. 

B.2. Planeamento pedagógico  

- Considerar, nos documentos de planeamento pedagógico, estratégias que 

envolvam ativamente as crianças e os alunos nas diversas tipologias de trabalho prático, 

investindo nas de base laboratorial, experimental e de campo, bem como os respetivos 

procedimentos, técnicas e instrumentos para avaliação dos progressos nas aprendizagens.  

- Contemplar, no planeamento pedagógico, para todos os níveis de educação e 

ensino, a interligação dos conteúdos com o quotidiano/meio, contextualizada em CTSA – 

Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, para fomentar aprendizagens mais 

significativas e a compreensão do mundo real pelas crianças e alunos.  

- Perspetivar de forma mais coerente a estrutura das planificações de longo prazo, 

considerando o perfil de competências e as aprendizagens essenciais, prevendo a 

integração das estratégias de ensino numa ligação interdisciplinar dos conteúdos a 

trabalhar.  

- Considerar nos documentos de planeamento, a articulação vertical do currículo ao 

longo da escolaridade, através da organização sequencial e coerente das atividades de 

trabalho experimental com graus de complexidade progressiva, nas áreas de competências 

do saber científico, do pensamento crítico e criativo e do raciocínio e resolução de 

problemas.  

- Promover uma apropriação de práticas de ensino das ciências, sustentada numa 

cultura colaborativa de conceção, execução e avaliação de atividades de caráter 

experimental e laboratorial, por parte de todos os docentes, em particular no 1.º CEB, 

potenciando as competências que lhes permitam assumir efetivamente a prossecução 

dessas aprendizagens, em contexto curricular. 

- Incluir no planeamento linhas de atuação para que todas as crianças/alunos, 

incluindo os abrangidos por medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, possam 

aceder ao currículo e às aprendizagens em todos os contextos de trabalho prático.  

- Considerar no planeamento a consolidação, aprofundamento e enriquecimento das 

Aprendizagens Essenciais, com recurso aos demais documentos curriculares em vigor, em 

conformidade com a tomada de decisões do Agrupamento sobre esta matéria.  
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MÓDULO C – PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM CIÊNCIAS  

- Potenciar o aumento da frequência de atividades/aulas que propiciem a crianças e 

alunos o envolvimento em pesquisa, debate de ideias, trabalho autónomo, individual e em 

grupo, estruturação de protocolos experimentais e guiões de trabalho de campo, 

minimizando as estratégias do tipo teórico-expositivo-demonstrativo.  

- Promover, no início de cada atividade/aula/unidade didática, a explicitação clara 

dos objetivos e do que é esperado ser demonstrado saber, por parte das crianças e dos 

alunos, de modo a potenciar a autorregulação das aprendizagens.  

- Privilegiar as estratégias pedagógico-didáticas de base interdisciplinar e enraizadas 

no mundo real, numa perspetiva CTSA - Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, 

possibilitando às crianças e aos alunos uma compreensão mais consolidada da 

complexidade do meio envolvente.  

- Melhorar a elaboração de sumários, tornando-os sínteses claras e concisas do 

trabalho efetivamente realizado nas aulas, de modo a valorizar os seus contributos e 

potencialidades para as aprendizagens dos alunos e a evidenciar a coerência entre o 

currículo planeado e o implementado.  

 

MÓDULO D – AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DAS CIÊNCIAS  

- Assegurar a conceção e aplicação de instrumentos diversos que, no seu conjunto, 

avaliem as competências adquiridas durante o trabalho prático, nomeadamente nas 

modalidades de base laboratorial, experimental e de campo.  

- Fomentar o trabalho colaborativo, ao nível dos departamentos curriculares no 

ensino básico, na construção de matrizes enquadradoras e de instrumentos de avaliação 

formativa, sistemática e contínua que incluam exercícios, testes e tarefas de resolução de 

problemas que apelem a domínios cognitivos associados a conhecimento e reprodução de 

informação (nível inferior) mas, também, aos que convocam operações mentais mais 

complexas no desenvolvimento das respostas, como a aplicação/interpretação (nível médio) 

e o raciocínio/criação (nível superior).  

- Aperfeiçoar os critérios de avaliação, definindo a forma como a componente 

prática/experimental é considerada, atribuindo-lhe uma ponderação.  

- Melhorar, nos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, os procedimentos de aferição 

da avaliação do progresso das aprendizagens dos alunos, incluindo as adquiridas em 

contextos de trabalho prático de base laboratorial, experimental e de campo.  
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MÓDULO E – SUPERVISÃO DA PRÁTICA LETIVA E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

EM CIÊNCIAS  

- Refletir sobre a importância de criar mecanismos de observação de 

atividades/aulas, entre pares, enquanto estratégia de desenvolvimento profissional e de 

melhoria das práticas pedagógicas, no âmbito das ciências experimentais.  

- Aprofundar a reflexão, nos diferentes departamentos, sobre os fatores de 

sucesso/insucesso no âmbito da cultura científica, com base, entre outras fontes, nos 

Relatórios das Provas de Aferição de 2017 e 2018 (RIPA e REPA), contendo o diagnóstico 

das dificuldades evidenciadas nos desempenhos dos alunos do Agrupamento nas várias 

áreas/temas e domínios cognitivos, a fim de fundamentar a tomada de decisões 

estratégicas que contribuam para a melhoria consistente das práticas pedagógicas e das 

aprendizagens.  

- Criar procedimentos que permitam avaliar o impacto das ações de formação 

realizadas pelos docentes ao nível das suas práticas pedagógicas, no sentido de melhorar a 

ação educativa.  
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Reflexões Finais 

 

Este Documento pretendeu, à semelhança do anterior, averiguar o grau de 

concretização dos objetivos propostos nos diferentes documentos orientadores do 

Agrupamento, bem como a sua implicação na ação educativa e nos resultados dos alunos. 

Desta forma, destacam-se 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; 

- 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 3,2%, respeitante aos alunos 

avaliados, 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 (82,1%) 

superado os 78,6% obtidos no ano anterior; 

- 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. 

 

Destacamos como pontos a ser alvo de reflexão no futuro: 

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

escolares e da qualidade das aprendizagens foram parcialmente atingidas; 
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- a falta de empenho, autonomia e produtividade reveladas pelos alunos do Curso de 

Educação e Formação – Operador Agrícola relativamente às atividades de natureza 

prática; 

- a necessidade manifestada pelos docentes de diferentes departamentos  da 

existência de um tempo comum no horário para articulação e planificação de 

atividades. 

