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1. Introdução 
 

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

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

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

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

No dia 16 de março de 2020 as aulas presenciais foram suspensas devido à pandemia da COVID-19, o 

que provocou bastantes constrangimentos organizacionais e pedagógicos. O agrupamento teve que se 

reestruturar uma vez que o ensino não presencial passou a ser uma realidade. Foi criada a equipa que 

elaborou o Plano E@D, enquadrado com o Decreto-Lei 14-G/2020, de 13 de abril. Denomina-se Equipa de 

Monitorização e Acompanhamento do Plano E@D. É constituída pelos docentes que compõe esta equipa 

de autoavaliação, pelos docentes da direção do agrupamento, pelos coordenadores dos diretores de 

turma, pelo coordenador da equipa TIC e pela delegada da disciplina TIC.  

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

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

intermédias de gestão, interpreta os resultados alcançados, monitoriza o Plano de E@D, deteta 

fragilidades e propõe recomendações para a melhoria contínua do desempenho do agrupamento. 

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

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

pela DGE no âmbito do programa TEIP e foram integradas no Projeto Educativo 2019-2023 e as metas 

das ações de melhoria implementadas no âmbito do Plano Plurianual de Melhoria.  

No sentido de melhoria contínua do nosso serviço educativo, o agrupamento aderiu ao projeto E2D 

utilizado em vários países da União Europeia no qual resultou na implementação da ferramenta SELFIE (a 

autorreflexão sobre a aprendizagem eficaz fomentando a inovação através de tecnologias educativas). 

Esta ferramenta foi concebida para ajudar as escolas a incorporar tecnologias digitais no ensino, na 

aprendizagem e na avaliação dos alunos. Consistiu na aplicação, durante o 3.º período, de um 

questionário. Neste relatório pode-se observar os resultados desse questionário bem como a sua respetiva 

análise.  

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

reflexão pelos diferentes atores educativos com vista à melhoria contínua da qualidade dos processos 

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

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

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

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

Querença/Tôr/Benafim, Alte, Salir e Ameixial).  

Jardins-de-infância e Escolas EPEI EPE 1º CEB 2º CEB 3º CEB 

EB Padre João Coelho Cabanita 
   

• • 

EB Professor Manuel Martins Alves 
 

• • 
  

EB Professor Sebastião J. P. Teixeira 
 

• • • • 

EB n.º 4 de Loulé  
 

• • 
  

EB n.º 3 de Loulé  
 

• • 
  

EB de Tôr 
 

• • 
  

EB de Benafim Grande 
 

• • 
  

EB de Alte 
 

• • 
  

JI de Clareanes 
 

• 
   

EB de Querença 
 

• • 
  

EB nº 1 de Areeiro 
  

• 
  

JI de Alfarrobeira 
 

• 
   

EB de Cortelha • • • 
  

JI de Poço Novo •     

EPEI de Loulé (polo da Cortelha e do Ameixial) •     

Até ao final do 3º período estavam matriculadas 2250 crianças/alunos no regime diurno em 111 turmas 

das quais 437 frequentam os JI (21 salas mais uma de Ensino Itinerante); 813 do 1.º CEB (42 turmas); 395 

do 2.º CEB (17 turmas); 605 do 3.º CEB (31 turmas das quais três são de Ensino Articulado da Musica, 

três de CEF e uma de PIEF com 4 alunos do 2.º CEB e 13 alunos do 3.º CEB). 

Percentagem de alunos subsidiados: 38,3% da população (510 com escalão A, 352 com escalão B).  

Percentagem de alunos de outras nacionalidades: 3,8%, que se distribuem por 20 nacionalidades.  

59% dos alunos têm computador em casa com ligação à internet e 39% não têm computador em casa. 

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

de Educação Especial: 6,2%. 

Formação académica dos pais: 26% têm formação superior; 29% têm formação secundária; 5% 

concluíram apenas o 1º CEB, 8% o 2º CEB e 23% o 3º CEB; 3% não tem habilitações e 7% 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: 96%. 

Percentagem de EE que estiveram presentes em reuniões de pais (1.º período): 82%. 
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Distribuição dos alunos por unidade orgânica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escolas 2.º CEB 3.º CEB 

EB Padre João Coelho Cabanita 322 500 

EB Professor Sebastião Teixeira 73 104 

TOTAL 395 604 

Escalão A 86 129 

Escalão B 70 86 

NEE 37 40 

 

O corpo docente é constituído por 223 professores e educadores. Estão organizados por sete 

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 Contratado 

158 65 

  

Exercem funções no Agrupamento 161 funcionários não docentes distribuídos de seguinte forma: 

Vínculo/categoria 
Assistente 
operacional 

Assistente 
Técnico 

Técnico 
superior 

Chefe de serviços 
de adminst. escolar 

Contratado a termo resolutivo 0 0 0 0 

Contrato de trabalho de funções 
públicas por tempo indeterminado 

131 26 0 1 

Contrato de emprego e inserção 3 0 0 0 

Totais 134 26 0 1 

P
R

É
-E

S
C

O
L

A
R

 

Jardins de Infância 
N.º crianças 
matriculadas 

JI n.º 1 de Loulé 75 

JI Prof. Manuel Alves 95 

JI n.º 3 de Loulé 50 

JI de Salir 44 

JI da Tôr 24 

JI de Querença 8 

JI de Benafim 15 

JI de Clareanes 44 

JI de Alfarrobeira 20 

Itinerante 3 

JI de Alte 10 

JI de Poço Novo 49 

Total 437 

Escalão A 87 

Escalão B 77 

(NEE) 4 

 

1
.º

 C
E

B
 

Escolas 
N.º alunos 

matriculados 

EB Prof. Manuel Alves 332 

EB n.º 4 180 

EB n.º 3 87 

EB Salir 48 

EB Alte 49 

EB Areeiro 37 

EB Tôr 25 

EB Benafim 32 

EB Querença 15 

EB Cortelha 8 

Total 813 

Escalão A 208 

Escalão B 119 

NEE 57 
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3. Resultados escolares 
 

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

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

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

humanos, financeiros e materiais.  

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

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

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

pedagógicas; envolvimento dos parceiros e envolvimento da comunidade.  

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

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

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

onde se registam os níveis atribuídos no final de cada período e através da leitura de atas dos Conselhos 

de Turma/Ano e dos grupos disciplinares/departamentos curriculares. 

 

3.1 Grau de concretização dos objetivos do PE 
 

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

concretização. Foram comparados com os resultados do ano letivo 2018-19. 

 

Melhorar os resultados escolares e o ambiente de aprendizagem 

 

Domínios/Indicadores/Metas Grau de concretização/Evidências 

Domínio – Avaliação Externa 

Indicador 6) Taxa de alunos que tiveram 

positiva nas provas finais – Meta: 76% na 

Prova de Português e 66% na prova de 

Matemática; 

Indicador 7) Classificação média nas 

provas finais – Meta: 3,15 na Prova de 

Português e 2,96 na prova de 

Matemática; 

Neste ano letivo, as provas finais do 9.º ano de avaliação externa 

foram canceladas devido à pandemia por COVID-19. 

