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1. Introdução 
 

O presente relatório apresenta os resultados alcançados no 1.º período do Agrupamento de Escolas Padre 

João Coelho Cabanita, compara-os com as metas que se pretendem atingir e com os resultados dos anos 

anteriores.  

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

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

relativa à avaliação da aprendizagem dos alunos, proporcionando o desenvolvimento de uma 

autoavaliação da escola que vise a melhoria do seu desempenho. A informação tratada e analisada é 

disponibilizada à comunidade escolar. 

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

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

Direção-Geral de Educação e Ciência no âmbito do programa TEIP (Territórios Educativos de Intervenção 

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

implementadas no âmbito do Plano Plurianual de Melhoria (PPM).  

Apesar dos resultados escolares obtidos no ano letivo transato serem os melhores de sempre, recorda-se 

que, devido à pandemia da Covid-19, as aulas presenciais foram suspensas no dia 16 de março. A 

passagem para o regime não presencial ocorreu de forma abrupta para todos os intervenientes. Os alunos 

passaram a adquirir os conhecimentos, no regime de ensino à distância, criado em abril. Esta situação 

acentuou desigualdades no ensino uma vez que, cerca de 300 alunos, não tinham meios tecnológicos, 

apesar do esforço que houve, por parte do agrupamento, em enviar os conteúdos e tarefas em suporte 

físico. Este 1.º período constituiu um desafio muito grande por parte de todos os departamentos/grupos 

curriculares, alunos e encarregados de educação com o objetivo de recuperar as aprendizagens dos 

discentes. Por parte das estruturas de gestão houve também um enorme esforço organizacional com o 

objetivo de minimizar o risco de contágio do corona vírus Sars-Cov-2 que, infelizmente, continua ativo.   
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Nível e Ano

CEF PIEF Regular Total

Educação Pré-Escolar 459 459

Não atribuído 459 459

Ensino Básico 1.º Ciclo 783 783

1.º Ano 168 168

2.º Ano 190 190

3.º Ano 208 208

4.º Ano 217 217

Ensino Básico 2.º Ciclo 3 393 396

5.º Ano 204 204

6.º Ano 3 189 192

Ensino Básico 3.º Ciclo 33 12 577 622

1.º Ano 16 16

2.º Ano 17 17

7.º Ano 201 201

8.º Ano 195 195

9.º Ano 12 181 193

Total 33 15 2212 2260

2. Caraterização do Agrupamento 
 

O AEPJCC foi mega agrupado no ano letivo 2012-2013 com o Agrupamento de Escolas de Salir. 

Área de influência geográfica: 5 freguesias do concelho de Loulé (São Clemente, Querença/Tôr/Benafim, 

Alte, Salir e Ameixial). É constituído por 15 unidades orgânicas: 

 

Até ao final do 1º período estavam matriculadas 2260 crianças/alunos no regime diurno em 113 turmas: -

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

do 2.º CEB; - 29 turmas do 3.º CEB das quais 3 de Ensino Articulado da Musica; - 2 turmas de CEF e 1 de 

PIEF. 

 

 

 

 

 

  

Escolas do Agrupamento

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

Escola Básica Padre João Coelho Cabanita 313 518 831

Escola Básica Professor Manuel Martins Alves 94 314 408

Escola Básica Professor Sebastião José Pires Teixeira 40 58 83 104 285

Escola Básica Nº 4 Loulé 73 179 252

Escola Básica n.º 3 de Loulé 50 88 138

Jardim de Infância de Poço Novo 74 74

Escola Básica de Alte 10 48 58

Jardim de Infância de Clareanes 45 45

Escola Básica de Tôr 24 17 41

Escola Básica de Benafim Grande 15 25 40

Escola Básica n.º 1 de Areeiro 32 32

Escola Básica de Querença 11 14 25

Jardim de Infância de Alfarrobeira 20 20

Escola Básica de Cortelha 8 8

EPEI Loulé 3 3

Total 459 783 396 622 2260
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Percentagem de alunos subsidiados: 32,4% da população (415 com escalão A, 317 com escalão B).  

Percentagem de alunos de outras nacionalidades: 8,3%, que se distribuem por 30 nacionalidades.  

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

de Educação Especial: 5,5%. 

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

concluíram apenas o 1º CEB, 8% o 2º CEB e 22% o 3º CEB; 4% não tem habilitações e 10% não se 

conhece a habilitação.  

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

Percentagem de Encarregados de Educação (EE) que contactaram o docente no 1º período: 91%.  

Percentagem de EE que estiveram presentes em reuniões de pais do 3º período: 69%. 

 

 

O corpo docente é constituído por 235 professores e educadores. Estão organizados por 7 

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

Matemática e Ciências Experimentais; Línguas; Ciências Sociais e Humanas; Expressões; Educação 

Especial. 

Quadro de 
 Agrupamento/Escola 

Quadro  
QZP 

Contratado 

141 41 53 

  

Exercem funções no Agrupamento 216 funcionários não docentes distribuídos de seguinte forma: 

Assistente 
operacional 

Assistente 
Técnico 

Técnico 
superior 

Chefe de serviços 
de administração escolar 

177 30 8 1 



 

 

Por ano

N.º de alunos 

matriculados

Em risco de 

retenção 

por níveis

Em situação 

de retenção 

por faltas

Taxa de 

Insucesso

1º 168 4 0 2,4%

2º 190 19 0 10,0%

3º 208 7 0 3,4%

4º 217 12 0 5,5%

5º 201 3 4 3,5%

6º 188 20 1 11,2%

7º 200 34 3 18,5%

8º 195 35 2 19,0%

9º 179 52 0 29,1%

Por ciclo

N.º de alunos 

matriculados

Em risco de 

retenção 

por níveis

Em situação 

de retenção 

por faltas

Taxa de 

Insucesso

1º 783 42 0 5,4%

2º 389 23 5 7,2%

3º 574 121 5 22,0%

Total 1746 186 10 11,2%

Ciclo Meta 2020-21 Meta

1º CEB 2,70% Não atingida

2.º CEB 3% Não atingida

3.º CEB 6% Não atingida

3. Resultados escolares 

3.1. Indicadores globais TEIP 

 

Taxa de insucesso escolar 

 

Excluídos os alunos transferidos, o CEF e o PIEF.  

A taxa de insucesso no período homólogo do ano 

letivo anterior era de 8,7%. 

 

Evolução da taxa de insucesso 
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Por ciclo

N.º de 

alunos 

avaliados

Classificação 

positiva a todas 

as disciplinas

Percentagem

1º 781 663 84,9%

2º 390 284 72,8%

3º 618 314 50,8%

Total 1789 1261 70,5%

Por ano

N.º de 

alunos 

avaliados

Classificação 

positiva a todas 

as disciplinas

Percentagem 

1º 168 158 94,0%

2º 189 136 72,0%

3º 208 182 87,5%

4º 216 187 86,6%

5º 200 162 81,0%

6º 190 122 64,2%

7º 215 106 49,3%

8º 195 108 55,4%

9º 208 100 48,1%

Ciclo Meta 2020-21 Meta

1º CEB 89% Não atin gida

2.º CEB 76% Não atingida

3.º CEB 59% Não atingida

 Percentagem de alunos com classificação positiva a todas as disciplinas 

 

  

 

 

 

 

 

 

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

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

No período homólogo do ano anterior a 

percentagem era de 69,3%. 

 

Evolução da percentagem de alunos com classificação positiva a todas as disciplinas  
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Ciclo Meta 2020-21 Meta

1º CEB 0,13% Atin gida

2.º CEB 1,00% Atin gida

3.º CEB 0,34% Atin gida

Interrupção precoce do percurso escolar 

 

 

 

Evolução da taxa de interrupção precoce do percurso escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Por ciclo

N.º de alunos 

matriculados

Em situação 

de abandono
Percentagem

1º 783 0 0,00%

2º 392 2 0,51%

3º 620 0 0,00%

Total 1795 2 0,11%

No período homólogo do ano anterior esta taxa 

era de 0,93% com 3 alunos do 2.º CEB e 1 do 

3.º CEB em situação de abandono. 
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Por ciclo

N.º de alunos 

matriculados

Nº de faltas 

injustificadas

Médias de faltas 

por aluno

1º 783 102 0,13

2º 392 431 1,10

3º 620 1999 3,22

Total 1795 2532 1,41

Por ano

N.º de alunos 

matriculados

Nº de faltas 

injustificadas

Médias de faltas 

por aluno

1º 168 39 0,23

2º 190 1 0,01

3º 208 6 0,03

4º 217 56 0,26

5º 201 153 0,76

6º 191 278 1,46

7º 217 897 4,13

8º 195 478 2,45

9º 208 624 3,00

Ciclo Meta 2020-21 Meta

1º CEB 0,16 Atin gida

2.º CEB 4 Atin gida

3.º CEB 6 Atin gida

Média de faltas injustificadas por aluno 

 

 

No ano letivo anterior, a média de faltas 

injustificadas por aluno era de 1,84. 

 

Evolução da média de faltas injustificadas por aluno 
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Ciclo Meta 2020-21 Meta

1º CEB 0% Atin gida

2.º CEB 14% Atin gida

3.º CEB 19% Atin gida

Taxa de alunos envolvidos em ocorrências disciplinares em contexto de sala de aula 

Dados sobre a indisciplina neste período: 

 

No período homólogo do ano transato foram 131 os alunos alvo de medidas disciplinares (dos quais 8 reincidentes). 
Foram aplicadas nesse período 128 medidas corretivas e 15 medidas disciplinares sancionatórias. 

 

Evolução da taxa de alunos envolvidos em ocorrências disciplinares em contexto de sala de aula 

 

 

   

Por ciclo/ano

1º Ciclo Total 2º Ciclo Total 3º Ciclo Total Total

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º

N.º de alunos 168 190 208 217 783 201 191 392 217 195 208 620 1795

Matriculados 168 190 208 217 783 201 191 392 217 195 208 620 1795

N.º de alunos envolvidos em: 0 1 0 0 1 11 14 25 52 35 26 113 139

Ocorrências disciplinares dentro da sala de aula 0 1 0 0 1 10 9 19 31 30 21 82 102

Ocorrências disciplinares fora da sala de aula 1 5 6 21 5 5 31 37

Nº de alunos 0 0 0 0 0 0 2 2 5 5 0 10 12

Reincidentes 0 0 0 0 0 0 2 2 5 5 0 10 12

Nº de ocorrências disciplinares: 0 5 0 0 5 12 10 22 91 51 26 168 195

Dentro da sala de aula 0 5 0 0 5 11 9 20 68 44 24 136 161

Fora da sala de aula 1 1 2 23 7 2 32 34

N.º de medidas corretivas aplicadas: 11 4 15 66 40 23 129 144

Ordem de saída de sala de aula 7 4 11 58 36 21 115 126

Realização de tarefas e atividades de integração 

na escola/comunidade
4 0 4 8 2 2 12 16

Condicionamento no acesso a certos espaços 

escolares ou na utilização de materiais e 

equipamentos.

0 0 0 0 2 0 2 2

Mudança de turma 0 0 0 0 0 0 0 0

N.º de medidas discip. sancionatórias aplicadas: 0 0 0 12 3 4 19 19

Repreensão registada. 0 0 0 1 1 0 2 2

Reparação de danos 0 0 0 2 0 0 2 2

Suspensão até 3 dias úteis 0 0 0 3 1 3 7 7

Suspensão de 4 a 12 dias úteis 0 0 0 6 1 1 8 8

Transferência da escola 0 0 0 0 0 0 0 0

Expulsão da escola 0 0 0 0 0 0 0 0

Contexto de sala de aula 1º 2º 3º 4º 1º Ciclo 5º 6º 2º Ciclo 7º 8º 9º 3º Ciclo Total

Taxa de alunos envolvidos em ocorrências em 

sala de aula
0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,1% 5,0% 4,7% 4,8% 14,3% 15,4% 10,1% 13,2% 5,7%

Taxa de alunos reincidentes face ao número 

total de alunos envolvidos em ocorrências
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 22,2% 10,5% 16,1% 16,7% 0,0% 12,2% 11,8%



 

 