 

Propostas de melhoria 

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; 

- 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. 

Será igualmente importante salientar a realidade muito particular em que decorreu 

este ano letivo. A suspensão das atividades letivas presenciais em março, provocou que 

muitas das atividades planificadas não fossem realizadas e que muitas das estratégias 

pensadas fossem interrompidas e substituídas por outras não testadas anteriormente. 

Tendo tal facto criado nos alunos e docentes uma sensação, muitas vezes, de impotência. 

Para o próximo ano letivo impõe-se, tal como ditam as orientações da tutela, uma 

recuperação e consolidação das aprendizagens lecionadas durante estes meses de E@D. 

Também a Equipa de Autoavaliação sofreu com a interrupção das atividades 

presenciais, tendo a sua planificação para este ano sido interrompida, nomeadamente no 

que concerne à aplicação de questionários de autoavaliação aos vários elementos da 
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comunidade escolar. Entendeu esta equipa que, num cenário de ensino à distância, com 

todas as condicionantes e constrangimentos que este comportou, não estariam reunidas as 

condições para auscultar a comunidade escolar, correndo-se o risco de as respostas dadas 

serem desvirtuadas pela influência do contexto que se estava a viver. Desta forma, a 

aplicação dos questionários será adiada para o próximo ano letivo.  

 

 

setembro de 2020 

A Equipa de Autoavaliação do AEP



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

(Dados estatísticos dos resultados escolares de 2019/2020) 
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1.º Ciclo - Sucesso e Qualidade do Sucesso 
 

 1.º ano 
Sucesso 

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

1.º A 
1.º P 24 41,7% 70,8% 95,8% 41,7% 79,2% 100,0% 79,2% 
2.º P 23 65,2% 78,3% 100,0% 65,2% 100,0% 100,0% 100,0% 
3.º P 24 83,3% 87,5% 100,0% 83,3% 100,0% 100,0% 100,0% 

MT-A 
1.º P 9 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
2.º P 9 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
3.º P 9 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

OR-A 
1.º P 2 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
2.º P 2 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
3.º P 2 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

STA 
1.º P 4 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
2.º P 5 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
3.º P 5 100,0% 100,0% 100,0% 80,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

1.º ANO 
1.º P 39 64,1% 82,1% 97,4% 64,1% 87,2% 100,0% 100,0% 
2.º P 39 79,5% 87,2% 100,0% 79,5% 100,0% 100,0% 100,0% 
3.º P 40 90,0% 92,5% 100,0% 87,5% 100,0% 100,0% 100,0% 

  
 

Qualidade do sucesso (menções Bom e Muito Bom) 
Turmas Período letivo N.º Alunos POR MAT EM AE ED-ART EF OFC 

1.º A 
1.º P 24 20,8% 45,8% 75,0% 20,8% 58,3% 33,3% 58,3% 
2.º P 23 26,1% 43,5% 87,0% 26,1% 65,2% 30,4% 65,2% 
3.º P 24 58,3% 62,5% 87,5% 58,3% 79,2% 75,0% 70,8% 

MT-A 
1.º P 9 88,9% 88,9% 100,0% 88,9% 88,9% 100,0% 100,0% 
2.º P 9 88,9% 88,9% 100,0% 88,9% 100,0% 100,0% 100,0% 
3.º P 9 88,9% 88,9% 100,0% 88,9% 100,0% 100,0% 100,0% 

OR-A 
1.º P 2 0,0% 50,0% 100,0% 0,0% 50,0% 100,0% 50,0% 
2.º P 2 0,0% 50,0% 100,0% 100,0% 50,0% 100,0% 50,0% 
3.º P 2 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

STA 
1.º P 4 75,0% 100,0% 100,0% 50,0% 75,0% 75,0% 100,0% 
2.º P 5 60,0% 80,0% 100,0% 40,0% 60,0% 80,0% 80,0% 
3.º P 5 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 40,0% 60,0% 

1.º ANO 
1.º P 39 41,0% 61,5% 84,6% 38,5% 66,7% 56,4% 71,8% 
2.º P 39 43,6% 59,0% 92,3% 46,2% 71,8% 56,4% 74,4% 
3.º P 40 67,5% 70,0% 87,5% 67,5% 82,5% 77,5% 77,5% 
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2.º ano 
Sucesso 

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

2.º A 
1.º P 18 88,9% 88,9% 100,0% 94,4% 100,0% 100,0% 100,0% 
2.º P 19 100,0% 94,7% 100,0% 94,7% 100,0% 100,0% 100,0% 
3.º P 19 100,0% 94,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

MT-A 
1.º P 11 81,8% 81,8% 81,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
2.º P 12 83,3% 83,3% 83,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
3.º P 12 83,3% 83,3% 83,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

OR-A 
1.º P 5 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
2.º P 5 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
3.º P 5 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

STA 
1.º P 2 50,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
2.º P 2 50,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
3.º P 2 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

2.º ANO 
1.º P 36 86,1% 88,9% 94,4% 97,2% 100,0% 100,0% 100,0% 
2.º P 38 92,1% 92,1% 94,7% 97,4% 100,0% 100,0% 100,0% 
3.º P 38 94,7% 92,1% 94,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  
 

Qualidade do sucesso (menções Bom e Muito Bom) 
Turmas Período letivo N.º Alunos POR MAT EM AE ED-

ART 
EF OFC 

2.º A 
1.º P 18 44,4% 55,6% 83,3% 72,2% 94,4% 55,6% 94,4% 
2.º P 19 68,4% 63,2% 89,5% 89,5% 84,2% 68,4% 84,2% 
3.º P 19 57,9% 63,2% 84,2% 73,7% 78,9% 68,4% 78,9% 

MT-A 
1.º P 11 63,6% 54,5% 81,8% 81,8% 81,8% 100,0% 81,8% 
2.º P 12 75,0% 66,7% 75,0% 75,0% 83,3% 100,0% 83,3% 
3.º P 12 75,0% 66,7% 75,0% 75,0% 83,3% 100,0% 83,3% 

OR-A 
1.º P 5 40,0% 60,0% 100,0% 40,0% 20,0% 80,0% 20,0% 
2.º P 5 40,0% 80,0% 100,0% 40,0% 20,0% 80,0% 20,0% 
3.º P 5 60,0% 80,0% 100,0% 60,0% 80,0% 80,0% 80,0% 