Apesar dos Rankings de Escolas perigosamente compararem todas as 

escolas, independentemente das suas especificidades, apresenta-se 

os resultados das provas finais 2018-19, obtidos pelas duas escolas 

básicas do nosso agrupamento nas provas finais do 9.º ano: 

Posição 
Escolas do Agrupamento 

Taxa 
de 

suc. 

Média 
das 

provas 

N.º de 
provas Conc. Distr. Nacional 

2 5 295 EB 2,3 Padre João C. Cabanita 75,5 3,10 241 

6 23 609 EBI Prof. Sebastião J. P. Teixeira 68,9 3,04 60 

 

A EB Padre João Coelho Cabanita foi a 1.ª escola pública no 

Concelho de Loulé e a 3.ª escola pública no Distrito de Faro. 
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Taxa de 

insucesso 
2018-19 2019-20 

1.º Ciclo 2,8% 1,6% 

2.º Ciclo 5,1% 1,0% 

3.º Ciclo 8,8% 2,6% 

Total 5,2% 1,8% 

 

Taxa de 

insucesso 
2018-19 2019-20 

2.º Ano 5,9% 5,4% 

3.º Ano 3,3% 0,0% 

4.º Ano 1,6% 0,5% 

5.º Ano 2,6% 0,5% 

6.º Ano 7,5% 1,5% 

7.º Ano 12,4% 4,2% 

8.º Ano 6,9% 1,7% 

9.º Ano 6,2% 1,3% 

 

 Taxa de alunos com 

classif. positiva a 

todas as disciplinas 

2018-19 2019-20 

1.º Ciclo 87,8% 90,2% 

2.º Ciclo 72,0% 81,5% 

3.º Ciclo 53,2% 61,3% 

 

Taxa de alunos com 

classif. positiva a 

todas as disciplinas 

2018-19 2019-20 

1.º Ano 89,2% 86,0% 

2.º Ano 80,8% 88,7% 

3.º Ano 93,8% 92,0% 

4.º Ano 87,5% 93,2% 

5.º Ano 71,9% 83,3% 

6.º Ano 72,1% 79,8% 

7.º Ano 48,4% 64,8% 

8.º Ano 52,4% 56,7% 

9.º Ano 59,5% 61,4% 

 

 

 

 

Domínios/Indicadores/Metas Grau de concretização/Evidências 

 

Domínio – Avaliação Interna 

 

Indicador 4) Taxa de insucesso 

escolar – Meta: atingir 3,8%; 

4,0% e 8,0% no 1.º, 2.º e 3.º 

CEB, respetivamente; 

 

Objetivo 100% atingido. 

 

Em todos os anos de 

escolaridade e ciclos de 

ensino, a taxa de insucesso 

diminuiu. 

 

No 1.º ano não há lugar a 

reprovações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domínio – Avaliação Interna 

 

Indicador 5) Taxa de alunos 

com classificação positiva a 

todas as disciplinas - Meta: 

atingir 87%; 74% e 58% no 1.º, 

2.º e 3.º CEB, respetivamente; 

 

 

 

Objetivo atingido. 

Em todos os ciclos de 

ensino esta 

percentagem 

aumentou. Em todos os 

anos de escolaridade 

também aumentou, 

com exceção do 1.º e 

3.º anos. 
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Taxa de interrupção 

precoce 
2018-19 2019-20 

1.º CEB 0,0% 0,0% 

2.º CEB 0,24% 1,01% 

3.º CEB 0,17% 0,17% 

 

Tx percursos 

diretos de 

sucesso 

2018-19 2019-20 

1.º Ciclo 79,9% 85,8% 

2.º Ciclo 84,3% 94,7% 

3.º Ciclo 61,2% 73,3% 

 
Tx de alunos que 

melhoraram ou 

mantiveram a 

média 

2018-19 2019-20 

2.º CEB (5.º para 6.º) 37,6% 74,3% 

3.º CEB (7.º para 8.º) 36,9% 60,2% 

 

Média de faltas 

injustificadas 

por aluno 

2018-

19 

2019-

20 

1.º CEB 0,35 0,15 

2.º CEB 5,51 2,56 

3.º CEB 8,45 2,96 

 

Domínios/Indicadores/Metas Grau de concretização/Evidências 

Domínio – Avaliação Interna 

Indicador 8) Taxa de percursos diretos 

de sucesso entre os alunos da escola, 

em todas as ofertas formativas - Meta: 

atingir 80%; 85% e 64% no 1.º, 2.º e 3.º 

CEB, respetivamente 

 

Objetivo atingido 

em todos os 

ciclos. 

 

 

Domínio – Avaliação Interna 

Indicador 9) Taxa de alunos que 

melhoraram ou mantiveram a média 

final das suas classificações, 

relativamente ao ano anterior - Meta: 

atingir 39% e 39% no 2.º e 3.º CEB, 

respetivamente; 

 

Objetivo 

atingido. 

Domínio – Abandono Escolar 

Indicador 10) Taxa de interrupção 

precoce do percurso escolar - Meta: 

atingir 0,25%; 1,7% e 1,9% no 1.º, 2.º e 

3.º CEB, respetivamente; 

Regista-se no 2.º 

CEB uma maior 

percentagem de 

alunos que 

abandonaram.  

 

Domínio – Absentismo  

Indicador 12) Média de faltas 

injustificadas por aluno - Meta: atingir 

0,35; 4,0% e 9,0% no 1.º, 2.º e 3.º 

CEB, respetivamente; 

Objetivo cumprido. 

De referir que a médias de 

faltas diminuiu 

significativamente em relação 

ao ano transato uma vez que o 

ensino presencial terminou no 

dia 13 de março. 

Domínio – Clima de Sala de Aula 

Indicador 11) Número de alunos 

envolvidos em ocorrências disciplinares 

registadas em sala de aula face ao 

número total de alunos por ciclo. A 

meta no 1.º ano é não ultrapassar 22% 

no 2.º CEB e 24% no 3.º CEB e 

diminuir 2 pontos percentuais nos anos 

seguintes. 

 

Este objetivo foi atingido. 