1º Ano

Ins Suf Bom MB Av. Tx Suc

POR 10 40 75 43 168 94,0%

MAT 4 28 47 89 168 97,6%

EMEIO 11 40 117 168 100,0%

EdA 51 102 15 168 100,0%

EDF 23 76 69 168 100,0%

OC_LAE/DeC 1 50 62 55 168 99,4%

EMR 9 22 31 100,0%

AE 2 7 13 14 36 94,4%

3º Ano

Ins Suf Bom MB Av. Tx Suc

POR 10 64 105 29 208 95,2%

MAT 15 60 91 42 208 92,8%

EMEIO 4 52 82 70 208 98,1%

ING 12 40 95 59 206 94,2%

EdA 63 126 19 208 100,0%

EDF 1 23 124 60 208 99,5%

OC_IP 1 29 123 55 208 99,5%

EMR 9 22 31 100,0%

AE 1 15 32 14 62 98,4%

2º Ano

Ins Suf Bom MB Av. Tx Suc

POR 31 47 61 50 189 83,6%

MAT 22 52 55 60 189 88,4%

EMEIO 13 34 51 91 189 93,1%

EdA 41 108 40 189 100,0%

EDF 1 37 97 54 189 99,5%

OC_LAE/DeC 20 77 92 189 100,0%

EMR 1 9 25 35 100,0%

AE 10 35 22 67 100,0%

4º Ano

Ins Suf Bom MB Av. Tx Suc

POR 11 62 88 55 216 94,9%

MAT 24 66 82 44 216 88,9%

OC_IP 32 122 62 216 100,0%

EMEIO 12 56 85 63 216 94,4%

ING 13 50 82 67 212 93,9%

EAFM 40 126 50 216 100,0%

EMR 2 20 22 100,0%

AE 2 4 13 19 89,5%

5º Ano

2 3 4 5 Av. Tx Suc

CeD 114 82 3 199 100,0%

CN 4 76 87 33 200 98,0%

EDF 8 93 97 2 200 96,0%

EDM 1 23 45 5 74 98,6%

EMR 4 32 36 100,0%

ET 4 110 76 2 192 97,9%

EV 4 110 84 2 200 98,0%

HGP 12 89 86 13 200 94,0%

ING 1 54 120 24 199 99,5%

MAT 20 70 77 32 199 89,9%

POR 8 91 88 13 200 96,0%

TIC 1 35 116 48 200 99,5%

6º Ano

1 2 3 4 5 Av. Tx Suc

CeD 3 139 39 4 185 98,4%

CN 9 65 97 14 185 95,1%

EDF 1 8 82 83 12 186 95,2%

EDM 5 46 48 3 102 95,1%

EMR 4 35 39 100,0%

ET 1 99 67 3 170 99,4%

EV 1 93 84 7 185 99,5%

HGP 26 72 72 15 185 85,9%

ING 18 63 72 32 185 90,3%

MAT 54 63 54 15 186 71,0%

POR 15 95 75 185 91,9%

TIC 1 44 105 36 186 99,5%

3.2. Taxas de sucesso por disciplina 
 

Ensino regular 
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7º Ano

1 2 3 4 5 Av. Tx Suc

CN 1 24 90 76 7 198 87,4%

EDF 8 96 86 8 198 96,0%

EMR 1 1 6 40 48 97,9%

ESP 10 15 8 2 35 71,4%

EV 1 5 63 99 20 188 96,8%

FQ 1 39 83 65 10 198 79,8%

FRA 1 25 39 68 29 162 84,0%

GGF 23 61 81 33 198 88,4%

HST 1 24 61 74 38 198 87,4%

ING 1 9 75 73 38 196 94,9%

MAT 1 84 64 40 9 198 57,1%

POR 1 36 92 63 5 197 81,2%

TIC 3 61 97 36 197 98,5%

8º Ano

1 2 3 4 5 Av. Tx Suc

CN 26 73 78 17 194 86,6%

EDF 1 9 76 84 23 193 94,8%

EMR 1 1 2 47 51 98,0%

ESP 6 22 7 35 82,9%

EV 7 69 84 32 192 96,4%

FQ 1 29 61 75 28 194 84,5%

FRA 1 23 68 40 6 138 82,6%

GGF 30 63 72 29 194 84,5%

HST 1 14 66 73 41 195 92,3%

ING 1 26 83 50 33 193 86,0%

MAT 5 50 51 65 24 195 71,8%

POR 1 52 102 37 2 194 72,7%

TIC 6 85 74 28 193 96,9%

9º Ano

1 2 3 4 5 Av. Tx Suc

CN 3 51 95 29 178 98,3%

EDF 3 67 77 31 178 98,3%

EMR 10 7 17 100,0%

ESP 2 11 11 1 25 92,0%

EV 1 62 85 29 177 99,4%

FQ 41 69 51 17 178 77,0%

FRA 2 7 16 3 28 92,9%

GGF 5 59 86 28 178 97,2%

HST 31 81 56 9 177 82,5%

ING 31 65 47 34 177 82,5%

MAT 12 68 40 35 23 178 55,1%

POR 51 96 29 2 178 71,3%

TIC 4 75 75 24 178 97,8%



 

 

Disciplinas

2 3 4 5 Av. Tx Suc

CMA 8 7 1 16 50,0%

CN 3 11 2 16 81,3%

CRC 5 1 6 100,0%

EDFcef 5 9 2 16 68,8%

HSST 8 8 16 100,0%

IBPCG 10 10 100,0%

IE 4 2 6 100,0%

ING 4 8 3 1 16 75,0%

M.Jard 10 10 100,0%

MA 5 10 1 16 68,8%

MCG 1 7 2 10 90,0%

PORcef 5 10 1 16 68,8%

TIC 1 9 6 16 93,8%

Disciplinas

1 2 3 4 5 Av. Tx Suc

AV 5 4 9 100,0%

CMA 2 8 5 2 17 88,2%

CN 5 1 2 8 100,0%

EDFcef 4 6 6 1 17 76,5%

FDE 4 5 9 55,6%

IBPCG 6 2 8 100,0%

ING 1 5 8 2 1 17 64,7%

M.Jard 6 2 8 100,0%

MA 7 7 2 1 17 58,8%

MCG 6 2 8 100,0%

PEF 4 5 9 55,6%

PORcef 4 11 1 1 17 76,5%

RI 2 7 9 77,8%

TIC 2 6 7 2 17 88,2%

Formação alternativa 

 
CURSO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - 1º ANO: 

Na meia-turma de Operador de Manutenção em Campos 

de Golfe, dos 10 alunos avaliados, 3 não tiveram níveis 

inferiores a 3. Nas disciplinas da componente tecnológica a 

taxa de sucesso varia entre 90%  a MCG (Manutenção de 

Campos de Golfe) e 100% a IBPCG (Infraestruturas  Básicas e 

Paisagísticas de Campos de Golfe) e  MJ (Manutenção de 

Jardins).  

Na meia-turma de Assistente De Cuidados de Beleza, dos 6 

alunos avaliados, apenas 1 não teve níveis inferiores a 3. 

Nas disciplinas da componente tecnológica a taxa de 

sucesso foi de 100%.  

Nas disciplinas comuns às duas meias turmas, a taxa de 

sucesso varia entre 50% a CMA (Cidadania e Mundo Atual) e 

93,8% a TIC. É de referir que 3 alunos apresentam média 

negativa a uma ou mais componentes de formação. 

 

CURSO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - 2º ANO: 

Na turma de 2ºano do CEF na meia-turma do curso de 

Operador de Fotografia, dos 9 alunos avaliados, 2 não 

tiveram níveis inferiores a 3. Nas disciplinas da 

componente tecnológica a taxa de sucesso varia entre 

55,6 % a FDE (Fotografia Digital e de Estúdio) e PEF 

(Produção e Exposição de Fotografias) e 77,8% a RI 

(Revelação e Impressão). 

Na meia-turma de Operador de Manutenção em 

Campos de Golfe, dos 8 alunos avaliados, 5 não 

tiveram níveis inferiores a 3. Nas disciplinas da 

componente tecnológica a taxa de sucesso foi de 100%.  

Nas disciplinas comuns às duas meias turmas, a taxa de 

sucesso varia entre 58,8% a Matemática Aplicada e 

100% a Ciências Naturais. Encontram-se em risco de 

retenção, por apresentarem média negativa a uma ou 

mais componentes de formação, 2 alunos. 

 

Nas duas turmas de CEF, o aproveitamento foi considerado suficiente. Para melhorar a taxa de sucesso, considera-se 

importante a continuação do Apoio Tutorial Específico; o envolvimento e a responsabilização dos encarregados de 

educação; a diversificação e adequação das estratégias por parte dos docentes e a dinamização de mais atividades 

práticas, visitas de estudo e aulas no exterior (bastante limitadas devido à situação de pandemia que vivemos). 
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PERCURSO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO: 

PIEF – 2º CICLO PIEF – 3º CICLO 

 

Disciplinas 
     

  

 
1 2 3 4 Av. 

Tx 
Suc 

AtI 
 

1 6 5 12 91,7% 

CLE 
 

2 7 3 12 83,3% 

EDFpief 1 2 6 3 12 75,0% 

FC 
 

2 6 4 12 83,3% 

FV 
 

3 4 5 12 75,0% 

HeA/CN 
 

2 1 9 12 83,3% 

HeA/CS 
 

2 6 4 12 83,3% 

MeR 
 

1 5 6 12 91,7% 

OfA 
 

1 9 2 12 91,7% 

VeP 
 

1 4 7 12 91,7% 
 

 

No PIEF – 2º ciclo, foram avaliados 3 alunos e foi certificado 1 aluno. Do conjunto dos 3 alunos, 2 tiveram níveis 

inferiores a 2, sendo a taxa de sucesso de 33,3% a todas as disciplinas.  

No PIEF – 3º ciclo, foram avaliados 12 alunos e foram certificados 2 alunos. Do conjunto dos 12 alunos avaliados, 7 

não tiveram níveis inferiores a 3. Como podemos observar na tabela, a percentagem de sucesso nas várias disciplinas 

oscila entre 75% (EDF e FV) e 91,7% (AtI, MeR, OfA e VeP), pelo que podemos consideram que os resultados são de 

nível suficiente.  

Para melhorar a taxa de sucesso, considera-se importante continuar a privilegiar a realização de atividades de 

caráter mais prático e interdisciplinar de modo a motivar os alunos; promover a realização de atividades 

relacionadas com as suas áreas vocacionais; envolver e responsabilizar os encarregados de educação. 

 

 

Disciplinas

1 2 3 4 Av. Tx Suc

AtT 2 1 3 33,3%

CLE 2 1 3 33,3%

EDFpief 2 1 3 33,3%

FC 2 1 3 33,3%

FV 2 1 3 33,3%

HeA/CN 2 1 3 33,3%

HeA/CS 2 1 3 33,3%

MeR 2 1 3 33,3%

OfP 2 1 3 33,3%

VeP 2 1 3 33,3%



 

 

3.3. Indicadores e metas das ações de melhoria do PPM 

Tendo em atenção o papel central que o PPM assume no seio da dinâmica do agrupamento, considera-se de extrema importância a congregação de um 

esforço de todos os membros da comunidade educativa para a sua efetiva concretização. O PPM é constituído por um conjunto de ações de melhoria que a 

seguir se apresentam. O código de cores utilizado em cada indicador, para melhor leitura, é o seguinte: cor vermelha – resultado não superou o valor 

previsto; cor verde – resultado atingiu/superou o valor previsto). 

Ações Indicadores 
Dados 

de 
partida 

Meta 
20 21 

  1718_1P 1718_2P 1718_3P 1819_1P 1819_2P 1819_3P 1920_1P 1920_2P 1920_3P 2021_1P 

1. Saber+ a 
Português  

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

91,00% 94,00% 

Previsto 87,22% 87,22% 87,22% 88,00% 90,00% 92,00% 90,00% 91,5% 93,0% 93,0% 

Alcançado 87,56% 88,94% 95,57% 91,85% 95,31% 96,84% 91,35% 96,8% 99,5% 96,0% 

Desvio (A-P) 0,34% 1,72% 8,35% 3,85% 5,31% 4,84% 1,35% 5,3% 6,5% 3,0% 

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

79,00% 83,00% 

Previsto 79,82% 79,82% 79,82% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 81,0% 82,0% 82,0% 

Alcançado 79,31% 77,83% 83,67% 70,79% 77,61% 83,59% 73,36% 79,4% 84,0% 81,2% 

Desvio (A-P) -0,51% -1,99% 3,85% -9,21% -2,39% 3,59% -6,64% -1,6% 2,0% -0,8% 

2. Saber + a 
Matemática 

(2º CEB) 

2.1) Taxa de Sucesso no 5º 
ano a matemática 

74,00% 77,00% 

Previsto 80,67% 80,67% 80,67% 77,00% 77,00% 77,00% 78,00% 79,0% 80,0% 80,0% 

Alcançado 79,60% 78,85% 83,74% 74,59% 68,95% 76,72% 84,24% 82,8% 87,6% 89,9% 

Desvio (A-P) -1,07% -1,82% 3,07% -2,41% -8,05% -0,28% 6,24% 3,8% 7,6% 9,9% 

2.2) Taxa de Sucesso no 6º 
ano a Matemática 

70,00% 73,00% 

Previsto 72,22% 72,22% 72,22% 73,00% 73,00% 73,00% 73,00% 74,5% 76,0% 76,0% 

Alcançado 68,89% 78,89% 77,22% 71,98% 76,06% 80,28% 73,10% 83,3% 88,4% 71,0% 

Desvio (A-P) -3,33% 6,67% 5,00% -1,02% 3,06% 7,28% 0,10% 8,8% 12,4% -5,0% 

3. Saber + a 
Matemática 

(3º CEB) 