STA 
1.º P 2 50,0% 100,0% 50,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
2.º P 2 50,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
3.º P 2 50,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

2.º ANO 
1.º P 36 50,0% 58,3% 83,3% 72,2% 80,6% 75,0% 80,6% 
2.º P 38 65,8% 68,4% 86,8% 78,9% 76,3% 81,6% 76,3% 
3.º P 38 63,2% 68,4% 84,2% 73,7% 81,6% 81,6% 81,6% 
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3.º ano 
Sucesso 

Turmas Período letivo N.º Alunos POR MAT EM AE ED-ART EF OFC ING 

3.º A 
1.º P 21 95,2% 95,2% 100,0% 95,2% 100,0% 100,0% 100,0% 71,4% 
2.º P 21 95,2% 95,2% 95,2% 95,2% 100,0% 100,0% 100,0% 90,5% 
3.º P 21 95,2% 95,2% 95,2% 95,2% 100,0% 100,0% 100,0% 95,2% 

MT-B 
1.º P 9 100,0% 88,9% 88,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
2.º P 9 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
3.º P 9 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

OR-B 
1.º P 4 50,0% 100,0% 75,0% 75,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
2.º P 4 50,0% 100,0% 75,0% 75,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
3.º P 4 75,0% 100,0% 75,0% 75,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

STA 
1.º P 2 100,0% 100,0% 50,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
2.º P 2 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
3.º P 2 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

3.º ANO 
1.º P 36 91,7% 94,4% 91,7% 94,4% 100,0% 100,0% 100,0% 83,3% 
2.º P 36 91,7% 97,2% 94,4% 94,4% 100,0% 100,0% 100,0% 94,4% 
3.º P 36 94,4% 97,2% 94,4% 94,4% 100,0% 100,0% 100,0% 97,2% 

  
 

Qualidade do sucesso (menções Bom e Muito Bom) 
Turmas Período letivo N.º Alunos POR MAT EM AE ED-ART EF OFC ING 

3.º A 
1.º P 21 38,1% 42,9% 33,3% 38,1% 76,2% 52,4% 81,0% 42,9% 
2.º P 21 42,9% 47,6% 52,4% 57,1% 47,6% 57,1% 52,4% 42,9% 
3.º P 21 47,6% 52,4% 71,4% 61,9% 66,7% 57,1% 61,9% 42,9% 

MT-B 
1.º P 9 88,9% 33,3% 77,8% 55,6% 100,0% 100,0% 100,0% 88,9% 
2.º P 9 88,9% 44,4% 77,8% 55,6% 100,0% 100,0% 100,0% 88,9% 
3.º P 9 88,9% 55,6% 77,8% 55,6% 100,0% 100,0% 100,0% 88,9% 

OR-B 
1.º P 4 0,0% 0,0% 25,0% 25,0% 75,0% 25,0% 75,0% 50,0% 
2.º P 4 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 25,0% 75,0% 50,0% 
3.º P 4 0,0% 0,0% 50,0% 25,0% 75,0% 25,0% 100,0% 50,0% 

STA 
1.º P 2 50,0% 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 50,0% 100,0% 100,0% 
2.º P 2 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 100,0% 50,0% 50,0% 100,0% 
3.º P 2 50,0% 100,0% 50,0% 50,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

3.º ANO 
1.º P 36 47,2% 33,3% 44,4% 41,7% 83,3% 61,1% 86,1% 58,3% 
2.º P 36 50,0% 41,7% 58,3% 55,6% 69,4% 63,9% 66,7% 58,3% 
3.º P 36 52,8% 50,0% 69,4% 55,6% 77,8% 61,1% 77,8% 58,3% 

  
  
  

00% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

100% 

POR MAT EM AE ED-ART EF OFC ING 

Sucesso - 3.º ano 

1.º Período 2.º Período 3.º Período 

00% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

100% 

POR MAT EM AE ED-ART EF OFC ING 

Qualidade do sucesso - 3.º Ano 

1.º Período 2.º Período 3.º Período 



	
	

80	

4.º ano 
Sucesso 

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

4.º A 
1.º P 21 95,2% 85,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
2.º P 20 100,0% 90,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
3.º P 20 100,0% 90,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

4.º B 
1.º P 18 83,3% 66,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 94,4% 
2.º P 17 88,2% 58,8% 88,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
3.º P 17 94,1% 82,4% 94,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

MT-B 
1.º P 8 100,0% 62,5% 87,5% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 87,5% 
2.º P 8 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
3.º P 8 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

OR-B 
1.º P 10 100,0% 90,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
2.º P 10 100,0% 90,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
3.º P 10 100,0% 90,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

STA 
1.º P 4 75,0% 100,0% 75,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
2.º P 4 75,0% 100,0% 75,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
3.º P 4 100,0% 100,0% 75,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

4.º ANO 
1.º P 61 91,8% 78,7% 96,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 96,7% 
2.º P 59 94,9% 83,1% 94,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
3.º P 59 98,3% 89,8% 96,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  
 

Qualidade do sucesso (menções Bom e Muito Bom) 
Turmas Período letivo N.º Alunos POR MAT EM AE EA EF OFC ING 

4.º A 
1.º P 21 61,9% 61,9% 76,2% 71,4% 85,7% 100,0% 100,0% 66,7% 
2.º P 20 60,0% 60,0% 70,0% 75,0% 100,0% 100,0% 100,0% 75,0% 
3.º P 20 65,0% 60,0% 70,0% 75,0% 85,0% 100,0% 90,0% 70,0% 

4.º B 
1.º P 18 22,2% 16,7% 22,2% 27,8% 72,2% 72,2% 38,9% 27,8% 
2.º P 17 23,5% 11,8% 23,5% 29,4% 70,6% 76,5% 41,2% 47,1% 
3.º P 17 29,4% 29,4% 64,7% 29,4% 82,4% 82,4% 41,2% 47,1% 

MT-B 
1.º P 8 62,5% 37,5% 25,0% 50,0% 100,0% 100,0% 100,0% 37,5% 
2.º P 8 62,5% 50,0% 25,0% 50,0% 100,0% 100,0% 100,0% 62,5% 
3.º P 8 50,0% 37,5% 25,0% 37,5% 87,5% 87,5% 87,5% 62,5% 