 

 

De referir que o n.º de ocorrências diminuiu significativamente 

em relação ao ano transato uma vez que o ensino presencial 

terminou no dia 13 de março. Contudo quando comparado 

com igual período do ano transato regista-se uma melhoria 

 

Indicador 11 2018-19 2019-20 

2.º CEB 20,9% 7,8% 

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

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

Indicador 2) Grau de diversidade das medidas 

organizacionais que visam a promoção do trabalho 

colaborativo – Meta: 90% no grau de implementação 

das medidas organizacionais, a saber: 

1ª - Horas comuns no horário semanal dos docentes 

para reuniões de grupo para trabalho colaborativo 

(elaboração das planificações anuais, de testes 

conjuntos, de fichas de trabalho conjuntas, análise dos 

resultados, redefinição de estratégias de atuação); 

2ª - Horas comuns no horário semanal dos docentes 

para as reuniões dos grupos ninho (preparação 

conjunta de aulas, de materiais, de análise dos 

resultados, de redefinição de estratégias); 

3ª - Aplicação de testes elaborados em conjunto; 

4ª - Reuniões de articulação vertical entre ciclos para a 

elaboração de tarefas de articulação vertical (cada 

reunião é composta por docentes dos três ciclos de 

ensino);  

5ª - Tarefas de articulação vertical entre ciclos para 

serem aplicadas nas turmas;  

Indicador 2 2018-19 2019-20 

Grau de diversidade 

das medidas 

organizacionais 

88% 94% 

A meta foi atingida 

Ficou consolidado o processo de articulação 

curricular nos diferentes órgãos e níveis de ensino, 

em quatro dimensões essenciais: vertical/horizontal 

e intra e interdepartamental; 

Foi favorecido o trabalho colaborativo e cooperativo 

entre docentes do mesmo grupo disciplinar, em três 

áreas: planificação e preparação da atividade letiva, 

definição de estratégias e elaboração de materiais, 

avaliação de alunos. No início do ano letivo foram 

planificadas em conjunto em sede de grupo 

disciplinas/conselho de ano os conteúdos 

programáticos. 

Foram aplicados 156 testes elaborados em conjunto 

e respetivos critérios de correção. 

Foram realizadas 11 tarefas de articulação vertical 

entre ciclos. Foram realizadas 11 reuniões de 

articulação. 

Domínio – Envolvimento da Comunidade Educativa 

3) Grau de satisfação dos vários agentes da 

comunidade educativa face às dinâmicas pedagógicas 

implementadas – Meta: 70% no grau de satisfação nas 

dinâmicas implementadas, a saber: 

1ª - Disciplinas do 3.º ciclo de Ciências Físico-

Químicas, Ciências Naturais, Geografia, História, 

Educação Visual e Cidadania e Desenvolvimento de 

organização semestral no âmbito do DAC; 

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

e a matemática no 2.º e 5.º ano; 

3ª - Coadjuvação em sala de aula no caso da 

matemática no 7.º ano; 

Indicador 3  2018-19 2019-20 

Grau de satisfação dos 

vários agentes face às 

dinâmicas 

implementadas  

66% 48%* 

Meta não atingida. 

* Resultados relativos a 1ª dinâmica onde houve um 

decréscimo significativo no grau de satisfação uma 

vez que muitos alunos foram prejudicados devido à 

discrepância entre regime presencial e não 

presencial no 1.º e 2.º semestre, respetivamente. 

Não foi possível aferir o grau de satisfação nas 

outras dinâmicas devido à pandemia por COVID-19. 

Número de modelos de Análise de Resultados 

preenchidos em sede de grupo/departamento - cimentar 

práticas de análise consequente dos resultados 

académicos e do cumprimento dos programas. 

Avaliação global da turma preenchida (inclui o 

cumprimento dos programas) 

100% - Todos os Departamentos/Grupos 

disciplinares efetuaram a análise de resultados. 

Todos os Conselhos de Ano/Turma realizaram a 

avaliação global das turmas; Todos os programas 

foram cumpridos à exceção dos que se encontram 

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

Domínios/Indicadores/Metas Grau de concretização/Evidências 
Domínio – Envolvimento da Comunidade 

Educativa. 

 

Indicador 13) Grau de satisfação dos vários 

agentes da comunidade educativa relativamente 

ao clima de escola – Meta: atingir 80%; 

 

 

Aplicação do questionário SELFIE em 2019-20: 

 

 

 

 

 

 

O grau médio de satisfação aumentou de 84% para 87%. 

Domínio - Medidas Organizacionais 

Assegurar a atualização do projeto educativo da 

escola de acordo com as metas e indicadores de 

medida estabelecidas/contratualizadas com a 

EAMDC. 

- O atual PE 2019-23 encontra-se concretizado e 

atualizado; 

 

- O PPM 2019-21 encontra-se concretizado com a 

respetiva atualização das metas. 

Domínio - Envolvimento Comunidade Educativa 

Indicador 1) Grau de participação dos vários 

agentes da comunidade educativa na definição das 

ações a desenvolver pela Escola. Meta: 40%; 

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

alunos do 3.º ciclo que participaram no Orçamento 

Participativo. Devido à pandemia por COVID-19 não 

houve orçamento participativo neste ano letivo. 

Domínio - Medidas Organizacionais 

Garantir práticas de autoavaliação em todas as 

estruturas educativas 

Indicador Número de modelos de Análise de 

Resultados por disciplina preenchidos; 

100% - Todos os Departamentos/Grupos disciplinares 

efetuaram a análise de resultados e redefiniram 

estratégias de melhoria. 

Domínio - Medidas Organizacionais 

Monitorizar, avaliar e divulgar o conjunto de ações 

de melhoria inscritas no plano 

Monitorização gráfica e numérica do PPM; 

Relatórios de resultados escolares/autoavaliação. 

- Foi efetuada a monitorização dos indicadores através do 

preenchimento, em cada período, do ficheiro 

“Monitorização gráfica e numérica do PPM”. Foram 

publicadas as ações de melhoria nos relatórios de 

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

relatório.  

Domínio - Medidas Organizacionais 

Aperfeiçoar práticas de avaliação dos alunos 

- Foram implementadas, em todas as turmas, as grelhas 

de registo de avaliação permitindo uniformizar os critérios 

de avaliação e aperfeiçoar práticas de aval. dos alunos 

Domínio – Envolvimento da Comunidade 

Educativa 

Indicador 14) Taxa de participação dos 

Encarregados de Educação em ações promovidas 

pela UO. Meta: atingir 80% 

Indicador 14 2018-19 2019-20 

Percentagem de EE 

presentes nas reuniões 
76% 82%* 

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

Domínio – Envolvimento da Comunidade 

Educativa 

Indicador 15) Grau de satisfação do impacto das 

parcerias na promoção das aprendizagens dos 

alunos. Meta: atingir 60% 

Indicador 14 2018-19 2019-20 

Grau de satisfação com a 

Natação e Hipo terapia 

promovidas pela CML e 

pelo Centro Hípico de Loulé 

- 

Não foi 

possível 

apurar o grau 

de satisfação 
 

 Gosto de trabalhar/ 

frequentar nesta escola  
2018-19 2019-20 

Professores 92% 95% 

Alunos do 4º ano 96% 89% 

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

 

Domínios/Indicadores/Metas Grau de concretização/Evidências 

Relatório da conta de Gerência 

Elaborar propostas de orçamento, ouvindo os 

órgãos competentes 

100% - O relatório foi elaborado e aprovado. 

Reuniões mensais do Conselho 

Administrativo 

Acompanhamento da execução orçamental 

100% - Balancetes 

Estabelecimento de parcerias 

Para ampliação das receitas próprias, 

nomeadamente através de Candidaturas a 

Concursos e Programas nacionais e europeus. 