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

64,00% 71,00% 

Previsto 66,52% 66,52% 66,52% 67,00% 67,00% 67,00% 67,00% 68,0% 69,0% 69,0% 

Alcançado 51,47% 56,16% 63,78% 60,10% 54,46% 57,65% 69,30% 75,2% 77,9% 57,1% 

Desvio (A-P) -15,05% -10,36% -2,74% -6,90% -12,54% -9,35% 2,30% 7,2% 8,9% -11,9% 

4. Turmas 
ninho no 
2.º ano 

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

82,00% 86,00% 

Previsto 83,25% 83,25% 83,25% 83,00% 83,00% 83,00% 83,00% 83,5% 84,0% 84,0% 

Alcançado 81,08% 83,78% 85,27% 79,91% 87,21% 89,10% 82,73% 88,6% 88,7% 83,6% 

Desvio (A-P) -2,17% 0,53% 2,02% -3,09% 4,21% 6,10% -0,27% 5,1% 4,7% -0,4% 

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

83,00% 86,00% 

Previsto 82,86% 82,86% 82,86% 82,00% 83,00% 84,00% 84,00% 84,5% 85,0% 85,0% 

Alcançado 79,73% 83,78% 84,38% 86,30% 85,84% 87,30% 89,55% 93,6% 94,1% 88,4% 

Desvio (A-P) -3,13% 0,92% 1,52% 4,30% 2,84% 3,30% 5,55% 9,1% 9,1% 3,4% 
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Ações Indicadores 
Dados de 
partida 

Meta 
2021 

  1718_1P 1718_2P 1718_3P 1819_1P 1819_2P 1819_3P 1920_1P 1920_2P 1920_3P 2021_1P 

5. Refletir o 
problema – 
perspetivar 

uma solução 

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

22,0% 16,0% 

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

Alcançado 10,95% 10,62% 13,18% 8,8% 12,1% 12,9% 5,1% 7,8% 7,8% 4,8% 

Desvio 0,02% 0,35% -2,21% 5,2% 1,4% 0,1% 5,9% 6,2% 8,2% 11,2% 

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

25,0% 19,0% 

Previsto 10,97% 10,97% 10,97% 14,0% 13,5% 13,0% 13,0% 15,0% 19,0% 19,0% 

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

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

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

15,00% 12,00% 

Previsto 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,85% 1,80% 7,00% 11,0% 13,0% 13,0% 

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

Desvio 0,91% 0,23% -0,05% 0,68% -0,15% -0,30% 1,40% 5,4% 7,4% 2,5% 

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

20,00% 17,00% 

Previsto 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,85% 1,80% 10,00% 15,0% 18,0% 18,0% 

Alcançado 0,99% 1,67% 1,95% 1,22% 2,00% 2,10% 6,40% 9,4% 9,4% 12,2% 

Desvio 0,91% 0,23% -0,05% 0,68% -0,15% -0,30% 3,60% 5,6% 8,6% 5,8% 

6. Intervir nas 
causas para 
prevenir os 

efeitos 

6.1) Taxa de interrupção precoce 
no 2.º ciclo 

1,97% 1,70% 

Previsto 2,87% 2,45% 2,00% 1,98% 1,95% 1,90% 1,20% 1,50% 1,80% 1,80% 

Alcançado 1,24% 2,23% 1,98% 1,98% 1,30% 0,97% 0,77% 0,76% 1,01% 0,51% 

Desvio 1,63% 0,22% 0,02% 0,00% 0,65% 0,93% 0,43% 0,74% 0,79% 1,29% 

6.2) Taxa de interrupção precoce 
no 3.º ciclo 

2,16% 1,90% 

Previsto 1,26% 1,20% 1,20% 2,16% 2,13% 2,10% 1,40% 1,70% 2,00% 2,00% 

Alcançado 1,64% 2,49% 2,16% 1,55% 2,64% 2,24% 0,16% 0,17% 0,17% 0,00% 

Desvio -0,38% -1,29% -0,96% 0,61% -0,51% -0,14% 1,24% 1,53% 1,83% 2,00% 

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

5,00 4,10 

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

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

Desvio       0,00 -0,54 -0,81 -1,81 0,41 1,74 3,20 

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

10,50 9,00 

Previsto       10,50 10,30 10,10 5,00 7,00 9,50 9,50 

Alcançado       10,47 9,75 8,45 2,55 2,11 2,96 3,22 

Desvio       0,03 0,55 1,65 2,45 4,89 6,54 6,28 
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Ações Indicadores 
Dados de 
partida 

Meta 
2021 

  1718_1P 1718_2P 1718_3P 1819_1P 1819_2P 1819_3P 1920_1P 1920_2P 1920_3P 2021_1P 

7. Intervenção 
precoce no 1.º 

ano 

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

88,00% 91,00% 

Previsto 89,68% 89,68% 89,68% 88,00% 88,50% 89,00% 89,00% 89,5% 90,0% 90,0% 

Alcançado 91,35% 85,95% 87,63% 97,00% 89,50% 89,70% 92,98% 86,6% 86,6% 94,0% 

Desvio 1,67% -3,73% -2,05% 9,00% 1,00% 0,70% 3,98% -2,9% -3,4% 4,0% 

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

  

94,00% 

Previsto 89,68% 89,68% 89,68% 91,00% 91,50% 92,00% 91,00% 92,0% 93,0% 93,0% 

91,00% Alcançado 93,51% 91,35% 91,40% 98,50% 96,50% 94,58% 96,49% 93,6% 93,6% 97,6% 

  Desvio 3,83% 1,67% 1,72% 7,50% 5,00% 2,58% 5,49% 1,6% 0,6% 4,6% 

8. Supervisão e 
acompanhamento 
pedagógico numa 

perspetiva de 
articulação 

8.1) Aplicação de 3 
Testes elaborados em 
conjunto e respetivos 
critérios de correção a 
todas as disciplinas em 
que são aplicados 
testes escritos 

52 159 

Previsto 0 35 52 0 35 52 55 80 120 55 

Alcançado 0 36 49 3 120 156  81 156 156 63 

Desvio 0 1 -3 3 85 104 26  76 36 8 

8.2) N.º de reuniões de 
articulação vertical 
efetuadas  

9 10 

Previsto 3 6 13 0 6 9 0 6 9 6 

Alcançado 17 30 35 0 9 9 11 11 11 6 

Desvio 14 24 22 0 3 0 11 5 2 0 

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

9 10 

Previsto 9 12 15 0 6 9 0 6 9 6 

Alcançado 24 34 36 0 10 17 11 11 11 6 

Desvio 15 22 21 0 4 8 11 5 2 0 

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

    Previsto 0% 15% 30% 0% 18% 35% 0% 30% 40% 0% 

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

    Desvio 0% 3% 5% 7% -5% -6% 1% -14% -24% 1%  

8.5) N.º de registos de 
boas práticas 
realizadas 

    Previsto 0 3 6 0 2 3 0 2 4 0 

2 6 Alcançado 0 0 2 0 6 10 0 6 6 0 

    Desvio 0 -3 -4 0 4 7 0 4 2 0 

 

Ações Indicadores 
Dados de 
partida 

Meta 
2021 

  1718_1P 1718_2P 1718_3P 1819_1P 1819_2P 1819_3P 1920_1P 1920_2P 1920_3P 2021_1P 

9. 
Intervenção 
na família 

9.1) Percentagem de 
Encarregados de Educação que 
nunca compareceram na escola 
no 2º e 3º ciclos 

4,30% 3,40% 

Previsto 2,68% 2,68% 2,68% 2,68% 2,68% 2,68% 6,00% 4,00% 3,70% 3,70% 

Alcançado 5,33% 5,47% 1,51% 4,77% 2,90% 2,60% 4,19% 1,60% 1,70% 2,40% 

Desvio -2,65% -2,79% 1,17% -2,09% -0,22% 0,08% 1,81% 2,40% 2,00% 1,30% 

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

64% 71% 

Previsto 56% 57% 57% 64% 65% 66% 66% 66% 67% 67% 

Alcançado 65% 58% 57% 67% 66% 58% 70% 70% 70% 72% 

Desvio 9% 1% 0% 3% 1% -8% 4% 4% 3% 5% 



 

 

3.4. Avaliação dos alunos estrangeiros (PLNM) 
 

São 122 os alunos com Português Língua Não Materna (PLNM) no Agrupamento. A seguinte tabela revela 

a distribuição do número de alunos pelos níveis de proficiência, o número de alunos que obtiveram nível 

positivo na disciplina de Português bem como a respetiva percentagem (taxa de sucesso). 

 

 

 

 

 

 

 

No período homólogo do ano letivo anterior a taxa de sucesso foi de 82,6%. 

 

3.5. Centro de aprendizagem multidisciplinar 
 
O Centro de Aprendizagem Multidisciplinar (CAM) da Escola Padre Cabanita, continua a funcionar na 

sala 96 e tem na sua equipa trinta e sete docentes que asseguram o funcionamento deste espaço. 

Este ano letivo, devido à Covid-19, foram tomadas as providências necessárias e executados os 

procedimentos exigidos, de modo a enquadrarem-se no Decreto-Lei n.º 14-G/2020 de 13 de abril, 

0rientações para a organização do ano letivo 2020/2021, emanadas pela DGEsTE. 

Deste modo, e de forma a assegurar o distanciamento necessário entre os alunos, foi estipulado que em 

cada mesa só poderão estar dois alunos, perfazendo um total de catorze alunos dentro da sala, no 

máximo. 

Todas as medidas de higienização são semelhantes às que se adotam nas restantes salas de aula, 

dispondo a sala dos recursos necessários: álcool-gel e desinfetante para as mesas e cadeiras. Todos os 

armários, cadeiras e placards foram plastificados. 

O empréstimo dos manuais no CAM continua a ser possível, desde que se cumpram as normas sanitárias 

e de higienização. Após a utilização do manual este é colocado no recipiente “sujo” onde ficará de 

quarentena. 

A equipa multidisciplinar do CAM, passou a integrar o CAM online, ou seja, passou a denominar-se 

ECAMO (Equipa do Centro de Aprendizagem Multidisciplinar Online), uma vez que a partir de meados de 

outubro, os alunos passaram a poder aceder a salas específicas online, onde poderão esclarecer dúvidas 

com os professores da equipa, de acordo com o horário definido. 

Os docentes do ECAMO têm à sua disposição quatro portáteis com mesas digitalizadoras, que irão utilizar 

para se manterem online para o caso de haver alunos que queiram, a partir de casa, precisar de ajuda em 

Níveis de 

proficiência 

N.º de 

alunos 

N.º de alunos com 

classificação positiva 

Taxa de 

sucesso 

A1 17 9 52,9% 

A2 28 27 96,4% 

B1 28 26 92,9% 

B2 25 25 100% 

C1 24 22 91,7% 

Total 122 109 89,3% 
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alguma disciplina. Servirá igualmente para assegurar as videochamadas com os alunos que se encontram 

em confinamento ou em isolamento profilático. 

 Continua a ser possível o apoio orientando aos alunos na realização das tarefas, sempre que os alunos 

solicitam apoio de forma presencial. É de salientar que a utilização do CAM pelos alunos continua a ser de 

caráter voluntário. 

Para efeitos de obtenção de registos acerca do funcionamento do CAM, os docentes da equipa 

procederam, em cada tempo letivo, aos registos necessários para que a monitorização dos mesmos se 

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

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

Atividades Realizadas Frequência Observações 

Nº de registos efetuados 

pelos docentes 

105 59% menos que no 1º Período de 19/20 

Registos maioritariamente no período da manhã 

Atividades realizadas alunos 

– ESTUDO 

 

84 88% menos que no 1º Período de 19/20 

As disciplinas mais estudadas foram: Matemática, Geografia e 

Português. 

 

Atividades realizadas – 

ESCLARECIMENTO DE 

DÚVIDAS /AE a Matemática 

11 A disciplina em que os alunos tiraram dúvidas é Matemática 

Matemática é a única disciplina que dá apoio ao estudo no CAM 

Atividades realizadas –  

TRABALHO INDIVIDUAL 

15 89% menos que no 1º período de 19/20 

As disciplinas em que os alunos mais realizam trabalhos são: 

Matemática e Português. 

Atividades realizadas –  

TRABALHO DE GRUPO 

0 Não se realizaram trabalhos de grupo face às medidas Covid - 19 

Atividades realizadas- 

JOGOS / XADREZ 

 

0 

Não se realizaram face às medidas Covid - 19 

Atividades realizadas-  

REALIZAÇÃO DE TESTES 

30  

Atividades realizadas- 

GIS /Medidas disciplinares 

1  

Aulas Online  Semanalmente A aluna Letícia do 8ºB usufrui de aulas online às disciplinas de 

Inglês, Geografia e Educação Visual 

N.º de alunos que 

frequentaram o CAM 

124 discentes Diminuição significativa da percentagem de alunos que frequentou 

o CAM, cerca de 66% menos relativamente ao 1º período do ano 

letivo anterior, que se deve ao facto de estarmos a passar por uma 

crise pandémica que acarreta um certo receio e insegurança em 

partilhar espaços fechados e de estar na proximidade de outras 

pessoas, apesar de se estarem a cumprir as normas exigidas pela 

DGS. 

 
 



 

19 

 

Apoio ao estudo

5º 6º

POR

N.º de alunos propostos 46 30

Nº alunos que frequentaram, pelo 

menos, metade das vezes
45 24

Nº alunos que frequentaram o AE e 

tiveram nível positivo
40 18

MAT/CN

N.º de alunos propostos 40 54

Nº alunos que frequentaram, pelo 

menos, metade das vezes
37 48

Nº de alunos que frequentaram o AE 

e tiveram nível positivo a MAT e CN
25 22

3.5. Balanço dos apoios 

 

Apoio ao Estudo no 2.º CEB 

A percentagem de alunos que frequentou o Apoio ao Estudo 

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

75% no 6.º ano. 