OR-B 
1.º P 10 30,0% 60,0% 90,0% 60,0% 100,0% 100,0% 70,0% 60,0% 
2.º P 10 60,0% 60,0% 90,0% 60,0% 80,0% 100,0% 80,0% 70,0% 
3.º P 10 50,0% 60,0% 90,0% 80,0% 90,0% 60,0% 90,0% 90,0% 

STA 
1.º P 4 75,0% 50,0% 75,0% 75,0% 75,0% 100,0% 75,0% 75,0% 
2.º P 4 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 100,0% 75,0% 75,0% 
3.º P 4 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 50,0% 75,0% 75,0% 

4.º ANO 
1.º P 61 45,9% 44,3% 55,7% 54,1% 85,2% 91,8% 75,4% 50,8% 
2.º P 59 50,8% 45,8% 54,2% 55,9% 86,4% 93,2% 78,0% 64,4% 
3.º P 59 50,8% 49,2% 66,1% 57,6% 84,7% 83,1% 74,6% 66,1% 
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2.º e 3.º Ciclos - Sucesso e Qualidade do Sucesso 
  
 5.º ano 

Sucesso 
Turmas Período letivo N.º Alunos POR ING HGP MAT CN EF EV ET EM CID CAL TIC AE_C@ 

5.º A 

1.º P 14 92,9% 85,7% 85,7% 71,4% 92,9% 100,0% 78,6% 85,7% 100,0% 100,0% 85,7% 100,0% 100,0% 

2.º P 14 100,0% 85,7% 100,0% 78,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 85,7% 100,0% 100,0% 

3.º P 14 100,0% 85,7% 100,0% 85,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

5.º B 

1.º P 14 100,0% 92,9% 100,0% 92,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

2.º P 14 100,0% 92,9% 100,0% 71,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

3.º P 14 100,0% 100,0% 100,0% 78,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

5.º C 

1.º P 11 100,0% 90,9% 90,9% 63,6% 90,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

2.º P 12 83,3% 66,7% 91,7% 75,0% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 

3.º P 12 91,7% 75,0% 91,7% 83,3% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 

5.º ANO 

1.º P 39 97,4% 89,7% 92,3% 76,9% 94,9% 100,0% 92,3% 94,9% 100,0% 100,0% 94,9% 100,0% 100,0% 

2.º P 40 95,0% 82,5% 97,5% 75,0% 97,5% 97,5% 97,5% 97,5% 97,5% 97,5% 92,5% 97,5% 97,5% 

3.º P 40 97,5% 87,5% 97,5% 82,5% 97,5% 97,5% 97,5% 97,5% 97,5% 97,5% 97,5% 97,5% 97,5% 
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Qualidade do sucesso (níveis 4 e 5) 

Turmas Período letivo N.º Alunos POR ING HGP MAT CN EF EV ET EM CID CAL TIC AE_C@ 

5.º A 

1.º P 14 42,9% 35,7% 35,7% 21,4% 35,7% 21,4% 35,7% 35,7% 78,6% 64,3% 42,9% 78,6% 64,3% 

2.º P 14 50,0% 50,0% 50,0% 35,7% 42,9% 21,4% 35,7% 42,9% 78,6% 85,7% 42,9% 71,4% 100,0% 

3.º P 14 64,3% 35,7% 50,0% 35,7% 64,3% 21,4% 42,9% 35,7% 85,7% 100,0% 42,9% 50,0% 100,0% 

5.º B 

1.º P 14 57,1% 42,9% 50,0% 35,7% 50,0% 50,0% 78,6% 71,4% 57,1% 64,3% 64,3% 100,0% 50,0% 

2.º P 14 57,1% 50,0% 57,1% 42,9% 64,3% 64,3% 85,7% 85,7% 78,6% 64,3% 78,6% 100,0% 71,4% 

3.º P 14 50,0% 57,1% 57,1% 50,0% 71,4% 71,4% 78,6% 78,6% 78,6% 71,4% 78,6% 78,6% 71,4% 

5.º C 

1.º P 11 54,5% 63,6% 63,6% 36,4% 54,5% 45,5% 54,5% 81,8% 72,7% 54,5% 72,7% 81,8% 100,0% 

2.º P 12 50,0% 41,7% 50,0% 41,7% 58,3% 58,3% 66,7% 83,3% 66,7% 58,3% 83,3% 75,0% 91,7% 

3.º P 12 58,3% 58,3% 50,0% 41,7% 66,7% 66,7% 58,3% 66,7% 66,7% 66,7% 75,0% 66,7% 91,7% 

5.º ANO 

1.º P 39 51,3% 46,2% 48,7% 30,8% 46,2% 38,5% 56,4% 61,5% 69,2% 61,5% 59,0% 87,2% 69,2% 

2.º P 40 52,5% 47,5% 52,5% 40,0% 55,0% 47,5% 62,5% 70,0% 75,0% 70,0% 67,5% 82,5% 87,5% 

3.º P 40 57,5% 50,0% 52,5% 42,5% 67,5% 52,5% 60,0% 60,0% 77,5% 80,0% 65,0% 65,0% 87,5% 
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 6.º ano 
Sucesso 

Turmas Período letivo N.º Alunos POR ING HGP MAT CN EF EV ET EM CID CAL TIC AE_C@ 

6.º A 

1.º P 18 77,8% 94,4% 100,0% 72,2% 100,0% 100,0% 100,0% 94,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

2.º P 18 94,4% 100,0% 100,0% 94,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

3.º P 18 100,0% 100,0% 100,0% 94,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

6.º B 

1.º P 16 81,3% 87,5% 87,5% 81,3% 100,0% 100,0% 87,5% 87,5% 100,0% 100,0% 100,0% 93,8% 100,0% 

2.º P 16 93,8% 93,8% 100,0% 81,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 93,8% 100,0% 

3.º P 16 93,8% 93,8% 100,0% 87,5% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 93,8% 100,0% 

6.º C 

1.º P 16 93,8% 100,0% 93,8% 87,5% 100,0% 100,0% 93,8% 75,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

2.º P 17 100,0% 100,0% 94,1% 94,1% 100,0% 100,0% 100,0% 94,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

3.º P 17 100,0% 100,0% 100,0% 94,1% 100,0% 100,0% 100,0% 88,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