Intervenções integradas em territórios vulneráveis 

TEIP, PIEF, Mais Sucesso; 

Candidatura aceite: Concurso a fundo social 

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

PAMITE – Câmara Municipal de Loulé; 

Aluguer de Pavilhões Desportivos; 

Fotografias; 

Protocolo Único 

Articular com as instituições competentes, no 

sentido de recuperar/renovar as 

infraestruturas das unidades orgânicas do 

agrupamento. 

Estabelecer protocolos com a autarquia local, 

com as juntas de freguesia do território de 

intervenção pedagógica, Associações de Pais, 

Associações Culturais e Recreativas, etc. 

Está em concretização porque funcionam por ano 

civil. 
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3.2 Evolução dos indicadores globais contratualizados 

Indicadores globais 
Provas/ 

Dados de partida 
2018-19 2019-20 Meta 

intermédia 
2019-20 

Meta a 
atingir  

2020-21 Ciclos 3.º Período 1.º Período 2.º Período 3.º Período 

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

Agrup. - 30% (d)  (d) (f) 35% 40% 

2 - Grau de diversidade das medidas organizacionais 
(a)

 que 
visam a promoção do trabalho colaborativo 

Agrup. - 
5 medidas 

organizacionais 
(d)  (d) 94%  90% 94% 

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

(b)
 

Agrup. - 66% (d)  (d)  48% 65% 70% 

4 - Taxa de insucesso escolar
(c)

 

1.º CEB 4,1% 2,8% 9,6% 2,6% 1,6% 4% 2,7% 

2.º CEB 2,1% 5,8% 7,7% 3,8% 1,0% 5% 3% 

3.º CEB 9,0% 10,2% 14,3% 9,1% 2,6% 9% 6% 

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

1.º CEB 86,5% 87,8% 86,0% 86,0% 90,2% 87% 89% 

2.º CEB 71,5% 72,0% 64,9% 75,5% 81,5% 73% 76% 

3.º CEB 55,7% 53,2% 49,9% 59,1% 61,3% 57% 59% 

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

9.º Mat. 58,0% 68,9% (d) (d) (e) 62% 69% 

7 - Classificação média nas provas finais 
9.º Port. 3,00 3,10 (d) (d) (e) 3,1 3,15 

9.º Mat. 2,84 3,04 (d) (d) (e) 2,84 3,05 

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

1.º CEB 77,0% 79,9% (d) (d) 85,8% 79% 86% 

2.º CEB 82,30% 84,3% (d) (d) 94,7% 84% 95% 

3.º CEB 58,70% 61,2% (d) (d) 73,3% 62% 74% 

(a) Medidas organizacionais: - horas comuns no horário semanal dos docentes para reuniões de grupo para trabalho colaborativo (elaboração das planificações anuais, de testes 
conjuntos, de fichas de trabalho conjuntas, análise dos resultados, redefinição de estratégias de atuação); - horas comuns no horário semanal dos docentes para as reuniões dos 
grupos ninho (preparação conjunta de aulas, de materiais, de análise dos resultados, de redefinição de estratégias); - aplicação de testes elaborados em conjunto; - reuniões de 
articulação vertical entre ciclos para a elaboração de tarefas de articulação vertical (cada reunião é composta por docentes dos três ciclos de ensino); - tarefas de articulação 
vertical entre ciclos para serem aplicadas nas turmas.  
(b) Dinâmicas pedagógicas: - disciplinas de organização semestral;  - metodologia ninho nos 2º, 5.º, 6.º e 7.º anos; - metodologia coadjuvação em sala de aula no 7º ano.   

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

(d) Monitorização efetuada apenas no 3.º período. (e) As provas finais foram suspensas devido à pandemia de COVID-19. 

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

partida
(4)

 

2018-19 2019-20 Meta 
intermédia 

2019-20 

Meta a 
atingir  

2020-21 Ciclos Valor atingido 1.º Período 2.º Período 3.º Período 

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

2.º CEB - 46,2% (d) (d) 74,3%  37% 75% 

3.º CEB - 53,2% (d) (d) 60,2%  37% 39% 

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

 

1.º CEB 0,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0% 0,25% 0,13% 

2.º CEB 1,97% 0,24% 0,77% 0,76% 1,01% 1,80% 1,00% 

3.º CEB 2,16% 0,17% 0,00% 0,17% 0,17% 2,00% 0,34% 

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

(h)
 

1.º CEB 0% 0,49% 0% 0%  0%  0,35% 0,25% 

2.º CEB 22% 20,9% 5,1% 7,8% 7,8% 18% 14% 

3.º CEB 25% 24,6% 11,2% 16,3% 16,2% 21% 19% 

12 - Média de faltas injustificadas por aluno
 (i)

 

1.º CEB 0,37 0,35 0,09  0,15 0,15 0,35 0,16 

2.º CEB 5,00 5,48 1,98  2,56 2,56 4,3 4 

3.º CEB 10,47 8,74 2,55  2,96 2,96 9,5 6 

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

(j)
 

Agrup. - 84% (d) (d) 87%  75% 88% 

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

(l)
 

Agrup. - 76%  82% 82%  82% 75% 83% 

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

Agrup. - 50% (d)  (d) (m) 55% 60% 

(g) Considerar os alunos que interromperam precocemente o percurso escolar, ou seja, alunos abrangidos pela escolaridade obrigatória que abandonaram o sistema educativo. Os 
alunos excluídos por faltas são contabilizados apenas na taxa de insucesso escolar. 

(h) Indicador estudado: número de alunos envolvidos em ocorrências disciplinares registadas em sala de aula face ao número total de alunos; 

(i) Não contabilizar os alunos em abandono escolar e os que estão fora da escolaridade obrigatória. 

(j) Grau de satisfação que é obtido pela média da percentagem de alunos que gostam da escola, percentagem de EE que gostam que o seu educando frequente a escola, percentagem 
de docentes e trabalhadores não docentes que gostam de trabalhar na escola.  

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

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



 

 

3.3 Taxas de sucesso e médias por disciplina 
 
 

Ensino regular 

1.º Ano 

 

2.º Ano 

Discip. 
Alunos 

aval. 

Menção Sucesso Média 
disciplina  

Alunos 
aval. 

Menção Sucesso Média 
discip. Ins Suf Bom MB N.º % 

 

Ins Suf Bom MB N.º % 

POR 172 23 30 46 73 149 86,6 3,98  221 25 72 81 43 196 88,7 3,64 

MAT 172 11 32 47 82 161 93,6 4,16  221 13 54 88 66 208 94,1 3,94 

E MEIO 172 1 16 56 99 171 99,4 4,47  221 9 24 101 87 212 95,9 4,20 

Ed A 172 3 39 94 36 169 98,3 3,95  221 0 63 117 41 221 100,0 3,90 

Ed F 172 1 27 96 48 171 99,4 4,11  221 0 32 120 69 221 100,0 4,17 

OC_LAE/DeC 172 2 21 80 69 170 98,8 4,26  221 1 45 97 78 220 99,5 4,14 

AE 18 0 2 16 0 18 100,0 3,89  41 1 20 7 13 40 97,6 3,78 

EMRC 25 0 0 1 24 25 100,0 4,96  19 0 0 0 19 19 100,0 5,00 

                  
3.º Ano 

 
4.º Ano 

Discip. 
Alunos 

aval. 