Relativamente ao Apoio ao Estudo de MAT/CN, esta 

percentagem foi de 68% no 5.º ano e 46% no 6.º ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoio metodologia ninho 

A maioria dos alunos matriculados e a frequentar 

turmas do 2º ano obtiveram resultados satisfatórios. 

Verificou-se também que o apoio foi insuficiente em 

algumas escolas pelo facto dos docentes continuarem 

a substituir outros titulares de turma. 

Em Português foram beneficiados com esta ação, no 

1º Período, 25 alunos e a matemática 19.  

 

 

 

 

Apoio socioeducativo 

Com Apoio Socioeducativo (retirando-se os grupos 

“ninho” e a “intervenção precoce”) no 1º Período 

foram beneficiados em Português 125 alunos e em 

Matemática 116 alunos. Tanto a Português como a 

Matemática, o balanço destes apoios foi positivo, 

como revela o gráfico seguinte: 
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Intervenção Precoce no 1.º ano 

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

socioeducativo de forma a adquirirem as 

competências do 1º ano, onde se detetaram lacunas. 

Estes obtiveram insuficiente nas aprendizagens de 2º 

ano, mas fizeram progressos ao nível do 1º ano de 

escolaridade. 

Em Português foram beneficiados com esta ação, no 

1º Período 23 alunos e em Matemática 18 discentes. 

Em Português o balanço dos apoios na Intervenção 

Precoce foi positivo tendo sido alcançado 73,9%. Em Matemática este reforço alcançou os 88,9%. 

 
 

Apoio Tutorial Específico 

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

por professores a alunos com historial de retenção.  

Numa fase inicial do ano letivo foi realizado um levantamento dos alunos em condições de usufruírem 

deste Apoio, tendo-se chegado ao número de 69 alunos. Estes foram contactados nesse sentido, tendo 

resultado um universo de 69 alunos abrangidos, os quais foram divididos em grupos distintos, sendo 

acompanhados por Tutoras de diversos anos de Ensino. O processo de atribuição de horas letivas para o 

Apoio foi realizado com a celeridade possível, tendo-se iniciado o trabalho com os alunos em meados do 

mês de outubro (cerca de um mês depois de o processo ter sido iniciado), outros grupos foram distribuídos 

mais tarde, e o último grupo foi em finais de novembro. 

Devido a situação atual da pandemia do Convid-19, que tem causado repercussões negativas em termos 

de saúde, sociais, económicas o que se reflete nas famílias e por consequência nos alunos, o facto de as 

aulas terem uma menor duração devido a higienização necessária e também ao confinamento, de alguns 

alunos, torna este Apoio como uma mais-valia, no sucesso escolar. 

Neste ATE foi promovido pelos professores titulares, um acompanhamento próximo do aluno, onde foi 

difundido a utilização de processos de autorregulação face às aprendizagens escolares, organizando um 

portefólio onde o aluno organizará o seu horário, registos dos trabalhos de casa e testes de avaliação, 

também é feito apelo para uma atitude positiva dentro da sala de aula, aconselhada a frequência do 

Centro de Aprendizagens e acompanhamento às atividades de recuperação. 

Estes apoios têm-se desenvolvido sobre a forma de acompanhamento presencial, em sala de aula, ou, se 

necessário de uma forma mais individualizada e tem como objetivo melhorar e acompanhar as 

aprendizagens, bem como incutir nos alunos algumas competências pessoais e sociais. 

Este Apoio tem-se revelado positivo (44,9% dos alunos em situação de transição), pelo acompanhamento 

que é facultado aos alunos a nível académico pessoal e de saber estar em sala de aula, quer pelos 

reforços positivos que são necessários a alguns alunos, este acompanhamento foi benéfico, pelo que 

deverá manter-se. 
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3.6. Promoção do sucesso educativo 

 

Para além do alargamento dos cursos da formação alternativa, da criação do CAM, apoio socioeducativo 

no 1.º CEB com incidência nas áreas curriculares de português e matemática vistos nos pontos anteriores, 

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

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

com o envolvimento do departamento de Educação Especial; metodologia ninho nas áreas de português e 

matemática em algumas turmas do 2.º, 5.º, 6.º e 7.º ano; medida de coadjuvação em sala de aula a 

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

Educação Tecnológica e Música como complemento à educação artística; apoio tutorial específico aos 

alunos do 2.º e 3.º CEB que reprovaram o ano passado ou que têm duas ou mais retenções e organização 

quinzenal alternada nas disciplinas de Cidadania e Desenvolvimento e Educação Tecnológica no 2º ciclo; 

História e Geografia assim como Ciências Físico Químicas e Ciências Naturais no 3.º ciclo e regime 

semestral nas disciplinas de Cidadania e Desenvolvimento e Educação Tecnológica no 3º ciclo. 
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Por ciclo

Nº de alunos 

matriculados

Enc. Educação 

que contactaram 

o PTT/DT

Enc. Educação 

presentes nas 

reuniões

Enc. Educação convocados 

mas nunca compareceram 

nem contactaram

Pré 459 423 424 0

1º 783 769 394 0

2º 392 293 311 7

3º 620 559 421 17

Total 2254 2044 1550 24

Por ciclo

Enc. Educação que 

contactaram o 

PTT/DT

Enc. Educação 

presentes nas 

reuniões

Enc. Educação convocados 

mas nunca compareceram 

nem contactaram

Pré 92,2% 92,4% 0,0%

1º 98,2% 50,3% 0,0%

2º 74,7% 79,3% 1,8%

3º 90,2% 67,9% 2,7%

Total 90,7% 68,8% 1,1%

4. Participação dos Pais e Encarregados de Educação 
 

A participação dos pais e encarregados de educação na vida escolar dos alunos é de extrema importância. 

Para além de terem uma grande influência nas aprendizagens que os seus filhos adquirem na escola, 

através das atitudes e valores que lhes transmitem, a sua colaboração torna-se indispensável. Pais que 

participam ativamente na educação dos filhos são os maiores responsáveis pelo bom desempenho deles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No período homólogo do ano letivo transato tinham contactado o docente 85,4% dos Encarregados de 

Educação e estiveram presentes nas reuniões 81,8%. O número de Pais e Encarregados de Educação 

que nunca contactaram o Diretor de Turma nem compareceram nas reuniões até ao final do 1º período 

tinham sido 42 (mais 18 do que neste ano letivo). 
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5. Avaliação das atividades do agrupamento 
 
Findado o 1º período, efetuou-se o balanço das atividades do Plano Anual de Atividades. Após a 

análise da avaliação das atividades, concluiu-se que apenas não foram concretizadas, neste período, 

21,4% das atividades. A justificação para este valor assenta em dois motivos: devido ao estado atual da 

Pandemia Covid-19 e por falta de transporte.  

 Ao nível da temática das atividades, o tema mais 

escolhido para integrar as mesmas, foram as Artes 

e Cultura, com uma percentagem de 57,1%, tal 

como consta no gráfico. Todavia, é de destacar que, 

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

preocupação de repartir as suas atividades pelas 

várias tipologias pré-definidas no PAA. 

No que diz respeito à articulação vertical e horizontal, constatou-se que 84,5% das atividades foram 

transversais a todos os ciclos de ensino: Pré-Escolar, 1.º 2.º e 3.º Ciclos e entre as várias. A articulação 

visa, desde o início do ano letivo, promover a cooperação entre os docentes do Agrupamento, adequando 

o currículo às necessidades específicas dos alunos. Assenta, ainda, num trabalho colaborativo entre 

docentes, para que o currículo e as atividades se interliguem ao nível interdepartamental, interdisciplinar e 

sequencial, entre níveis de ensino, de modo a permitir uma melhor apropriação dos conhecimentos e a 

consequente melhoria do processo de ensino e aprendizagem. 

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

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

da qualidade das aprendizagens (83,3%).É de salientar a continuação duma preocupação constante dos 

professores no sucesso educativo dos discentes, tendo como base o perfil dos alunos do século XXI, 

baseando os princípios do seu trabalho num perfil de base humanista; em educar, ensinando para a 

consecução efetiva das aprendizagens; incluir como requisito de educação; contribuir para o 

desenvolvimento sustentável; educar ensinado com coerência e flexibilidade e valorizar o saber. 
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No que concerne ao financiamento das atividades realizadas, estas não acarretaram qualquer custo para o 

Agrupamento de Escolas. Apenas 7,1% das atividades careceram de financiamento exterior à escola. De 

salientar a Junta de Freguesia de Salir, como entidade exterior à escola, financiadora de algumas 

atividades. 

 

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

atividades realizadas foi visivelmente positiva. 

No que foi possível implementar, existiu uma enorme adesão dos destinatários; foram desenvolvidas as 

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

colegas, alunos e restante comunidade educativa; promoveu-se a articulação horizontal e vertical, 

satisfazendo as expetativas dos participantes e com resultados extraordinários. 

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

empenho, na realização das tarefas a que se propuseram. 

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

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

Apenas existe a destacar, pela negativa, uma situação em Educação Moral e Religiosa Católica, onde foi 

mencionado que a atividade da recolha de bens alimentares não decorreu na Escola Sede, por não existir 

espaço algum de armazenamento para estes bens alimentares para famílias carenciadas da comunidade 

escolar. Pelo que, por conseguinte, a atividade supramencionada se realizou apenas na Escola Professor 

Sebastião Teixeira, em Salir. 
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6. Avaliação dos Departamentos 
6.1. Educação Pré-Escolar 
 

 
 
Cada Educadora utilizou uma ficha de registo individual descritivo de avaliação formativa. Com base 

nestas fichas, o Departamento de Educação Pré-Escolar faz uma apreciação global e descritiva do 

processo educativo e da evolução das aprendizagens das crianças, realizadas ao longo deste período 

letivo, de forma a criar novas oportunidades de desenvolvimento /aprendizagem. 

As Áreas de Conteúdo remetem para os fundamentos e princípios de toda a educação de infância onde se 

explicitam as implicações para uma abordagem integrada e globalizante. Na observação, na planificação e 

na avaliação do processo educativo, as áreas de conteúdo são um importante referencial para as 

aprendizagens a contemplar. A avaliação na Educação Pré-Escolar é uma avaliação para a aprendizagem 

e não da aprendizagem, sendo que é uma avaliação formativa, contextualizada e significativa, onde o 

educador recolhe informações para adequar o planeamento ao grupo e à sua evolução. Esta avaliação é 

realizada ao longo do tempo em situações reais, implicando o envolvimento ativo dos diferentes 

participantes: crianças, pais/famílias e outros profissionais. 

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

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

conscientes e solidários. Considerada como área transversal pois embora tendo conteúdos próprios, 

insere-se em todo o trabalho educativo realizado no Jardim de Infância. 

A área de Expressão e Comunicação, entendida como área básica, uma vez que engloba diferentes 

formas de linguagem que são indispensáveis para a criança interagir com os outros, dar sentido e 

representar o mundo que a rodeia. Sendo a única área que comporta diferentes domínios, nomeadamente: 

Domínio da Educação Física, Domínio da Educação Artística, Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à 

Escrita e Domínio da Matemática. 

A área do Conhecimento do Mundo é uma área integradora de diferentes saberes, onde se procura que 

a criança adote uma atitude de questionamento e de procura organizada do saber, própria da metodologia 

científica, de modo a promover uma melhor compreensão do mundo físico, social e tecnológico que a 

rodeia.  
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6.2. 1.º Ciclo 
 
Evolução dos resultados 

Português: 

 

 

Matemática: 
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Estudo do Meio      

 

 

Educação Artística 
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Educação Física 

 

      

    

Inglês 
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Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

Fatores de promoção dos resultados alcançados: 

A individualização do ensino e a diferenciação pedagógica, atendendo ao ritmo de trabalho do aluno, ao 

seu perfil de funcionamento e às suas capacidades cognitivas; A adequação de metodologias e estratégias 

às características dos alunos, potenciando os pontos fortes de cada um e procurando ultrapassar as 

lacunas e os défices; A reorientação das práticas pedagógicas, com base na aplicação das Medidas 

Universais, no âmbito do Decreto-lei 54/2018; A utilização de materiais didáticos diversificados e 

apelativos, envolvendo a componente digital e tecnológica; A participação dos alunos em trabalhos a 

pares; O envolvimento dos alunos em trabalho de grupo e/ou a pares, promovendo processos de apoio 

baseados em modelos informais de tutorias/mentorias; A valorização e reforço de atitudes, 

comportamentos e desempenhos facilitadores da aprendizagem; O trabalho incisivo no sentido de 

desenvolver a autonomia, o sentido de responsabilidade e a pra atividade dos alunos; O envolvimento dos 

alunos em atividades e projetos promovidos pelo Agrupamento e/ou em parceria com outras entidades 