6.º ANO 

1.º P 50 84,0% 94,0% 94,0% 80,0% 100,0% 100,0% 94,0% 86,0% 100,0% 100,0% 100,0% 98,0% 100,0% 

2.º P 51 96,1% 98,0% 98,0% 90,2% 100,0% 100,0% 100,0% 98,0% 100,0% 100,0% 100,0% 98,0% 100,0% 

3.º P 51 98,0% 98,0% 100,0% 92,2% 100,0% 100,0% 100,0% 96,1% 100,0% 100,0% 100,0% 98,0% 100,0% 
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Qualidade do sucesso (níveis 4 e 5) 
Turmas Período letivo N.º Alunos POR ING HGP MAT CN EF EV ET EM CID CEA_CAL TIC AE_C@ 

6.º A 

1.º P 18 16,7% 33,3% 27,8% 22,2% 27,8% 27,8% 61,1% 88,9% 55,6% 27,8% 100,0% 66,7% 55,6% 

2.º P 18 22,2% 38,9% 33,3% 27,8% 27,8% 33,3% 77,8% 83,3% 94,4% 72,2% 94,4% 77,8% 50,0% 

3.º P 18 22,2% 44,4% 33,3% 27,8% 27,8% 55,6% 77,8% 88,9% 94,4% 66,7% 94,4% 55,6% 83,3% 

6.º B 

1.º P 16 25,0% 43,8% 43,8% 25,0% 37,5% 18,8% 31,3% 25,0% 81,3% 43,8% 31,3% 75,0% 37,5% 

2.º P 16 31,3% 50,0% 43,8% 43,8% 50,0% 25,0% 43,8% 43,8% 62,5% 68,8% 43,8% 81,3% 62,5% 

3.º P 16 31,3% 50,0% 50,0% 43,8% 50,0% 62,5% 43,8% 37,5% 68,8% 50,0% 62,5% 56,3% 68,8% 

6.º C 

1.º P 16 12,5% 37,5% 31,3% 18,8% 31,3% 12,5% 31,3% 37,5% 87,5% 31,3% 18,8% 75,0% 18,8% 

2.º P 17 23,5% 41,2% 35,3% 41,2% 52,9% 35,3% 47,1% 41,2% 88,2% 58,8% 58,8% 70,6% 88,2% 

3.º P 17 29,4% 35,3% 35,3% 41,2% 52,9% 52,9% 41,2% 41,2% 88,2% 47,1% 41,2% 58,8% 82,4% 

6.º ANO 

1.º P 50 18,0% 38,0% 34,0% 22,0% 32,0% 20,0% 42,0% 52,0% 74,0% 34,0% 52,0% 72,0% 38,0% 

2.º P 51 25,5% 43,1% 37,3% 37,3% 43,1% 31,4% 56,9% 56,9% 82,4% 66,7% 66,7% 76,5% 66,7% 

3.º P 51 27,5% 43,1% 39,2% 37,3% 43,1% 56,9% 54,9% 56,9% 84,3% 54,9% 66,7% 56,9% 78,4% 
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 7.º ano 

Sucesso 
Turmas Período letivo N.º Alunos POR ING LE II HIST GEO MAT FQ CN EF EV CID OA TIC OFC 

7.º A 

1.º P 24 75,0% 70,8% 70,8% 79,2% 83,3% 62,5% 45,8% 91,7% 79,2% 91,7% 87,5% 100,0% 45,8% 75,0% 

2.º P 24 66,7% 91,7% 79,2% 87,5% 87,5% 75,0% 75,0% 100,0% 95,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

3.º P 24 70,8% 91,7% 79,2% 87,5% 91,7% 83,3% 79,2% 95,8% 95,8% 100,0% 87,5% 100,0% 91,7% 83,3% 

7.º B 

1.º P 14 50,0% 64,3% 57,1% 78,6% 78,6% 35,7% 42,9% 78,6% 85,7% 92,9% 92,9% 92,9% 85,7% 64,3% 

2.º P 12 66,7% 100,0% 75,0% 100,0% 91,7% 58,3% 75,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

3.º P 12 66,7% 100,0% 83,3% 100,0% 100,0% 66,7% 83,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

7.º C 

1.º P 14 85,7% 78,6% 85,7% 78,6% 85,7% 57,1% 57,1% 85,7% 92,9% 92,9% 92,9% 92,9% 78,6% 85,7% 

2.º P 13 92,3% 100,0% 92,3% 92,3% 92,3% 84,6% 61,5% 92,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

3.º P 13 92,3% 100,0% 92,3% 100,0% 92,3% 84,6% 69,2% 92,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

7.º ANO 

1.º P 52 71,2% 71,2% 71,2% 78,8% 82,7% 53,8% 48,1% 86,5% 84,6% 92,3% 90,4% 96,2% 65,4% 75,0% 

2.º P 49 73,5% 95,9% 81,6% 91,8% 89,8% 73,5% 71,4% 98,0% 98,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

3.º P 49 75,5% 95,9% 83,7% 93,9% 93,9% 79,6% 77,6% 95,9% 98,0% 100,0% 93,9% 100,0% 95,9% 91,8% 
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Qualidade do sucesso (níveis 4 e 5) 

Turmas Período letivo N.º Alunos POR ING LE II HIST GEO MAT FQ CN EF EV CID OA TIC OFC 

7.º A 

1.º P 24 4,2% 8,3% 16,7% 29,2% 29,2% 8,3% 20,8% 62,5% 20,8% 41,7% 25,0% 70,8% 12,5% 54,2% 

2.º P 24 4,2% 33,3% 29,2% 45,8% 50,0% 16,7% 12,5% 66,7% 33,3% 58,3% 41,7% 70,8% 20,8% 58,3% 

3.º P 24 4,2% 41,7% 33,3% 41,7% 50,0% 29,2% 20,8% 54,2% 25,0% 58,3% 37,5% 70,8% 20,8% 62,5% 

7.º B 

1.º P 14 7,1% 7,1% 28,6% 28,6% 14,3% 7,1% 0,0% 14,3% 28,6% 42,9% 0,0% 57,1% 21,4% 28,6% 

2.º P 12 0,0% 41,7% 41,7% 41,7% 41,7% 16,7% 0,0% 25,0% 58,3% 33,3% 25,0% 75,0% 33,3% 50,0% 

3.º P 12 0,0% 58,3% 41,7% 58,3% 41,7% 25,0% 0,0% 50,0% 58,3% 41,7% 33,3% 91,7% 33,3% 41,7% 