Menção Sucesso Média 
disciplina 

 Alunos 
aval. 

Menção Sucesso Média 
discip. Ins Suf Bom MB N.º % 

 
Ins Suf Bom MB N.º % 

POR 213 4 58 91 60 209 98,1 3,97  207 3 63 99 42 204 98,6 3,87 

MAT 213 11 59 92 51 202 94,8 3,86  207 11 65 83 48 196 94,7 3,81 

E MEIO 213 3 42 90 78 210 98,6 4,14  207 1 45 93 68 206 99,5 4,10 

ING 208 7 48 83 70 201 96,6 4,04  206 4 41 98 63 202 98,1 4,07 

EAFM 213 0 44 128 41 213 100,0 3,99  207 0 24 104 79 207 100,0 4,27 

OC_IP 213 0 17 146 50 213 100,0 4,15  207 0 8 99 100 207 100,0 4,44 

AE 46 1 17 13 15 45 97,8 3,91  21 0 5 9 7 21 100,0 4,10 

EMRC 12 0 0 0 12 12 100,0 5,00  23 0 0 0 23 23 100,0 5,00 

 
 
 
 

5.º Ano 

 

6.º Ano 

Discip. 
Alunos 

aval. 

Nível Sucesso Média 
disciplina  

Alunos 
aval. 

Nível Sucesso Média 
discip. 1 2 3 4 5 N.º % 

 

1 2 3 4 5 N.º % 

POR 186 0 1 78 83 24 185 99,5 3,70 
 

198 0 3 98 78 19 195 98,5 3,57 

HGP 185 0 9 73 79 24 176 95,1 3,64 
 

198 0 2 97 68 31 196 99,0 3,65 

ING 185 0 0 74 73 38 185 100,0 3,81 
 

198 0 1 76 80 41 197 99,5 3,81 

MAT 185 0 23 65 63 34 162 87,6 3,58 
 

198 0 23 97 56 22 175 88,4 3,39 

CN 185 0 7 57 78 43 178 96,2 3,85 
 

198 0 8 89 66 35 190 96,0 3,65 

EV 185 0 0 55 91 39 185 100,0 3,91 
 

197 0 3 49 81 64 194 98,5 4,05 

ET 168 0 0 46 84 38 168 100,0 3,95 
 

175 0 2 70 72 31 173 98,9 3,75 

EDM 166 0 0 33 84 49 166 100,0 4,10 
 

175 0 0 55 93 27 175 100,0 3,84 

EDF 186 0 4 63 74 45 182 97,8 3,86 
 

199 0 7 63 85 44 192 96,5 3,83 

CeD 185 0 4 77 82 22 181 97,8 3,66  198 0 1 55 84 58 197 99,5 4,01 

TIC 186 0 1 33 131 21 185 99,5 3,92 
 

198 0 2 32 112 52 196 99,0 4,08 

EMR 50 0 0 0 2 48 50 100,0 4,96 
 

65 0 0 0 13 52 65 100,0 4,80 
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7.º Ano 

 

8.º Ano 

Discip. 
Alunos 

aval. 

Nível Sucesso Média 
disciplina  

Alunos 
aval. 

Nível Sucesso Média 
discip. 1 2 3 4 5 N.º % 

 

1 2 3 4 5 N.º % 

POR 213 0 34 116 60 3 179 84,0 3,15  179 0 25 102 40 12 154 86,0 3,22 

ING 211 0 11 84 77 39 200 94,8 3,68  177 0 5 83 53 36 172 97,2 3,68 

FRA 171 0 4 67 77 23 167 97,7 3,70  155 0 3 69 61 22 152 98,1 3,66 

ESP 42 0 8 23 9 2 34 81,0 3,12  24 0 4 13 6 1 20 83,3 3,17 

HST 213 0 10 85 66 52 203 95,3 3,75  179 0 8 97 55 19 171 95,5 3,47 

GGF 212 0 4 85 79 44 208 98,1 3,77  179 0 3 68 72 36 176 98,3 3,79 

MAT 213 0 47 70 62 34 166 77,9 3,39  179 7 62 43 44 23 110 61,5 3,08 

FQ 212 0 16 93 77 26 196 92,5 3,53  178 0 2 81 64 31 176 98,9 3,70 

CN 213 0 12 78 83 40 201 94,4 3,71  179 0 2 68 78 31 177 98,9 3,77 

EV 210 0 0 55 105 50 210 100,0 3,98  163 0 1 48 81 33 162 99,4 3,90 

TIC 211 0 0 67 114 30 211 100,0 3,82  178 0 0 52 90 36 178 100,0 3,91 

ET 211 0 4 92 88 27 207 98,1 3,65  159 0 1 55 66 37 158 99,4 3,87 

EDF 212 0 7 52 87 66 205 96,7 4,00  180 1 7 43 68 61 172 95,6 4,01 

CeD 211 0 0 42 105 64 211 100,0 4,10  179 0 0 38 107 34 179 100,0 3,98 

EMR 57 0 0 0 6 51 57 100,0 4,89  25 0 0 0 2 23 25 100,0 4,92 

MUS - - - - - - - - -  18 0 0 1 13 4 18 100,0 4,17 

 

 

 

9.º Ano 

Discipl. 
Alunos 

aval. 

Nível Sucesso Média 
disciplina 1 2 3 4 5 N.º % 

POR 146 0 3 103 35 5 143 97,9 3,29 

ING 146 0 13 61 46 26 133 91,1 3,58 

FRA 129 0 6 82 27 14 123 95,3 3,38 

ESP 17 0 1 9 5 2 16 94,1 3,47 

HST 145 0 7 77 41 20 138 95,2 3,51 

GGF 145 0 0 44 59 42 145 100,0 3,99 

MAT 146 0 51 47 39 9 95 65,1 3,04 

FQ 146 0 4 69 45 28 142 97,3 3,66 

CN 146 0 0 55 60 31 146 100,0 3,84 

EV 135 0 0 28 54 53 135 100,0 4,19 

TIC 145 0 2 31 59 53 143 98,6 4,12 

EDF 146 0 0 45 71 30 146 100,0 3,90 

EMR 39 0 0 0 3 36 39 100,0 4,92 

 

 

 

 



 

 

Formação alternativa 

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

Agrupamento foram avaliados 62 alunos distribuídos por 4 turmas:  

CEF TIPO 2 - 1º ANO: Operador de Fotografia / Operador de Manutenção de Campos de Golfe 

Continuam a existir 2 alunos em 

risco de não concluir o curso por 

apresentarem média negativa a 

uma das componentes de 

formação. Registaram-se 

melhorias relativamente aos 

períodos anteriores pois 8 alunos 

apresentam avaliação positiva em 

todas as disciplinas. Registou-se 

100% de sucesso nas disciplinas 

técnicas, CMA, Artes Visuais e 

HSST. Nas restantes, a taxa oscila 

entre 58,82% a Educação Física e 

94,12% a TIC. 