(CML, GNR, …); A promoção de atividades motivadoras, indo ao encontro do interesse dos alunos, 

fomentando assim o entusiasmo que deve subjazer à aprendizagem; A utilização do reforço positivo, 

incitando o aluno a superar-se e a melhorar o respetivo desempenho escolar; O cumprimento das normas 

e código de conduta; O favorecimento de momentos de reflexão e autoavaliação; A implementação, 

monitorização e avaliação dos Planos Individuais de Apoio à Aprendizagem, procurando objetivar as 

dificuldades dos alunos e definir estratégias capazes de os conduzir à superação das mesmas; A partilha 

de estratégias e materiais entre docentes; A oferta do apoio socioeducativo, numa plataforma de 

cooperação próxima e aberta entre professor titular de turma e professor de apoio; A intervenção precoce, 

com enfoque nas disciplinas de português e matemática (apoio socioeducativo no 1.º ano); A 

disponibilização de apoio socioeducativo para os grupos de homogeneidade relativa no 2.º ano; (Grupos 

em Metodologia - ninho); O envolvimento do órgão de gestão/recursos educativos; Uma comunicação 

mais frequente entre escola/família, reforçando os níveis de cooperação; A implementação de projetos de 

leitura e ortografia, em colaboração com as bibliotecas escolares; A responsabilização dos pais nos 

hábitos de estudo, procurando que estes tenham um papel mais ativo e colaborante; A realização de 

atividades lúdicas, que possam permitir o desenvolvimento de aprendizagens e a aquisição de 

competências numa linha de trabalho mais dinâmica; A continuação do Projeto “Iniciação à Programação 

no 1.º Ciclo”, em oferta complementar, nas turmas de 3.º e 4.º ano; A implementação de Medidas de 

Promoção do Sucesso Escolar: Ação do PPM “ Supervisão e Acompanhamento pedagógico numa 

perspetiva de articulação; A continuidade pedagógica, assegurando aos alunos uma estabilidade 

importante nos diferentes domínios: modelos de trabalho, relações afetivas, entre outros; Alargamento do 

âmbito da avaliação formativa, com a aplicação de mini-testes, questões-aula, quizzes, formulários, entre 

outros instrumentos. 
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Fatores condicionadores: Lacunas ao nível dos métodos e hábitos de estudo; A falta de consolidação de 

conteúdos do ano letivo anterior; A necessidade de constantes revisões; Falta de meios digitais para o 

acompanhamento dos conteúdos trabalhados; Situações de isolamento profilático que originam um 

elevado número de faltas; Pouca responsabilidade e autonomia por parte de alguns alunos; A existência 

de turmas com níveis e anos de escolaridade diferentes, concomitantes com discrepâncias acentuadas 

nos ritmos de trabalho; Os fatores sociais e familiares, que emitem repercussões efetivas no processo de 

ensino/aprendizagem; Falta de apoio e acompanhamento por parte de alguns encarregados de 

educação/famílias; Baixo nível de escolarização de alguns encarregados de educação, que condiciona o 

acompanhamento escolar dos respetivos educandos; Em casos pontuais, a escola e o seu objetivo capital 

de promoção da aprendizagem, não são devidamente valorizados; Falta de resposta para alguns pedidos 

de avaliação psicológica e terapias; Horas insuficientes de apoio socioeducativo, PLNM e metodologia 

“Grupo Ninho” e intervenção precoce; Níveis intermitentes de empenho na concretização das tarefas 

escolares, associados a períodos muito reduzidos de atenção e concentração; Dificuldades ao nível da 

aquisição, relacionamento e mobilização dos conhecimentos; Densidade dos currículos das disciplinas, 

que condiciona processos de consolidação e viabiliza a dispersão; Pouco tempo para dar espaço aos 

focos de interesse individuais, atendendo ao número de alunos por turma e às diretrizes programáticas. 

 

Redefinição das estratégias de melhoria / ações a implementar 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

competências comunicacionais, artísticas e reflexivas; cumulativamente, promover atividades que 

envolvam os alunos e permitam o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático; a valorização do 

sucesso, no sentido de incentivar a prossecução de níveis de desempenho mais conseguidos; apoio no 

processo de análise e reflexão sobre comportamentos desajustados, procurando que o aluno compreenda 

as falhas e desencadeie os seus planos de autorregulação; divulgação e explicação dos critérios de 

avaliação junto dos alunos, para que estes percebam efetivamente como serão avaliados, o que se 

pretende que atinjam; preconizando um modelo de corresponsabilização pelo processo 

ensino/aprendizagem; uma aposta mais incisiva na utilização de recursos tecnológicos, indo ao encontro 

de uma predisposição que o atual modelo social encerra; uma priorização de competências basilares: ler, 

interpretar, comunicar, escrever, calcular; sem as quais não é possível ampliar os horizontes da 

aprendizagem.  
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6.3. Línguas 
 

Português 

2.º Ciclo 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

Quanto aos fatores positivos, consideraram-se determinantes: o bom comportamento, a participação 

pertinente, o sentido de responsabilidade, a atenção/concentração, o empenho na execução das tarefas 

propostas,  por parte da maioria dos alunos. Acresce ainda o adequado e permanente acompanhamento 

por parte dos seus encarregados de educação; a preocupação com a consolidação e sistematização de 

conhecimentos com o intuito de reduzir as eventuais lacunas. Foi permanente a relação de civismo 

recíproco entre docentes e discentes. O recurso aos meios digitais revelou-se muito apelativo. 

É de salientar a motivação que os docentes imprimiram na lecionação e o gosto que mostraram pela sua 

atividade profissional, apesar dos condicionalismos impostos pelas circunstâncias de saúde pública. 

No que se refere a fatores negativos são significativos os seguintes: Demonstração de interesses muito 

divergentes dos que são consentâneos com a vida escolar/académica, por parte de alguns alunos. 

A ausência de empenho na realização das atividades propostas; a falta de materiais escolares para a 

realização das tarefas; a irresponsabilidade; a desmotivação causada pelos constrangimentos impostos 

pela pandemia; estudo muito pouco consistente e organizado, tudo isto por parte de alguns alunos. 

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

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

alunos ao CAM para que desse espaço possam beneficiar; Diversificar ainda mais a forma de 

apresentação dos conteúdos por forma a motivar os alunos menos recetivos. 
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Os docentes deverão insistir numa metodologia de pesquisa, de descoberta de factos resultados e 

conhecimentos, em detrimento da exposição de dados, de informações sem qualquer margem para a 

discussão/debate. 

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

grupos, com o gabinete de intervenção social, com as famílias e entidades exteriores. 

Integrar no horário um tempo letivo para a sistematização da escrita (todos os géneros textuais incluídos 

nas aprendizagens essenciais). 

Aperfeiçoar as possibilidades tecnológicas facultadas muito especialmente na sala 108. 

 

3.º Ciclo 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

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

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

- Cumprimento das regras do saber estar em sala de aula; - Desenvolvimento de hábitos e métodos de 

trabalho e de estudo regulares; - Acompanhamento dos Encarregados de Educação, na vida escolar dos 

seus educandos; - Implementação do programa TEIP no 7º ano. 

Alunos com insucesso escolar: - Incumprimento das regras estabelecidas para a sala de aula; - 

Ausência de material escolar necessário às aulas; - Fraco envolvimento das famílias no acompanhamento 

diário e no trabalho escolar dos seus educandos; - Fraco empenho na concretização das tarefas 

escolares; -Falta de hábitos e métodos de trabalho e de estudo regulares e não realização dos trabalhos 

de casa; - Dificuldades ao nível da aquisição e aplicação de conhecimentos; - Falta de maturidade e 

responsabilidade; - Falta de assiduidade. 

Por parte dos docentes: - Troca de experiências e materiais entre docentes; - Recurso a estratégias 

diversificadas, nomeadamente o uso das novas tecnologias; - Correção de comportamentos desajustados; 
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- Valorização do trabalho dos alunos com bons resultados, no sentido de os incentivar à continuidade de 

um bom empenho escolar; - Implementação do Programa TEIP; -  Ação 1 PPM – “Saber+ a Português” (7º 

ano); - Ação 9 PPM – articulação de atividade(s) entre ciclos; trabalho cooperativo entre docentes. 

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Docentes: - Continuar a aplicar as medidas acima referidas; - Motivar os alunos com resultados 

insatisfatórios, incentivando-os a uma mudança de atitude, para que consigam ultrapassar as dificuldades 

evidenciadas; - Implementação de atividades diversificadas, tendo em conta as diferentes especificidades 

dos alunos/turmas. 

Alunos: - Cumprir as instruções dos docentes relativas ao processo de ensino-aprendizagem; - Maior 

interesse e empenho na concretização das tarefas propostas; - Participar ativamente e de forma 

organizada; - Estudar diariamente e realizar os trabalhos de casa; - Frequentar o Centro de Aprendizagem 

(presencialmente ou online); - Respeitar as regras da sala de aula/Regulamento Interno da Escola; - 

Trazer todo o material necessário à disciplina e apresentar o caderno diário completo e em ordem; - 

Realizar um trabalho sério e responsável, encarando a escola como uma ferramenta base da sua 

formação enquanto cidadãos. 

Encarregados de Educação: - Maior envolvimento dos Encarregados de Educação no percurso escolar 

dos seus educandos; - Respeitar os docentes e o seu trabalho; - Incentivar/estimular o interesse e 

empenho na concretização das tarefas; - Elaborar e fazer cumprir um horário de estudo diário e controlar a 

realização dos trabalhos de casa; - Assegurar que o aluno transporta todo o material necessário para a 

escola; - Verificar, com frequência, o caderno diário e a caderneta do aluno. 

 

Inglês 
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Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

- Troca de experiências e materiais entre docentes; - Recurso a estratégias diversificadas, nomeadamente 

o uso das novas tecnologias (youtube); - Reforço da oralidade; - Valorização do trabalho dos alunos; - 

Reforço positivo; - Conhecimento das dificuldades individuais de cada aluno; - Escolhas adequadas de 

materiais apelativos. 

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

tecnologias; Gosto pelas atividades; Reconhecimento da importância da língua inglesa na sociedade atual. 

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

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

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

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

envolvimento dos pais e encarregados da educação sempre que necessário. 

 

 

 

 
Francês 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

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

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

Sentido de responsabilidade. 

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

Não realização das atividades propostas.  
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Docentes: - Troca de experiências e materiais entre docentes; Recurso a estratégias diversificadas; 

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

de materiais aquando da realização das atividades. 

   

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

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

Incentivar mudanças de atitude nos alunos menos empenhados/interessados; Manter um ambiente leve e 

lúdico dentro da sala de aula; Maior responsabilização dos encarregados de educação no envolvimento 

com a atividade escolar. 

 

 

 

Espanhol 

 
 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

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

obtidas foram: -  a motivação para o estudo da língua e empenho na realização das atividades propostas 

pela maioria dos alunos; - a promoção de atividades enriquecedoras e ludo-pedagógicas pela docente e a 

articulação das mesmas com outros grupos disciplinares ou entidades escolares; - a  participação ativa 

dos alunos nas atividades propostas pela docente; - a concentração e atenção na sala de aula, por grande 

parte dos alunos; - a sistematização regular dos conteúdos versados, de forma a apoiar os alunos na 

organização do seu estudo; - o contacto permanente com os alunos através da Classroom e envio de 

materiais de apoio ao estudo para consolidação das matérias versadas; - o clima de respeito mútuo criado 

entre professora e alunos e entre os alunos que favorece um bom ambiente em sala de aula, 
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indispensável ao processo de enino-aprendizagem; - o facto de as turmas terem um efetivo reduzido 

(menos do que 21 alunos); - a pedagogia diferenciada em sala de aula e implementação de acomodações 

diversas (medidas universais), de acordo com o DL nº54/2018 de 6 de julho; - a permanência da docente 

no CAM dois tempos semanais que permite um apoio extra-aula aos alunos do Agrupamento; - o contacto 

regular com os Diretores de Turma dos alunos de forma a alertar para qualquer tipo de situação irregular e 

dar informações diversas sobre os alunos. 

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

isolamento profilático de alguns alunos ou turmas (9ºE/ 7ºH) que obrigou à implementação de um regime 

de ensino à distância ou misto, que nunca é o ideal para o processo de ensino-aprendizagem devido às 

condições precárias no apetrechamento informático ou à fraca literacia digital  dos alunos e das suas 

respetivas famílias;  - o perfil problemático de alguns alunos (7ºH/ 8ºF) com alunos repetentes, de etnia 

cigana ou que apresentam interesses divergentes dos escolares, perturbando o normal decorrer das aulas; 

- a assiduidade irregular ou francamente fraca de alguns alunos (7ºG/ 7ºH/ 8ºG) que não acompanham as 

aprendizagens, nem recuperam os conteúdos versados; - a falta dos manuais escolares dos alunos na 

primeira metade do período por falha da editora e das famílias que não tomaram as devidas diligências 

atempadamente, o que se repercutiu nas aulas e na aquisição dos conteúdos versados, apesar da ajuda 

da docente (projeção dos manuais, fotocópias das páginas do livro);  - a falta de autonomia e de hábitos e 

métodos de estudo da maioria dos discentes; -a falta de empenho e de aplicação dos conteúdos no 

contexto extra-aula para consolidar as matérias; - a fraca carga horária (dois tempos de 50 minutos) no 8º 

e 9º ano de escolaridade que não permite um trabalho consistente para desenvolver a oralidade e 

condiciona o apoio prestado aos alunos com mais dificuldades; - a distribuição do horário dos alunos de 

algumas turmas que têm mais turnos à tarde ou dias de aulas muito extensos devido aos 

constrangimentos espaciais decorrentes da pandemia; - a ausência de coadjuvação na disciplina para as 

turmas mais complicadas e/ou com maiores dificuldades, ou para alunos com necessidades educativas 

que precisam de um apoio mais direcionado; - as salas de aulas pouco atrativas e com poucas condições, 

o que não permite variar estratégias e usufruir de uma configuração/planta de sala, que beneficiaria os 

alunos; - a falta de material informático ou conhecimentos informáticos muito limitados dos alunos que não 

dominam as plataformas de ensino implementadas (Classroom) e o próprio correio eletrónico; - a 

passividade geral dos alunos em sala de aula que encaram a escola com outro sentimento após o 

confinamento no final do ano letivo passado; - as dificuldades económicas e problemas pessoais vividos 

pelos alunos e as suas respetivas famílias. 