7.º C 

1.º P 14 28,6% 21,4% 21,4% 42,9% 35,7% 21,4% 28,6% 35,7% 42,9% 35,7% 92,9% 42,9% 28,6% 21,4% 

2.º P 13 30,8% 23,1% 15,4% 38,5% 46,2% 23,1% 23,1% 30,8% 53,8% 38,5% 100,0% 46,2% 61,5% 23,1% 

3.º P 13 30,8% 23,1% 15,4% 38,5% 46,2% 23,1% 23,1% 38,5% 46,2% 38,5% 100,0% 76,9% 30,8% 30,8% 

7.º ANO 

1.º P 52 11,5% 11,5% 21,2% 32,7% 26,9% 11,5% 17,3% 42,3% 28,8% 40,4% 36,5% 59,6% 19,2% 38,5% 

2.º P 49 10,2% 32,7% 28,6% 42,9% 46,9% 18,4% 12,2% 46,9% 44,9% 46,9% 53,1% 65,3% 34,7% 46,9% 

3.º P 49 10,2% 40,8% 30,6% 44,9% 46,9% 26,5% 16,3% 49,0% 38,8% 49,0% 53,1% 77,6% 26,5% 49,0% 
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 8.º ano 

Sucesso 
Turmas Período letivo N.º Alunos POR ING ESP HIST GEO MAT FQ CN EF EV CID OA TIC OFC 

8.º A 

1.º P 17 88,2% 88,2% 76,5% 100,0% 76,5% 76,5% 82,4% 100,0% 88,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

2.º P 17 88,2% 100,0% 94,1% 94,1% 94,1% 76,5% 88,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

3.º P 17 100,0% 100,0% 94,1% 100,0% 100,0% 88,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

8.º B 

1.º P 12 83,3% 100,0% 90,9% 100,0% 83,3% 83,3% 75,0% 91,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 91,7% 

2.º P 12 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 91,7% 75,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

3.º P 12 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 91,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

8.º ANO 

1.º P 29 86,2% 93,1% 82,1% 100,0% 79,3% 79,3% 79,3% 96,6% 93,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 96,6% 

2.º P 29 93,1% 100,0% 96,4% 96,6% 96,6% 82,8% 82,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

3.º P 29 100,0% 100,0% 96,4% 100,0% 100,0% 89,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Qualidade do sucesso (níveis 4 e 5) 

Turmas Período letivo N.º Alunos POR ING ESP HIST GEO MAT FQ CN EF EV CID OA TIC OFC 

8.º A 

1.º P 17 0,0% 17,6% 17,6% 58,8% 5,9% 23,5% 29,4% 35,3% 41,2% 41,2% 100,0% 70,6% 94,1% 23,5% 

2.º P 17 0,0% 23,5% 5,9% 58,8% 17,6% 35,3% 35,3% 35,3% 64,7% 52,9% 94,1% 82,4% 94,1% 94,1% 

3.º P 17 5,9% 23,5% 5,9% 58,8% 17,6% 52,9% 35,3% 41,2% 52,9% 64,7% 88,2% 82,4% 88,2% 76,5% 

8.º B 

1.º P 12 16,7% 33,3% 27,3% 58,3% 58,3% 33,3% 33,3% 33,3% 66,7% 25,0% 100,0% 66,7% 100,0% 25,0% 

2.º P 12 41,7% 41,7% 36,4% 50,0% 58,3% 33,3% 25,0% 50,0% 66,7% 66,7% 91,7% 83,3% 91,7% 91,7% 

3.º P 12 41,7% 41,7% 36,4% 50,0% 58,3% 33,3% 33,3% 50,0% 66,7% 83,3% 100,0% 100,0% 100,0% 75,0% 

8.º ANO 

1.º P 29 6,9% 24,1% 21,4% 58,6% 27,6% 27,6% 31,0% 34,5% 51,7% 34,5% 100,0% 69,0% 96,6% 24,1% 

2.º P 29 17,2% 31,0% 17,9% 55,2% 34,5% 37,9% 31,0% 41,4% 65,5% 58,6% 93,1% 82,8% 93,1% 93,1% 

3.º P 29 20,7% 31,0% 17,9% 55,2% 34,5% 44,8% 34,5% 44,8% 58,6% 72,4% 93,1% 89,7% 93,1% 75,9% 
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 9.º ano 

Sucesso 
Turmas Período letivo N.º Alunos POR ING ESP HIST GEO MAT FQ CN EF EV CID OA TIC OFC 

9.º A 

1.º P 18 44,4% 72,2% 72,2% 94,4% 100,0% 66,7% 55,6% 72,2% 72,2% 94,4% 100,0% 94,4% 100,0% 72,2% 

2.º P 18 50,0% 88,9% 88,9% 77,8% 100,0% 72,2% 66,7% 83,3% 94,4% 94,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

3.º P 18 66,7% 88,9% 94,4% 100,0% 100,0% 77,8% 83,3% 100,0% 88,9% 94,4% 100,0% 100,0% 100,0% 94,4% 

9.º B 

1.º P 19 84,2% 78,9% 88,9% 100,0% 89,5% 68,4% 84,2% 94,7% 94,7% 100,0% 100,0% 100,0% 94,7% 100,0% 

2.º P 19 78,9% 100,0% 100,0% 94,7% 100,0% 68,4% 94,7% 94,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

3.º P 19 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 73,7% 89,5% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

9.º ANO 

1.º P 37 64,9% 75,7% 80,6% 97,3% 94,6% 67,6% 70,3% 83,8% 83,8% 97,3% 100,0% 97,3% 97,3% 86,5% 

2.º P 37 64,9% 94,6% 94,4% 86,5% 100,0% 70,3% 81,1% 89,2% 97,3% 97,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

3.º P 37 83,8% 94,6% 97,2% 100,0% 100,0% 75,7% 86,5% 100,0% 94,6% 97,3% 100,0% 100,0% 100,0% 97,3% 
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Qualidade do sucesso (níveis 4 e 5) 

Turmas Período letivo N.º Alunos POR ING ESP HIST GEO MAT FQ CN EF EV CID OA TIC OFC 

9.º A 

1.º P 18 16,7% 22,2% 22,2% 33,3% 66,7% 22,2% 16,7% 22,2% 22,2% 33,3% 83,3% 61,1% 44,4% 27,8% 