 

CEF TIPO 2 - 2º ANO: Operador de Fotografia /Operador de Jardinagem 

 

Registou-se uma evolução positiva 

e todos os alunos avaliados 

concluíram com sucesso tanto a 

componente escolar como a 

componente profissional. 

Registou-se 100% de sucesso em 

todas as disciplinas exceto 

Português (64,29%) e Matemática 

Aplicada (54,14%). 
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CEF TIPO 3: Operador de Manutenção Hoteleira / Assistente de Cuidados de Beleza 

Verificou-se uma evolução 

favorável e todos os alunos 

concluíram com sucesso a 

componente escolar, tendo obtido 

a certificação escolar de 9º ano. 

Na maioria das disciplinas 

registou-se 100% de sucesso. 

Naquelas em que isto não 

aconteceu, a percentagem de 

sucesso oscilou entre 70,59% a 

Português e 94,12% a Cidadania 

e Mundo Atual. Todas as alunas 

do curso de Assistente de 

Cuidados de Beleza concluíram 

com sucesso o curso. No que 

respeita ao Curso de Manutenção 

Hoteleira, apenas 3 alunos 

concluíram com sucesso o curso. 

 

PIEF – 2º e 3º Ciclos 

No PIEF – 2º ciclo, foram 

avaliados 3 alunos. Destes, 

apenas 1 não teve níveis 

inferiores a 3.  

No PIEF – 3º ciclo, foram 

avaliados 11 alunos. Destes, 10 

não apresentam níveis inferiores 

a 3.  

A percentagem de sucesso 

oscila entre 66,67 a Oficina de 

Projeto e Ateliê de Tecnologias 

e 100 a Oficina de Artes e Ateliê 

de Informática.   



 

 

3.4 Ações de melhoria do PPM 

O PPM é constituído por 9 ações de melhoria. Os quadros seguintes apresentam a evolução, período a período, dos indicadores de cada ação desde o ano 

letivo 2016-17. O código de cores utilizado em cada indicador, para melhor leitura, é o seguinte: cor vermelha – resultado alcançado não superou o valor 

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

Ações Indicadores 
Dados 

de 
partida 

Meta 
20 21 

  1617_1P 1617_2P 1617_3P 1718_1P 1718_2P 1718_3P 1819_1P 1819_2P 1819_3P 1920_1P 1920_2P 1920_3P 

1. Saber+ a 
Português  

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

91,00% 94,00% 

Previsto 86,75% 86,98% 87,22% 87,22% 87,22% 87,22% 88,0% 90,0% 92,0% 90,0% 91,5% 93,0% 

Alcançado 90,66% 93,44% 96,15% 87,56% 88,94% 95,57% 91,9% 95,3% 96,8% 91,4% 96,8% 99,5% 

Desvio (A-P) 3,91% 6,46% 8,93% 0,34% 1,72% 8,35% 3,9% 5,3% 4,8% 1,4% 5,3% 6,5% 

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

79,00% 83,00% 

Previsto 79,07% 79,45% 79,82% 79,82% 79,82% 79,82% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 81,0% 82,0% 

Alcançado 76,32% 77,89% 81,48% 79,31% 77,83% 83,67% 70,8% 77,6% 83,6% 73,4% 79,4% 84,0% 

Desvio (A-P) -2,75% -1,56% 1,66% -0,51% -1,99% 3,85% -9,2% -2,4% 3,6% -6,6% -1,6% 2,0% 

2. Saber + a 
Matemática 

(2º CEB) 

2.1) Taxa de Sucesso no 5º 
ano a matemática 

74,00% 77,00% 

Previsto 79,96% 80,31% 80,67% 80,67% 80,67% 80,67% 77,00% 77,0% 77,0% 78,0% 79,0% 80,0% 

Alcançado 79,67% 78,14% 82,97% 79,60% 78,85% 83,74% 74,6% 69,0% 76,7% 84,2% 82,8% 87,6% 

Desvio (A-P) -0,29% -2,17% 2,30% -1,07% -1,82% 3,07% -2,4% -8,0% -0,3% 6,2% 3,8% 7,6% 

2.2) Taxa de Sucesso no 6º 
ano a Matemática 

70,00% 73,00% 

Previsto 71,19% 71,71% 72,22% 72,22% 72,22% 72,22% 73,00% 73,0% 73,0% 73,0% 74,5% 76,0% 

Alcançado 72,57% 74,86% 78,98% 68,89% 78,89% 77,22% 72,0% 76,1% 80,3% 73,1% 83,3% 88,4% 

Desvio (A-P) 1,38% 3,16% 6,76% -3,33% 6,67% 5,00% -1,0% 3,1% 7,3% 0,1% 8,8% 12,4% 

3. Saber + a 
Matemática 

(3º CEB) 

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

64,00% 71,00% 

Previsto 65,28% 65,90% 66,52% 66,52% 66,52% 66,52% 67,0% 67,0% 67,0% 67,0% 68,0% 69,0% 

Alcançado 70,53% 74,21% 73,54% 51,47% 56,16% 63,78% 60,1% 54,5% 57,7% 69,3% 75,2% 77,9% 

Desvio (A-P) 5,25% 8,31% 7,02% -15,05% -10,36% -2,74% -6,9% -12,5% -9,4% 2,3% 7,2% 8,9% 

4. Turmas 
ninho no 
2.º ano 

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

82,00% 86,00% 

Previsto 82,29% 82,77% 83,25% 83,25% 83,25% 83,25% 83,0% 83,0% 83,0% 83,0% 83,5% 84,0% 

Alcançado 79,47% 82,89% 85,71% 81,08% 83,78% 85,27% 79,9% 87,2% 89,1% 82,7% 88,6% 88,7% 

Desvio (A-P) -2,82% 0,12% 2,46% -2,17% 0,53% 2,02% -3,1% 4,2% 6,1% -0,3% 5,1% 4,7% 

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

83,00% 86,00% 

Previsto 82,03% 82,45% 82,86% 82,86% 82,86% 82,86% 82,0% 83,0% 84,0% 84,0% 84,5% 85,0% 

Alcançado 85,79% 85,56% 85,71% 79,73% 83,78% 84,38% 86,3% 85,8% 87,3% 89,6% 93,6% 94,1% 

Desvio (A-P) 3,76% 3,12% 2,85% -3,13% 0,92% 1,52% 4,30 2,8% 3,3% 5,6% 9,1% 9,1% 
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Ações Indicadores 
Dados de 
partida 

Meta 
2021 

  1617_1P 1617_2P 1617_3P 1718_1P 1718_2P 1718_3P 1819_1P 1819_2P 1819_3P 1920_1P 1920_2P 1920_3P 

5. Refletir o 
problema – 
perspetivar 

uma solução 

5.1) Tx de ocorrências 
disciplinares em contextos 
de sala de aula, face ao n.º 
total de ocorrências 2º CEB 