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Com intuito de melhorar a taxa de sucesso e a qualidade do sucesso obtido, serão aplicadas várias 

estratégias/ações, entre as quais: - apelar à frequência do CAM presencialmente ou à distância;  - aplicar 

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

Turma, professores do Ensino Especial e o GIS,  para apoiar alunos mais fragilizados; - continuar a prestar 

um apoio individualizado em sala de aula; - aplicar fichas formativas que sistematizem os conteúdos 
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lecionados; - solicitar uma participação mais ativa por parte dos alunos mais apáticos; - maior 

responsabilização dos alunos pelos seus comportamentos e resultados e dos encarregados de educação 

pelo acompanhamento dos seus educandos e monitorização dos resultados obtidos; - solicitação de um 

aumento da carga horária, principalmente no 8º e 9º ano de escolaridade, para desenvolver a oralidade e 

permitir um apoio mais consistente aos alunos com mais dificuldades, visto ser impraticável, em 2 

tempos,  lecionar os conteúdos imprescindíveis para o nível de iniciação, com o rigor e tempo necessários 

e fazer uma avaliação por domínios, fundamental nas línguas estrangeiras; - continuar a trabalhar de 

forma colaborativa com os diretores de turmas, docentes do Ensino Especial e o GIS, de forma a tentar 

ajudar os alunos nas suas dificuldades quer escolares, quer familiares, para tentar evitar o insucesso 

escolar ou a fuga à escolaridade obrigatória.  
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6.4. Matemática e Ciências Experimentais 
 

Matemática 

2.º Ciclo 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

Neste ano letivo no 5º ano houve uma melhoria dos resultados escolares em comparação com o 1º 

período do ano transato. No 6º ano houve um pequeno decréscimo  dos resultados escolares em 

comparação com o 1º período do ano transato. Relativamente à turma A do 5º ano, que apresenta uma 

taxa de sucesso inferior à da maior parte das turmas deste ano de escolaridade, a docente refere que 5 

dos alunos da turma, têm apresentado grandes dificuldades em acompanhar o desenvolvimento   dos 

conteúdos programáticos, principalmente  devido a imaturidade, e necessidade de recuperação de 

conteúdos e competências do ciclo anterior.  Analisando os resultados do 6º ano em Matemática no 1º 

período, denota-se que o 6º E está abaixo da média e dos resultados esperados, tendo 25% dos alunos 

obtido nível inferior a 3. Trata-se de alunos que com muita falta de pré-requisitos pelo historial de muita 

troca de professores de 1º ciclo e tendo sofrido bastante com o confinamento e, também, com o facto de 

terem estado em isolamento profilático durante 3 semanas já neste ano letivo. Além disso, trata-se de 

alunos com poucos hábitos de estudo.  

Os alunos com sucesso escolar demonstraram: - interesse, empenho e motivação  perante as tarefas 

escolares propostas, apresentando a sua concretização; - Cumprir as regras estabelecidas (entrega das 

tarefas solicitadas dentro dos prazos e com rigor; aplicação de hábitos e métodos de trabalho e estudo); 

- Concentração e atenção na sala de aula e ter o acompanhamento efetivo dos Enc. de Educação. 

Os alunos com insucesso escolar apresentaram, com muita frequência: - dificuldades em cumprir as 

regras, não cumprindo com a realização das tarefas/trabalhos de casa; - frequente ausência de 

materiais  indispensáveis, tais como o manual, o  caderno de atividades, caderno diário ou mesmo 
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canetas/lápis;  - passividade dos alunos em sala de aula perante as diversas atividades; - falta de 

autonomia e de hábitos e métodos de estudo; - falta de empenho e de aplicação dos conteúdos no 

contexto extra-aula para consolidar as matérias e o não cumprimento das regras básicas de 

comportamento dentro da sala de aula; - falta de material para realizar as atividades propostas na sala de 

aula. 

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Contatos frequente com o diretor de turma, informando sobre os alunos com falta de material e que não 

realizam as atividades propostas; Proposta para a frequência da aula de apoio ao estudo; Proposta para a 

frequência do CAM; Reforço dos conteúdos do ano letivo anterior ao longo do ano; Realização de 

atividades práticas dentro das regras de segurança. 

 

3.º Ciclo 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

A taxa de sucesso do 7.º ano não atingiu a meta estabelecida no PPM para o ano 2020/2021 que é de 

71%. Regista-se uma melhoria significativa dos resultados do 8.º ano face ao período homólogo do ano 

letivo anterior.  As taxas de sucesso obtidas no 7.º e 9.º ano, embora tenham sido positivas, foram 

bastante inferiores à taxa obtida no 8.º ano. Os docentes consideram que os fatores que contribuíram para 

a obtenção destes resultados são os seguintes: 

-  Da parte dos alunos com insucesso escolar: - Apresentação, por parte de um número significativo de 

alunos, de nível inferior a três em anos anteriores; - Falta de sentido de responsabilidade e hábitos e 

métodos de estudo e falta de trabalho autónomo de alguns alunos, para consolidação e sistematização 

dos conteúdos lecionados; - Falta de acompanhamento e supervisão regular por parte de encarregados de 

educação; - Fraco empenho/atitude passiva e desinteressada na concretização das tarefas escolares;  
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- Da parte dos alunos com sucesso escolar: - Interesse, empenho e motivação intrínseca dos alunos 

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

quer em casa;  - Desenvolvimento de hábitos e métodos de trabalho e de estudo regulares; - 

Acompanhamento dos Encarregados de Educação da vida escolar dos seus educandos. 

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

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

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

programa de Matemática que conduz à falta de tempo para a consolidação de conhecimentos; - A 

realização de testes, em conjunto, sempre com a matéria toda e com a manutenção de um grau de 

exigência e rigor matemático que visa incutir aos alunos a aquisição de hábitos de trabalho e de estudo; - 

Implementação da ação n.º 3 - "Saber + a Matemática" nalgumas turmas do 7.º ano de escolaridade; - 

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

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Por parte dos Docentes:  - Desenvolver a elaboração e aplicação conjunta de instrumentos de avaliação 

uniformizados que permitam aferir com rigor as aprendizagens dos alunos; - Realizar testes de avaliação 

globalizantes e comuns e respetivos critérios de correção com estrutura semelhante à prova final de ciclo; 

- Elaboração e aplicação de fichas de trabalho formativas que permitem consolidar as aprendizagens 

realizadas e complementar a informação não existente nos manuais escolares adotados com vista a 

aplicabilidade de todas as metas curriculares programadas; - Valorizar os alunos com bons resultados, no 

sentido de os incentivar à continuidade de um bom trabalho e motivar os alunos com resultados 

insatisfatórios, incentivando-os a uma mudança de atitude para que consigam ultrapassar as dificuldades 

evidenciadas; - Aplicar testes adaptados e adequados às dificuldades diagnosticadas nos alunos com 

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

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

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

participando ativamente e de forma organizada;  - Esforçarem-se para adquirir hábitos e métodos de 

estudo estudando diariamente e realizando os trabalhos de casa;  - Respeitarem as regras de sala de 

aula/Regulamento Interno da Escola; - Trazer todo o material necessário à disciplina e apresentar o 

caderno diário completo e em ordem. 

Encarregados de Educação: - Com a colaboração dos DT, nas reuniões com os encarregados de 

educação, solicitar a estes que:  - Se envolvam mais no percurso escolar dos seus educandos e saibam 

atempadamente as datas das fichas de avaliação;  - Respeitem os docentes e o seu trabalho;  - 

Incentivem/estimulem o interesse e empenho dos seus educandos na concretização das tarefas;  - 

Elaborarem e façam cumprir um horário de estudo diário e controlem a realização dos trabalhos de casa; - 

Assegurarem que o aluno transporta todo o material necessário para a escola;  - Cumprimento das 

estratégias indicadas no PAP dos seus educandos; - Verifiquem com frequência o caderno diário e a 

caderneta do aluno.  
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Ciências Naturais 

2.º Ciclo 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

Neste ano letivo tanto no 5º como no 6º ano houve uma melhoria dos resultados escolares em 

comparação com o 1º período do ano transato. 

Os alunos com sucesso escolar demonstraram: - interesse, empenho e motivação  perante as tarefas 

escolares propostas, apresentando a sua concretização; - Cumprir as regras estabelecidas (entrega das 

tarefas solicitadas dentro dos prazos e com rigor; aplicação de hábitos e métodos de trabalho e estudo); 

- Concentração e atenção na sala de aula e ter o acompanhamento efetivo dos Encarregados de 

Educação. 

Os alunos com insucesso escolar apresentaram, com muita frequência: - dificuldades em cumprir as 

regras, não cumprindo com a realização das tarefas/trabalhos de casa; - frequente ausência de 

materiais  indispensáveis, tais como o manual, o  caderno de atividades, caderno diário ou mesmo 

canetas/lápis;  - passividade dos alunos em sala de aula perante as diversas atividades; - falta de 

autonomia e de hábitos e métodos de estudo; - falta de empenho e de aplicação dos conteúdos no 

contexto extra-aula para consolidar as matérias e o não cumprimento das regras básicas de 

comportamento dentro da sala de aula; - falta de material para realizar as atividades propostas na sala de 

aula. 

Analisando os resultados do 6º ano em Ciências no 1º período, denota-se que o 6º E está abaixo da média 

e dos resultados esperados, tendo 25% dos alunos obtido nível inferior a 3. Trata-se de alunos que com 

muita falta de pré-requisitos pelo historial de muita troca de professores de 1º ciclo e tendo sofrido 

bastante com o confinamento e, também, com o facto de terem estado em isolamento profilático durante 3 

semanas já neste ano letivo. Além disso, trata-se de alunos com poucos hábitos de estudo.  
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Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Contatos frequente com o diretor de turma, informando sobre os alunos com falta de material e que não 

realizam as atividades propostas; Proposta para a frequência da aula de apoio ao estudo; Proposta para a 

frequência do CAM; Reforço dos conteúdos do ano letivo anterior ao longo do ano; Realização de 

atividades práticas dentro das regras de segurança. 

 

3.º Ciclo 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

Da parte dos alunos com sucesso escolar: - Empenho na concretização das atividades propostas, quer 

em sala de aula quer em casa; - Cumprimento das regras do saber estar em sala de aula; - 

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

supervisão regular por parte dos encarregados de educação; - Interesse/curiosidade científica. 

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

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

escolares; - Falta de hábitos e métodos de trabalho e de estudo regulares; - Não procuram apoio 

online/presencial no centro de aprendizagem multidisciplinar. 

Da parte dos docentes: - Implementação de acomodações curriculares/adaptações curriculares tendo em 

conta as especificidades dos alunos; - Constante reforço/sistematização dos conteúdos versados e 

esclarecimento de todas as dúvidas apresentadas; - Atuação de forma concertada em sala de aula, por 

forma a corrigir comportamentos desajustados; - Implementação das ações previstas no PPM, 

nomeadamente no que respeita ao trabalho colaborativo entre os docentes, favorecendo a troca de 

experiências e de materiais; - Incentivar os alunos a procurarem apoio online no CAM; - Utilização da 

plataforma Classroom para envio de tarefas e outros materiais de apoio diversos. 
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Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Os docentes continuarão a aplicar as seguintes estratégias: - Atividades formativas que permitam 

consolidar as aprendizagens realizadas; - Valorizar os alunos com bons resultados, no sentido de os 

incentivar à continuidade de um bom trabalho; - Motivar os alunos com resultados insatisfatórios, 

incentivando-os a uma mudança de atitude para que consigam ultrapassar as dificuldades evidenciadas; - 

Implementar as acomodações curriculares/adaptações curriculares ajustadas às especificidades dos 

alunos, bem como as medidas previstas nos Planos de Acompanhamento Pedagógico Individual (PAPI); - 

Implementar as ações previstas no PPM; - Utilizar a plataforma Classroom para envio de tarefas e outros 

materiais de apoio diversos. 

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

Mostrar maior interesse e empenho na concretização das tarefas propostas; - Participar ativamente e de 

forma organizada; - Esforçarem-se para adquirir hábitos e métodos de estudo, estudando regularmente e 

realizando todas as tarefas em sala de aula bem como os trabalhos de casa; - Trazer todo o material 

necessário à disciplina e apresentar o caderno diário completo e em ordem; - Realizar um trabalho sério e 

responsável, encarando a escola como uma ferramenta base da sua formação; - Respeitar o Regulamento 

Interno da Escola/Estatuto do aluno; - Cumprirem as medidas previstas nos PAPI. 