2.º P 18 11,1% 16,7% 22,2% 27,8% 72,2% 22,2% 27,8% 27,8% 44,4% 50,0% 88,9% 72,2% 38,9% 27,8% 

3.º P 18 11,1% 33,3% 22,2% 27,8% 66,7% 22,2% 38,9% 33,3% 38,9% 44,4% 83,3% 66,7% 38,9% 50,0% 

9.º B 

1.º P 19 26,3% 47,4% 27,8% 47,4% 84,2% 31,6% 52,6% 42,1% 36,8% 57,9% 52,6% 73,7% 57,9% 57,9% 

2.º P 19 15,8% 47,4% 27,8% 63,2% 84,2% 31,6% 57,9% 52,6% 42,1% 73,7% 100,0% 78,9% 63,2% 36,8% 

3.º P 19 26,3% 47,4% 33,3% 63,2% 84,2% 36,8% 63,2% 63,2% 47,4% 68,4% 78,9% 73,7% 63,2% 42,1% 

9.º ANO 

1.º P 37 21,6% 35,1% 25,0% 40,5% 75,7% 27,0% 35,1% 32,4% 29,7% 45,9% 67,6% 67,6% 51,4% 43,2% 

2.º P 37 13,5% 32,4% 25,0% 45,9% 78,4% 27,0% 43,2% 40,5% 43,2% 62,2% 94,6% 75,7% 51,4% 32,4% 

3.º P 37 18,9% 40,5% 27,8% 45,9% 75,7% 29,7% 51,4% 48,6% 43,2% 56,8% 81,1% 70,3% 51,4% 45,9% 
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CEF-OA 
Sucesso 

Turma Período letivo N.º Alunos PORT ESP-II CMA EDF TIC MAT CN Prod_Agr Viti_Olivi PTA 

CEF-OA 

1.º P 10 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 80,0% 80,0% 100,0% 

2.º P 10 100,0% 90,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

3.º P 10 90,0% 90,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

 
 

Qualidade do sucesso (níveis 4 e 5) 
Turma Período letivo N.º Alunos PORT ESP-II CMA EDF TIC MAT CN Prod_Agr Viti_Olivi PTA 

CEF-OA 

1.º P 10 10,0% 40,0% 60,0% 80,0% 70,0% 40,0% 50,0% 10,0% 10,0% 10,0% 

2.º P 10 0,0% 20,0% 70,0% 70,0% 50,0% 30,0% 30,0% 10,0% 10,0% 20,0% 

3.º P 10 20,0% 30,0% 70,0% 70,0% 40,0% 40,0% 40,0% 10,0% 20,0% 30,0% 
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Sucesso Pleno 
1.º Período 

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

N.º de 
alunos Percentagem 

Total 403 244 60,5% 
1.º Ano 39 25 64,1% 

1.º A 24 10 41,7% 
MT-A 9 9 100,0% 
OR-A 2 2 100,0% 
STA 4 4 100,0% 

2.º Ano 36 30 83,3% 
2.º A 18 15 83,3% 
MT-A 11 9 81,8% 
OR-A 5 5 100,0% 
STA 2 1 50,0% 

3.º Ano 36 26 72,2% 
3.º A 21 15 71,4% 
MT-B 9 8 88,9% 
OR-B 4 2 50,0% 
STA 2 1 50,0% 

4.º Ano 61 46 75,4% 
4.º A 21 18 85,7% 
4ºB 18 11 61,1% 

MT-B 8 5 62,5% 
OR-B 10 9 90,0% 
STA 4 3 75,0% 

5º Ano 39 27 69,2% 
5.º A 14 7 50,0% 
5.º B 14 13 92,9% 
5.º C 11 7 63,6% 

6.º Ano 50 32 64,0% 
6.º A 18 11 61,1% 
6.º B 16 10 62,5% 
6.º C 16 11 68,8% 

7.º Ano 52 12 23,1% 
7.º A 24 3 12,5% 
7.º B 14 3 21,4% 
7.º C 14 6 42,9% 

8.º Ano 29 16 55,2% 
8º A 17 8 47,1% 
8º B 12 8 66,7% 

9.º Ano 37 16 43,2% 
9.º A 18 4 22,2% 
9.º B 19 12 63,2% 

CEF-OA 10 7 70,0% 
TIS/TMF 14 7 50,0% 

TIS 9 6 66,7% 
TMF 5 1 20,0% 

  Nota: Nestas tabelas não estão contabilizados os alunos com PEI. 
 

2.º Período 
Ano/Turma N.º de alunos 

avaliados (*) 
N.º de 
alunos Percentagem 

Total 402 299 74,4% 
1.º Ano 39 31 79,5% 

1.º A 23 15 65,2% 
MT-A 9 9 100,0% 
OR-A 2 2 100,0% 
STA 5 5 100,0% 

2.º Ano 38 34 89,5% 
2.º A 19 18 94,7% 
MT-A 12 10 83,3% 
OR-A 5 5 100,0% 
STA 2 1 50,0% 

3.º Ano 36 32 88,9% 
3.º A 21 19 90,5% 
MT-B 9 9 100,0% 
OR-B 4 2 50,0% 
STA 2 2 100,0% 

4.º Ano 59 47 79,7% 
4.º A 20 18 90,0% 
4ºB 17 9 52,9% 

MT-B 8 8 100,0% 
OR-B 10 9 90,0% 
STA 4 3 75,0% 

5º Ano 40 27 67,5% 
5.º A 14 11 78,6% 
5.º B 14 10 71,4% 
5.º C 12 6 50,0% 

6.º Ano 51 44 86,3% 
6.º A 18 16 88,9% 
6.º B 16 13 81,3% 
6.º C 17 15 88,2% 

7.º Ano 49 28 57,1% 
7.º A 24 13 54,2% 
7.º B 12 7 58,3% 
7.º C 13 8 61,5% 

8.º Ano 29 22 75,9% 
8º A 17 13 76,5% 
8º B 12 9 75,0% 

9.º Ano 37 18 48,6% 
9.º A 18 5 27,8% 
9.º B 19 13 68,4% 

CEF-OA 10 9 90,0% 
TIS/TMF 14 7 50,0% 

TIS 9 6 66,7% 
TMF 5 1 20,0% 

 