70,5% 76% 

Previsto             70,5% 71,0% 70,0% 75,0% 72,0% 70,0% 

Alcançado             70,5% 83,0% 80,9% 81,3% 84,1% 84,1% 

Desvio             0% 12,00% -11% -6% -12% -14% 

5.2) Tx de ocorrências 
disciplinares em contextos 
de sala de aula, face ao n.º 
total de ocorrências 3º CEB 

80,4% 83% 

Previsto             80,4% 80,2% 80,0% 80,0% 75,0% 70,0% 

Alcançado             80,4% 79,0% 79,7% 70,5% 74,6% 74,6% 

Desvio             0% 1,2% 0,3% 10% 0,4% -4,6% 

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

22,0% 16,0% 

Previsto 11,16% 11,07% 10,97% 10,97% 10,97% 10,97% 14,0% 13,5% 13,0% 11,0% 14,0% 16,0% 

Alcançado 8,91% 10,77% 13,09% 10,95% 10,62% 13,18% 8,8% 12,1% 12,9% 5,1% 7,8% 7,8% 

Desvio 2,25% 0,29% -2,12% 0,02% 0,35% -2,21% 5,2% 1,4% 0,1% 5,9% 6,2% 4,6% 

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

25,0% 19,0% 

Previsto 11,16% 11,07% 10,97% 10,97% 10,97% 10,97% 14,0% 13,5% 13,0% 13,0% 15,0% 19,0% 

Alcançado 8,91% 10,77% 13,09% 10,95% 10,62% 13,18% 8,8% 12,1% 12,9% 11,2% 16,3% 16,2% 

Desvio 2,25% 0,29% -2,12% 0,02% 0,35% -2,21% 5,2% 1,4% 0,1% 1,8% -1,3% 2,8% 

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

15,00% 12,00% 

Previsto 1,93% 1,92% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,85% 1,80% 7,00% 11,0% 13,0% 

Alcançado 1,14% 1,72% 1,66% 0,99% 1,67% 1,95% 1,22% 2,00% 2,10% 5,60% 5,6% 5,6% 

Desvio 0,79% 0,20% 0,24% 0,91% 0,23% -0,05% 0,68% -0,15% -0,30% 1,40% 5,4% 7,4% 

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

20,00% 17,00% 

Previsto 1,93% 1,92% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 1,85% 1,80% 10,00% 15,0% 18,0% 

Alcançado 1,14% 1,72% 1,66% 0,99% 1,67% 1,95% 1,22% 2,00% 2,10% 6,40% 9,4% 9,4% 

Desvio 0,79% 0,20% 0,24% 0,91% 0,23% -0,05% 0,68% -0,15% -0,30% 3,60% 5,6% 8,6% 

6. Intervir 
nas causas 

para prevenir 
os efeitos 

6.1) Taxa de interrupção 
precoce no 2.º CEB 

1,97% 1,70% 

Previsto 3,54% 3,21% 2,87% 2,87% 2,45% 2,00% 1,98% 1,95% 1,90% 1,20% 1,50% 1,80% 

Alcançado 1,60% 3,49% 1,34% 1,24% 2,23% 1,98% 1,98% 1,30% 0,97% 0,77% 0,76% 1,01% 

Desvio 1,94% -0,29% 1,53% 1,63% 0,22% 0,02% 0,00% 0,65% 0,93% 0,43% 0,74% 0,79% 

6.2) Taxa de interrupção 
precoce no 3.º CEB 

2,16% 1,90% 

Previsto 1,38% 1,32% 1,26% 1,26% 1,20% 1,20% 2,16% 2,13% 2,10% 1,40% 1,70% 2,00% 

Alcançado 0,17% 1,33% 1,17% 1,64% 2,49% 2,16% 1,55% 2,64% 2,24% 0,16% 0,17% 0,17% 

Desvio 1,21% -0,01% 0,09% -0,38% -1,29% -0,96% 0,61% -0,51% -0,14% 1,24% 1,53% 1,83% 

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

5,00 4,10 

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

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

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

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

10,50 9,00 

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

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

Desvio             0,03 0,55 1,65 2,45 4,89 6,54 
 
 
 



 

20 

 

Ações Indicadores 
Dados de 
partida 

Meta 
2021 

  1617_1P 1617_2P 1617_3P 1718_1P 1718_2P 1718_3P 1819_1P 1819_2P 1819_3P 1920_1P 1920_2P 1920_3P 

7. Intervenção 
precoce no 1.º 

ano 

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

88,00% 91,00% 

Previsto 89,39% 89,54% 89,68% 89,68% 89,68% 89,68% 88,0% 88,5% 89,0% 89,0% 89,5% 90,0% 

Alcançado 91,41% 84,58% 83,50% 91,35% 85,95% 87,63% 97,0% 89,5% 89,7% 93,0% 86,6% 86,6% 

Desvio 2,02% -4,96% -6,18% 1,67% -3,73% -2,05% 9,0% 1,0% 0,7% 4,0% -2,9% -3,4% 

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

  

94,00% 

Previsto 89,39% 89,54% 89,68% 89,68% 89,68% 89,68% 91,0% 91,5% 92,0% 91,0% 92,0% 93,0% 

91,00% Alcançado 94,95% 89,55% 86,50% 93,51% 91,35% 91,40% 98,5% 96,5% 94,6% 96,5% 93,6% 93,6% 

  Desvio 5,56% 0,01% -3,18% 3,83% 1,67% 1,72% 7,5% 5,0% 2,6% 5,5% 1,6% 0,6% 

8. Supervisão e 
acompanhament

o pedagógico 
numa perspetiva 

de articulação 

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

52 159 

Previsto 5 23 74 0 35 52 0 35 52 55 80 120 

Alcançado 5 23 84 0 36 49 3 120 156  81 64 156 

Desvio 0 0 10 0 1 -3 3 85 104 26  -16 36 

8.2) N.º de reuniões de 
articulação vertical 
efetuadas  

9 10 

Previsto 4 13 33 3 6 13 0 6 9 0 6 9 

Alcançado 4 13 46 17 30 35 0 9 9 11 11 11 

Desvio 0 0 13 14 24 22 0 3 0 11 5 2 

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

9 10 

Previsto 4 14 33 9 12 15 0 6 9 0 6 9 

Alcançado 4 11 33 24 34 36 0 10 17 11 11 11 

Desvio 0 -3 0 15 22 21 0 4 8 11 5 2 

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

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

30% 44% Alcançado 0% 21% 32% 0% 18% 35% 7% 13% 29% 1% 16%  16% 

    Desvio 0% 6% 2% 0% 3% 5% 7% -5% -6% 1%  -14% -24% 

8.5) N.º de registos de 
boas práticas realizadas 

    Previsto 0 3 6 0 3 6 0 2 3 0 2 4 

2 6 Alcançado 0 0 0 0 0 2 0 6 10 0 6 6 

    Desvio 0 -3 -6 0 -3 -4 0 4 7 0 4 2 

8.6) Média de disciplinas 
envolvidas nos projetos 
curriculares 
interdisciplinares 