Para os encarregados de educação: - Respeitar os docentes e o seu trabalho; - Incentivar/estimular o 

interesse e empenho dos seus educandos na concretização das tarefas;  

- Elaborar e fazer cumprir um horário de estudo e controlar a realização dos trabalhos de casa; - Assegurar 

que o aluno transporta todo o material necessário para a escola; - Assegurar o cumprimento das 

estratégias previstas nos PAPI; - Verificar, com frequência, o caderno diário e a caderneta do aluno; - 

Maior contacto com o Diretor de Turma. 

 

Físico-Química 
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Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

Os alunos com sucesso escolar demonstraram: - interesse, empenho e motivação  perante as tarefas 

escolares propostas, realizando-as e participando de forma ativa apresentando a sua concretização; 

- Cumprir as regras estabelecidas (entrega das tarefas solicitadas dentro dos prazos e com rigor; aplicação 

de hábitos e métodos de trabalho e estudo); - concentração e atenção na sala de aula e ter o 

acompanhamento efetivo dos Encarregados de Educação. 

Os alunos com insucesso escolar apresentaram, com muita frequência: - dificuldades em cumprir as 

regras, não cumprindo com a realização das tarefas solicitadas dentro e fora da sala de aula/trabalhos de 

casa; - frequente ausência dos de materiais  indispensáveis, tais como o manual, o  caderno de 

atividades,  o caderno diário ou mesmo canetas/lápis/caderneta do aluno; - passividade dos alunos em 

sala de aula perante as diversas atividades; - falta de autonomia e de hábitos e métodos de estudo; - falta 

de empenho e de aplicação dos conteúdos no contexto extra-aula para consolidar as matérias; - falta de 

compromisso e dedicação face aos assuntos relacionados com a escola; - o não cumprimento das regras 

básicas de comportamento dentro da sala de aula. 

Para agravar a situação, a distribuição do horário dos alunos de algumas turmas que têm mais turnos à 

tarde ou dias de aulas muito extensos, na disciplina de Físico-Química, que envolve imenso raciocínio 

lógico/abstrato e pretende desenvolver a capacidade de pensar de forma crítica e criativa, evidencia 

acentuadamente maiores dificuldades na concentração/atenção dos discentes, com o consequente 

aumento do de casos de insucesso escolar. 

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

- Incremento do trabalho colaborativo entre os docentes; - Sistematização ainda mais frequente dos 

conteúdos lecionados; - Utilização, sempre que possível, de exemplos do dia-a-dia; - 

Consolidação/Reforço das aprendizagens, através da realização de mais atividades/exercícios; - Utilização 

de estratégias diversificadas tendo em consideração as necessidades específicas dos alunos com 

dificuldades mais acentuadas; - Apoio personalizado no Centro de Aprendizagem presencialmente ou à 

distância; - Realização, sempre que possível, de atividades experimentais (demonstrativas); - Utilização 

das TIC com recurso a aplicações informáticas, como forma de aumentar a motivação. 
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TIC 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

Os docentes da disciplina de TIC, consideraram que os resultados nesta disciplina foram bons. Os 

docentes recorreram a recursos e a estratégias diversificadas e estiveram sempre disponíveis para que 

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

ao longo deste 1.º período. O empenho e interesse de muitos alunos e o cariz prático da disciplina, 

contribuíram bastante para a obtenção de bons resultados.  

Por outro lado, a criação de hábitos de trabalho e métodos de estudo, maior empenho na realização das 

atividades propostas e o uso de recursos, tais como: plataformas Google Classroom, Moodle e UBBU para 

dinamizar e criar maior interatividade entre o aluno e professor e desta forma controlar o processo de 

ensino aprendizagem foram fatores essenciais para os resultados obtidos.  

O recurso a várias aplicações/plataformas, revelaram-se um excelente contributo para a obtenção destes 

resultados assim como, a qualidade/quantidade de equipamentos existentes em sala de aula.  

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

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

As carências tecnológicas manifestadas por alguns alunos, provocam alguma resistência face ao trabalho 

realizado com recurso às tecnologias, o que poderá ter influenciado os resultados menos positivos. 

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Responsabilizar os alunos e encarregados de educação no processo de aprendizagem do aluno, para que 

a escola e a comunidade possam trabalhar no mesmo sentido. 

O recurso a estratégias diversificadas, nomeadamente, a divisão de conteúdos, a realização de trabalhos 

práticos, utilização de recursos digitais e aplicação de medidas a todos os alunos que revelam mais 

dificuldades. 
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Continuar a valorizar as atividades de cariz mais prático e recorrer ao reforço positivo perante a realização/ 

concretização das atividades/tarefas da disciplina. Incentivar o cumprimento de prazos na realização das 

tarefas. Continuar também a elaborar e aplicar tarefas de articulação entre os vários ciclos, assim como, 

estratégias preventivas de indisciplina. 

 Incentivar os alunos a frequentar a biblioteca e/ou o centro de aprendizagem.  

 
 

6.5. Ciências Sociais e Humanas 

 

História e Geografia de Portugal  

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

Relativamente aos alunos  que obtiveram sucesso,  demonstram empenho  quer nas atividades propostas 

na aula  quer na resolução dos trabalhos de casa; cumprem as regras de sala de aula,  quer ao nível do 

saber estar como a nível da participação correta na aula,  e demonstram hábitos e métodos de estudo e 

trabalho. 

Quanto aos alunos com insucesso escolar, verificou-se a frequente ausência de materiais  indispensáveis, 

tais como o manual, o  caderno de atividades ou mesmo o  caderno diário;  assiduidade irregular às aulas; 

a não realização dos trabalhos de casa, o que demonstra a falta de hábitos e métodos de estudo. Alguns 

deles têm  dificuldades na aquisição e aplicação de conhecimentos e, mesmo tendo-lhes sido aplicadas 

medidas seletivas, ainda não conseguiram obter o sucesso desejado.  

 Os docentes desenvolveram estratégias motivadoras, com recurso frequente/diário aos meios digitais, 

tanto para explicação de temáticas como para resolução de exercícios. No final de cada aula foram 

retiradas as respetivas conclusões, que ficaram registadas no caderno diário para posterior estudo e 

sistematização. 
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 Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Continuarão  a ser  aplicadas as medidas  definidas para os alunos  com dificuldades, dando sempre 

reforço positivo, incentivando o esclarecimento de dúvidas, proporcionando  um  ensino individualizado 

sempre que possível, diversificando estratégias, reforçando o uso de meios  digitais, promovendo o debate 

e recorrendo à sistematização oral e escrita das aprendizagens, de forma a apoiar os alunos na 

organização do seu estudo diário. 

O aluno deverá ser responsável, apresentando o material necessário, evidenciar empenho 

nas  atividades   e  esforçar-se para adquirir hábitos  e métodos de estudo. 

  

História 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

Os docentes de História referiram que os resultados obtidos pelos alunos no 7º e no 8º ano, quando 

comparados com os conseguidos nos anos letivos anteriores se encontram acima da média, sendo de 

realçar a evolução sobretudo no 8º ano. Relativamente ao 9º ano, cujos resultados se encontram abaixo 

dos obtidos nos anos anteriores, os docentes consideram que isso se deve às dificuldades na aquisição, 

compreensão e aplicação dos conhecimentos, à falta de interesse, empenho, atenção, concentração e à 

falta de métodos de estudo e de trabalho dos alunos. 

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Com o intuito de melhorar as aprendizagens dos alunos as docentes irão desenvolver atividades e 

estratégias recorrendo à realização de trabalhos de casa e à sua apresentação diária na aula, à realização 

de pequenas tarefas de pesquisa conducentes a uma participação mais ativa e regular dos alunos na aula, 

propondo atividades que desenvolvam a sua autonomia, bem como uma sistematização frequente das 
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aprendizagens recorrendo a pequenos registos, promovendo a autoavaliação e a avaliação das tarefas 

realizadas. Os docentes irão utilizar a plataforma Classroom como apoio, complemento e reforço das 

aprendizagens.  

Estas estratégias serão suportadas e dinamizadas recorrendo ao auxílio das TIC e de outros 

equipamentos audiovisuais estimulando e dinamizando o ensino da História, indo ao encontro da 

necessidade de adaptação aos novos materiais pedagógicos. 

 

 

Geografia 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

A taxa de sucesso dos alunos na disciplina de Geografia foi elevada, situando-se entre os 88,4%, no 7º 

ano; 84,5% no 8º ano e 97,2% no 9º ano. 

Os docentes promovem regularmente uma escola onde todos têm oportunidade de realizar aprendizagens 

significativas, na qual todos são respeitados e valorizados, promovendo atitudes de respeito, no 

reconhecimento do valor e do mérito pessoal. Apostam, diariamente, numa escola que corrige assimetrias 

e que desenvolve e estimula, ao máximo, o potencial de cada aluno, concretizando uma política educativa 

que garanta a igualdade de oportunidades e promova o sucesso educativo para responder à diversidade 

das necessidades individuais de cada discente, dando enfoque à gestão flexível do currículo, direcionando 

o seu trabalho para atingir as metas curriculares e centrando-se no alcance dos vários domínios do saber, 

nomeadamente o saber-saber; saber-fazer; saber-ser e saber-estar. 

Os docentes promovem a cooperação e colaboração entre alunos, apelam a uma participação ativa na 

construção do seu processo de ensino-aprendizagem, diversificam e combinam métodos e estratégias de 

ensino diversificadas, com adaptação de materiais e recursos educativos ajustados aos alunos. 
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Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Para além das medidas universais, transversais a todos os alunos e de suporte à aprendizagem a aplicar 

aos alunos que revelam mais dificuldades, os docentes consideram que dever-se-á continuar a fomentar 

um bom ambiente de trabalho; incentivar os alunos para uma organização e desenvolvimento de hábitos e 

métodos de estudo regulares; reforçar a sua motivação para uma participação, ainda mais ativa e contínua 

nas atividades das aulas; continuar a controlar a realização dos trabalhos de casa e das tarefas nas aulas; 

verificar, periodicamente, os cadernos diários; sistematizar, frequentemente, os conteúdos lecionados; 

realizar trabalhos individuais; solicitar trabalhos de caráter prático, utilizar regularmente a caderneta para 

comunicar situações anómalas; apelar à pontualidade e continuar a diversificar estratégias em sala de 

aula. 

 

Cidadania e Desenvolvimento 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

Os domínios trabalhados na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento são uma novidade no currículo 

escolar, devido a isso, no geral, os alunos aderiram à dinâmica das aulas e sentiram-se motivados pelas 

abordagens que os docentes implementaram.  

Os docentes desenvolveram estratégias motivadoras e diversificadas que foram ao encontro dos 

interesses dos alunos. Estes foram mais interventivos na construção do seu saber. O assinalável sucesso 

escolar também aconteceu por ter sido dada a oportunidade aos alunos de desenvolverem projetos 

individuais de trabalho, sobre temas do seu interesse e da atualidade, apesar da periodicidade quinzenal 

das aulas quebrar o ritmo de trabalho e não promover a proximidade entre aluno e professor. 

O diminuto insucesso escolar verificado, ficou a dever-se ao incumprimento, pelos alunos, das regras 

estabelecidas para a sala de aula; ausência de material escolar necessário às aulas e fraco empenho na 

concretização das tarefas. 
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Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Alunos: cumprir as instruções dos docentes quer relativamente às atitudes em sala de aula, quer na 

realização das tarefas; fazer-se acompanhar e utilizar o material escolar necessário ao desenvolvimento 

das atividades. 

 

Ed. M. R. C. 

 
 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

Os resultados são muito bons, refletindo uma taxa de sucesso de 100% em todos os anos do 2º ciclo e 

uma taxa de sucesso superior a 95% em todos os anos do 3º ciclo. 

No que concerne ao docente da disciplina regista-se a relação próxima e cordial de ensino-aprendizagem, 

o dinamismo e motivação implementados nas aulas. Em relação aos alunos, verifica-se que são 

responsáveis, empenhados e interessados nos conteúdos abordados nas aulas, pelo que de certo modo 

confirma a escolha que deles e dos respetivos encarregados de educação pela  frequência à disciplina. 

Contudo, houve dois níveis negativos que devem-se à falta de assiduidade, interesse e responsabilidade 

desses alunos, não refletindo o nível médio atingido pelos restantes colegas do mesmo ano e ciclo. 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

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

como o reforço positivo, motivação, implementação de aulas dinâmicas e participativas e cumprimento de 

algumas atividades que sejam possíveis realizar no âmbito de fortes restrições impostas pela pandemia. 

Em relação aos alunos com níveis inferiores a três, os diretores de turma e o docente da disciplina 

deverão apelar à responsabilidade dos referidos alunos e respetivos encarregados de educação, de modo 

a retomarem uma assiduidade regular, e, consequentemente, melhorarem o seu desempenho na 

disciplina.  



 

51 

 

6.6. Expressões 
 

Educação Visual 
2.º Ciclo 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

O grupo disciplinar considera que o sucesso dos alunos ficou a dever-se à aplicação das estratégias 

implementadas designadamente: reforço positivo; motivação dos discentes, acompanhamento 

individualizado na aplicação das metodologias específicas de trabalho e responsabilização dos alunos e 

encarregados de educação. 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Após análise dos resultados obtidos verifica-se que a percentagem de sucesso na disciplina se situa a um 

nível de muito bom nos 5.º e 6.º ano, pelo que o grupo disciplinar considera que as estratégias 

implementadas se têm revelado adequadas não havendo necessidade de reformulação. 