3.º Período 
Ano/Turma N.º de alunos 

avaliados (*) 
N.º de 
alunos Percentagem 

Total 403 325 82,1% 
1.º Ano 40 35 87,5% 

1.º A 24 20 83,3% 
MT-A 9 9 100,0% 
OR-A 2 2 100,0% 
STA 5 4 80,0% 

2.º Ano 38 35 92,1% 
2.º A 19 18 94,7% 
MT-A 12 10 83,3% 
OR-A 5 5 100,0% 
STA 2 2 100,0% 

3.º Ano 36 34 94,4% 
3.º A 21 20 95,2% 
MT-B 9 9 100,0% 
OR-B 4 3 75,0% 
STA 2 2 100,0% 

4.º Ano 59 52 88,1% 
4.º A 20 18 90,0% 
4ºB 17 14 82,4% 

MT-B 8 8 100,0% 
OR-B 10 9 90,0% 
STA 4 3 75,0% 

5º Ano 40 30 75,0% 
5.º A 14 12 85,7% 
5.º B 14 11 78,6% 
5.º C 12 7 58,3% 

6.º Ano 51 46 90,2% 
6.º A 18 17 94,4% 
6.º B 16 14 87,5% 
6.º C 17 15 88,2% 

7.º Ano 49 30 61,2% 
7.º A 24 14 58,3% 
7.º B 12 7 58,3% 
7.º C 13 9 69,2% 

8.º Ano 29 26 89,7% 
8º A 17 15 88,2% 
8º B 12 11 91,7% 

9.º Ano 37 20 54,1% 
9.º A 18 7 38,9% 
9.º B 19 13 68,4% 

CEF-OA 10 9 90,0% 
TIS/TMF 14 8 100,0% 

TIS 9 6 100,0% 
TMF 5 2 100,0% 
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Retenções – 1.º, 2.º e 3.º Ciclos 
 

1.º Período 

Ano/Turma 
N.º de 
alunos 

avaliados 

N.º de alunos 
em situação 
de retenção 

% de alunos 
em situação 
de retenção 

Total 340 58 17,1% 
2.º Ano 36 3 8,3% 

2.º A 18 1 5,6% 
MT-A 11 2 18,2% 
OR-A 5 0 0,0% 
STA 2 0 0,0% 

3.º Ano 36 1 2,8% 
3º A 21 1 4,8% 

MT-B 9 0 0,0% 
OR-B 4 0 0,0% 
STA 2 0 0,0% 

4.º Ano 61 4 6,6% 
4.º A 21 1 4,8% 
4.º B 18 2 11,1% 
MT-B 8 1 12,5% 
OR-B 10 0 0,0% 
STA 4 0 0,0% 

5.º Ano 39 3 7,7% 
5.º A 14 2 14,3% 
5.º B 14 0 0,0% 
5.º C 11 1 9,1% 

6.º Ano 50 6 12,0% 
6.º A 18 3 16,7% 
6.º B 16 2 12,5% 
6.º C 16 1 6,3% 

7.º Ano 52 24 46,2% 
7.º A 24 12 50,0% 
7.º B 14 8 57,1% 
7.º C 14 4 28,6% 

8.º Ano 29 4 13,8% 
8.º A 17 2 11,8% 
8.º B 12 2 16,7% 

9.º Ano 37 13 35,1% 
9.º A 18 9 50,0% 
9.º B 19 4 21,1% 

 
Nota: Nestas tabelas não estão contabilizados os alunos com PEI. 

2.º Período 

Ano/Turma 
N.º de 
alunos 

avaliados 

N.º de alunos 
em situação 
de retenção 

% de alunos 
em situação 
de retenção 

Total 339 29 8,6% 
2.º Ano 38 2 5,3% 

2.º A 19 0 0,0% 
MT-A 12 2 16,7% 
OR-A 5 0 0,0% 
STA 2 0 0,0% 

3.º Ano 36 1 2,8% 
3º A 21 1 4,8% 

MT-B 9 0 0,0% 
OR-B 4 0 0,0% 
STA 2 0 0,0% 

4.º Ano 59 2 3,4% 
4.º A 20 1 5,0% 
4.º B 17 1 5,9% 
MT-B 8 0 0,0% 
OR-B 10 0 0,0% 
STA 4 0 0,0% 

5.º Ano 40 1 2,5% 
5.º A 14 0 0,0% 
5.º B 14 0 0,0% 
5.º C 12 1 8,3% 

6.º Ano 51 1 2,0% 
6.º A 18 0 0,0% 
6.º B 16 1 6,3% 
6.º C 17 0 0,0% 

7.º Ano 49 9 18,4% 
7.º A 24 4 16,7% 
7.º B 12 4 33,3% 
7.º C 13 1 7,7% 

8.º Ano 29 2 6,9% 
8.º A 17 2 11,8% 
8.º B 12 0 0,0% 

9.º Ano 37 11 29,7% 
9.º A 18 7 38,9% 
9.º B 19 4 21,1% 

 

3.º Período 

Ano/Turma 
N.º de 
alunos 

avaliados 

N.º de 
alunos 
retidos 

% de 
alunos 
retidos 

Total 339 11 3,2% 
2.º Ano 38 2 5,3% 

2.º A 19 0 0,0% 
MT-A 12 2 16,7% 
OR-A 5 0 0,0% 
STA 2 0 0,0% 

3.º Ano 36 1 2,8% 
3º A 21 1 4,8% 

MT-B 9 0 0,0% 
OR-B 4 0 0,0% 
STA 2 0 0,0% 

4.º Ano 59 1 1,7% 
4.º A 20 0 0,0% 
4.º B 17 1 5,9% 
MT-B 8 0 0,0% 
OR-B 10 0 0,0% 
STA 4 0 0,0% 

5.º Ano 40 1 2,5% 
5.º A 14 0 0,0% 
5.º B 14 0 0,0% 
5.º C 12 1 8,3% 

6.º Ano 51 1 2,0% 
6.º A 18 0 0,0% 
6.º B 16 1 6,3% 
6.º C 17 0 0,0% 

7.º Ano 49 4 8,2% 
7.º A 24 3 12,5% 
7.º B 12 0 0,0% 
7.º C 13 1 7,7% 

8.º Ano 29 0 0,0% 
8.º A 17 0 0,0% 
8.º B 12 0 0,0% 

9.º Ano 37 1 2,7% 
9.º A 18 1 5,6% 
9.º B 19 0 0,0% 
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