3.º Ciclo 
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Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

Relativamente aos alunos com sucesso na disciplina: evidenciaram empenho, interesse, organização 

e sentido de responsabilidade no desenvolvimento das atividades promovidas; foram, de um modo geral 

assíduos e pontuais, cumprindo as regras estabelecidas para um bom funcionamento das aulas; revelaram 

concentração, autonomia e uma gestão adequada do tempo no desenvolvimento das tarefas, solicitando a 

intervenção do docente para o esclarecimento de dúvidas ou apoio individual no sentido de superarem as 

suas dificuldades.  

Em relação aos alunos com insucesso: os constrangimentos verificados foram acima identificados, 

designadamente: a falta de empenho, interesse, organização e sentido de responsabilidade na 

concretização das atividades propostas; a ausência recorrente de materiais imprescindíveis para a 

realização das tarefas em sala de aula e, em alguns casos, um comportamento inadequado na sala de 

aula e/ou a falta de assiduidade. Estas situações foram assinaladas nas respetivas grelhas de registo do 

domínio sócio afetivo. Os alunos que se encontram em risco de retenção beneficiam de um Plano de 

Acompanhamento onde constam as dificuldades individualmente diagnosticadas e as correspondentes 

estratégias a implementar, com a responsabilização do respetivo encarregado de educação. O grupo 

disciplinar considera que o elevado número de alunos por turma, registado em algumas turmas dificulta a 

implementação de estratégias diferenciadas e o acompanhamento individualizado dos alunos.  

Por parte das docentes têm sido implementadas estratégias promotoras do sucesso dos alunos, que têm 

contribuído significativamente para os bons resultados obtidos, designadamente: - A motivação/incentivo e 

apoio individualizado aos alunos que revelam dificuldades no acompanhamento dos conteúdos 

curriculares e no desenvolvimento das atividades propostas, identificados em momentos de avaliação 

formativa ao longo do processo de trabalho implementado; - O reforço positivo como 

reconhecimento/valorização das boas práticas; motivação dos alunos com bons resultados, incentivando-

os a uma continuidade do trabalho desenvolvido; - O incentivo ao esclarecimento de dúvidas, 

proporcionando um apoio individualizado de acordo com as dificuldades específicas dos alunos; - O 

desenvolvimento de um trabalho colaborativo entre docentes, na elaboração de materiais pedagógicos e 

definição de metodologias de trabalho e na organização das atividades práticas de aplicação dos 

conteúdos; - A motivação dos alunos com insucesso na disciplina para uma mudança de atitude em sala 

de aula, incentivando a prática de um trabalho/estudo regular e empenhado no sentido de superarem as 

suas dificuldades; - A informação aos encarregados de educação (através da caderneta do aluno ou de 

informação ao respetivo diretor de turma) sobre ausência de materiais ou desempenho/comportamento do 

aluno, promovendo uma corresponsabilizarão do mesmo. 

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Face ao exposto e aos resultados obtidos nos diferentes anos de escolaridade as docentes consideram 

que não há necessidade de uma redefinição das estratégias de melhoria/ações a implementar. 

Consideram que deverá haver um reforço das estratégias definidas, em particular as implementadas com 

os alunos que registaram insucesso na disciplina e uma maior responsabilização dos mesmos pela sua 
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participação em sala de aula e envolvimento nas atividades promovidas, acrescida de uma maior 

responsabilização dos encarregados de educação pelo acompanhamento dos seus educandos. 

  

 

Educação Tecnológica 

2.º Ciclo 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

O grupo disciplinar considera que o sucesso dos alunos ficou a dever-se à aplicação das estratégias 

implementadas designadamente: reforço positivo; motivação dos discentes, acompanhamento 

individualizado na aplicação das metodologias específicas de trabalho e responsabilização dos alunos e 

encarregados de educação. 

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Após análise dos resultados obtidos verifica-se que a percentagem de sucesso na disciplina se situa a um 

nível de muito bom nos 5.º e 6.º ano, pelo que o grupo disciplinar considera que as estratégias 

implementadas se têm revelado adequadas não havendo necessidade de reformulação. 

 

 

Educação Física 
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Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

Aspetos Positivos: - Motivação para a prática de atividade física; - Participação ativa dos alunos para as 

atividades proposta pelos docentes; - Bom ambiente de sala de aula; - Sistematização regular dos 

conteúdos; - Pedagogia diferenciada; - Turmas reduzidas; 

Aspetos Negativos:  - Isolamento profilático de algumas turmas; - Perfil problemático de alguns alunos 

nomeadamente de etnia cigana; - Assiduidade irregular; - Falta de material escolar; - Falta de empenho e 

responsabilidade; Problemas socio económicos dos alunos; Falta de envolvimento dos EE e das famílias; -

Desvalorização da disciplina em relação às disciplinas teóricas, principalmente dos alunos que no 1.º ciclo 

não tiveram aulas regulares da disciplina no horário curricular, mas sim apenas nas Atividades de 

Enriquecimento Curricular. 

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

- Introdução de inovações/alterações nas planificações do trabalho que será desenvolvido; - Avaliação 

quinzenal das alterações introduzidas ao longo do período; - Maior responsabilização dos EE, através de 

diferentes canais de comunicação; - Autoavaliação quinzenal das atividades desenvolvidas na disciplina; - 

Aumento do reforço positivo aos alunos com menor autoestima e menor motivação;  - Desenvolvimento de 

atividades que promovam o interesse pelos conteúdos da disciplina; - Apoio individualizado em contexto 

de sala de aula; Continuação do trabalho colaborativo com os DT, docentes do Ensino Especial e do GIS, 

de forma a tentar ajudar os alunos nas suas dificuldades quer escolares quer familiares para tentar evitar o 

insucesso escolar ou a fuga à escolaridade obrigatória; Responsabilizar os alunos pela sua conduta e 

comportamento – apostar no domínio sócio afetivo e demonstrar ao aluno a sua evolução quer neste 

domínio como no domínio psicomotor. 
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6.7. Educação Especial 
 

O Departamento de Educação Especial é composto por 9 Docentes de Educação Especial, 5 Psicólogas, 

1 Fisioterapeuta, 1 Terapeuta da Fala, 1 Educadora Social e 1 Mediadora de Conflitos em Contexto 

Escolar. 

Ao longo deste ano letivo foram apoiados um total de 131 alunos ao abrigo do Decreto-Lei n.º 54 de 2018 

de 6 de julho dos quais 37 usufruem de medidas adicionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No período homólogo do ano letivo transato estavam em 

risco de retenção 6 alunos do 1.º CEB, 6 do 2.º CEB e 6 

do 3.º CEB perfazendo 18 discentes. 

 

 

Reuniões da Equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva: 

Data das reuniões 

realizadas 
Nº de casos analisados 

Nº de alunos integrados no 

Decreto-Lei n.º 54/2018 

24/11/2020 8 6 

 

 

Ciclo N.º de alunos 

Pré-escolar 2 

1.º ciclo 45 

2.º ciclo 36 

3.º ciclo 48 

Total 131 

 

Ano de 

escolaridade 

Nº de alunos em 

risco de retenção 

1º - 

2º 2 

3º 0 

4º 4 

5º 2 

6º 6 

7º 2 

8º 1 

9º 3 

Total 20 

 



 

 

7. Conclusão 
 

Analisando os indicadores globais pode observar-se o seguinte: 

- No sucesso escolar na avaliação interna, assistimos a um agravamento na taxa de insucesso no 

agrupamento em 2,5 pontos percentuais face ao período homólogo do ano anterior. Apesar do 2.º CEB ter 

melhorado 1,8 pontos percentuais, o 3.º CEB apresenta um retrocesso significativo de 7,7 pontos 

percentuais (com 22% de taxa de insucesso). O 1.º CEB apresenta um ligeiro decréscimo de 0,6 pontos 

percentuais. Observa-se, no 9.º ano de escolaridade, a pior taxa de insucesso (quase 3 em cada 10 alunos 

encontra-se em situação de retenção). Contudo, na percentagem de alunos com classificação positiva 

a todas as disciplinas, verificou-se uma melhoria global de 1,2 pontos percentuais face ao período 

homólogo (devido à melhoria ocorrida no 2.º CEB de 7,9 pontos percentuais e no 3.º CEB em 0,9 pontos 

percentuais. No 1.º CEB esta percentagem diminuiu 1,1 pontos percentuais); 

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

dois alunos do 2.º CEB em situação de abandono (menos dois do que no período homólogo do ano 

passado); 

- Na média de faltas injustificadas por aluno verificou-se uma melhoria em todos os ciclos de ensino 

situando-se agora em 1,41 faltas por aluno em média (no período homólogo era de 1,84 faltas por aluno); 

- Em relação à indisciplina, registou-se um ligeiro agravamento na taxa de alunos envolvidos em 

ocorrências disciplinares em contexto de sala de aula no 3.º CEB de 2 pontos percentuais. No 2.º CEB, 

essa taxa melhorou 0,3 pontos percentuais. Foram registadas 144 medidas corretivas (15 no 2.º CEB e 

129 do 3.º CEB) e 19 medidas disciplinares sancionatórias (todas no 3.º CEB); 

Nas turmas da Formação Alternativa, no conjunto das turmas CEF e PIEF, o aproveitamento pode 

considerar-se suficiente. Dos 48 alunos matriculados, encontram-se em risco de retenção 5 discentes 

(menos 6 do que no ano transato). 

Relativamente ao PPM foram monitorizados 24 indicadores pertencentes às 9 ações de melhoria 

implementadas. Observa-se que 20 indicadores atingiram as metas estabelecidas para o 1.º período o que 

corresponde a 83,3% (resultado semelhante ao do ano transato).    

Em relação à avaliação dos alunos estrangeiros (PLNM) verificou-se uma melhoria de 6,7 pontos 

percentuais na taxa de sucesso face ao período homólogo. Dos 122 alunos abrangidos, tiveram 

classificação positiva 109 discentes. 

Quanto ao CAM, registou-se uma diminuição de 60% no n.º de registos de frequência do CAM face ao 1.º 

período do ano passado, e uma diminuição de 66% na percentagem de alunos que frequentaram o CAM. 

Esta diminuição deve-se ao facto de estarmos a passar por uma crise pandémica que acarreta um certo 

receio e insegurança em partilhar espaços fechados e de estar na proximidade de outras pessoas, apesar 

de se estarem a cumprir as normas exigidas pela DGS. 
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No que concerne à participação de EE verificou-se um aumento de 5 pontos percentuais face ao ano 

letivo anterior na percentagem de EE que contactaram o docente e uma redução de 13 pontos percentuais 

na percentagem de EE que estiveram presentes nas reuniões. O número de EE que nunca contactaram o 

Docente nem compareceram em nenhuma reunião desde o início do ano diminuiu para 17 (menos 5 do 

que no ano transato).   

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

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

PE e PPM.  

Os departamentos da Ed. Pré-Escolar e do 1.º Ciclo e os diferentes grupos disciplinares dos 2.º e 3.º 

ciclos apresentaram as suas reflexões sobre os resultados alcançados e redefiniram as suas estratégias a 

utilizar e as ações a implementar que visam a melhoria dos resultados alcançados (consultar o tópico 6). 

Relativamente às classificações obtidas nas áreas curriculares verificou-se que houve, na taxa de 

sucesso, um decréscimo em 21 das 81 áreas curriculares analisadas face ao período homólogo do ano 

transato; 

No que diz respeito à avaliação dos alunos apoiados pelo departamento da Educação Especial, ao 

abrigo do Decreto-Lei n.º 54 de 2018, os resultados foram semelhantes relativamente ao período 

homólogo. Dos 131 alunos abrangidos, encontram-se em risco de retenção 18 discentes.  

 

9. Recomendações finais 
 
Tendo em conta a validação dos resultados que ocorreu neste 1.º período, detetaram-se algumas 

fragilidades ao nível da recuperação das aprendizagens no 3.º CEB. A equipa de autoavaliação 

recomenda que: 

 Se continue a recorrer à equipa multidisciplinar do GIS para incrementação/dinamização de ações 

de capacitação parental, com maior incidência nas turmas que apresentam piores resultados; 

 Sejam aplicadas as estratégias de melhoria acordadas em sede de Departamento/Grupo 

Disciplinar e registadas neste documento no tópico 6; 

 Os Diretores de Turma/Professores Titulares de Turma façam chegar aos Encarregados de 

Educação as sugestões que os Departamentos/Grupos Disciplinares apresentam no tópico 6 deste 

relatório; 

 Para melhorar a taxa de sucesso nas turmas CEF, considera-se importante a continuação do Apoio 

Tutorial Específico; o envolvimento e a responsabilização dos encarregados de educação; a 

diversificação e adequação das estratégias por parte dos docentes e a dinamização de mais 

atividades práticas, visitas de estudo e aulas no exterior (bastante limitadas devido à situação de 

pandemia que vivemos). 

 Insistir na implementação de um processo eficaz de acompanhamento e difusão das boas práticas 

letivas com vista à sua replicação. 