0 8 

Previsto             0 6 9 0 5 7 

Alcançado             0 12 12 0 8 8 

Desvio             0 6 3  0 2 1 

9. Intervenção 
na família 

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

4,30% 3,40% 

Previsto 2,79% 2,74% 2,68% 2,68% 2,68% 2,68% 2,68% 2,68% 2,68% 4,50% 4,00% 3,70% 

Alcançado 6,01% 4,93% 1,85% 5,33% 5,47% 1,51% 4,77% 2,90% 2,60% 4,19% 1,60% 1,70% 

Desvio -3,22% -2,20% 0,83% -2,65% -2,79% 1,17% -2,09% -0,22% 0,08% 0,31% 2,40% 2,00% 

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

64% 71% 

Previsto 54% 55% 56% 56% 57% 57% 64% 65% 66% 66% 66% 67% 

Alcançado 69% 61% 53% 65% 58% 57% 67% 66% 58% 70% 70% 70% 

Desvio 15% 6% -3% 9% 1% 0% 3% 1% -8% 4% 4% 3% 
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3.5 Avaliação dos alunos estrangeiros (PLNM) 
 

São 129 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 ano letivo transato a taxa de sucesso era de 87,8%. 

 

 

3.6 Centro de aprendizagem multidisciplinar 
 
 

O CAM da Escola Padre Cabanita, funciona na sala 96 e tem na sua equipa 32 docentes que asseguram 

o funcionamento deste espaço, apoiando e orientando os alunos na realização das tarefas, sempre que os 

alunos solicitam o seu apoio. É de salientar que a utilização do CAM pelos alunos é voluntária, incrementa 

a autonomia, gosto em aprender e em melhorar os resultados escolares. 

É de referir que os discentes também recorrem a este recurso para treinar algumas capacidades de 

memorização e de raciocínio estratégico, tendo para isso ao seu dispor alguns jogos didáticos. 

A capacidade do CAM é para 25 alunos, regendo-se o seu funcionamento pelas normas definidas no 

regulamento elaborado para esse efeito. 

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

em cada tempo letivo, aos registos necessários para que a monitorização dos mesmos se torne possível, e 

nos dê uma informação clara acerca do seu funcionamento, permitindo também que se façam os reajustes 

necessários.  

Da recolha e organização dos dados recolhidos foi possível elaborar os gráficos /tabelas que se seguem e, 

consequentemente, tirar as seguintes conclusões:   

Níveis de 

proficiência 

N.º de 

alunos 

N.º de alunos com 

classificação positiva 

Taxa de 

sucesso 

A1 17 14 82,4% 

A2 29 25 86,2% 

B1 27 26 96,3% 

B2 29 27 93,1% 

C1 27 25 92,6% 

Total 129 117 90,7% 
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-1346 vezes os alunos frequentaram o CAM; - Tem havido uma diminuição do número de vezes que os 

alunos frequentam o CAM; - Relativamente ao 2º período de 2018-19, não existe termo de comparação 

uma vez que o relatório do ano anterior não foi elaborado devido à coordenadora ter estado doente. 

Contudo, apesar do 2º período ter terminado a 13 de março, face à COVID-19, em relação ao 1º período 
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deste ano letivo, houve um aumento muito pouco significativo, ou seja, de 1315 no 1º período, houve mais 

31 vezes os alunos a frequentarem o CAM no 2º período. 

- Nas semanas que antecederam os momentos de avaliação registou-se uma maior afluência, tal como é 

habitual; - Na primeira quinzena de fevereiro houve um aumento significativo da afluência ao CAM, 

sobretudo para estudar, uma vez que é um período que antecede a realização dos testes; - Neste período 

não houve alunos a beneficiar de Apoio ao estudo; - É notória a não recorrência ao CAM para 

esclarecimento de dúvidas, que se deve ao facto da diminuição significativa de docentes na equipa que 

lecionam as disciplinas que os alunos mais procuram, nomeadamente, Matemática e Português, sobretudo 

do 3º ciclo. Igualmente, há falta de docentes destas áreas no período da tarde, uma vez que nos anos 

anteriores os alunos recorriam ao CAM nas tardes que tinham livres a fim de esclarecerem dúvidas nestas 

áreas; - Houve uma diminuição significativa do número de alunos que frequentou o CAM, 

comparativamente com o 1º Período, 281 alunos frequentaram o CAM, ou seja, menos 86 alunos (no 1º 

período frequentaram 367 alunos); - O número de alunos do 2º ciclo que frequentaram o CAM é inferior ao 

do 3º ciclo; - Houve uma diminuição significativa dos alunos dos 2º e 3º ciclos que frequentaram o CAM. 

- O n.º de alunos que frequentaram o CAM foi 281. 

 

 

A equipa multidisciplinar do CAM da EB Professor Sebastião Teixeira é composta neste ano letivo por 

15 docentes. Estes dispõem de um a três tempos no seu horário no CAM, que conta com um total de 37 

tempos semanais. 

No que se refere ao funcionamento do mesmo, os docentes registaram as presenças dos alunos numa 

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

estiveram presentes, qual a atividade realizada e respetiva disciplina. 

O horário de funcionamento do Centro está exposto em todas as salas e indica os dias e horas a que os 

docentes e respetivas disciplinas, se encontram nessa sala.  

Quanto à frequência do CAM por parte dos alunos, referente ao segundo período deste ano letivo, até 13 

de março, verificou-se que estiveram presentes 145 alunos.  

Em relação ao ano letivo anterior, constatou-se neste mesmo período escolar, um aumento da frequência 

por parte dos alunos de 78,1%, o que é muito positivo. 

Também se verificou pela primeira vez desde que o CAM está a funcionar, que houve afluência de alunos 

de todas as turmas e anos de escolaridade.  

Constatou-se que as atividades mais realizadas foram o Lazer, com a participação de 82 alunos, Estudo, 

com a presença de 62 alunos e Apoios, com a atividade de 15 alunos. 
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Finalizando, verificou-se que houve uma maior afluência por parte dos alunos nestes dois períodos, em 

relação ao ano letivo anterior. Pese embora as circunstancias que surgiram devido ao COVID-19 que 

levaram a mudanças no sistema de ensino e não sabendo nós como vão ser as coisas no futuro próximo, 

considera-se, apesar de tudo, que o balanço das atividades desenvolvidas no CAM foi muito positivo.  
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3.7 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 96 alunos. Estes foram contactados nesse sentido, tendo 

resultado um universo de 92 alunos abrangidos, os quais foram divididos em 8 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 novembro (cerca de um mês depois de o processo ter sido iniciado). 

Terminado o ano letivo o balanço que se faz é bastante positivo, visto que se conseguiu formar e manter 

os oito grupos iniciais, com os 92 alunos que estavam abrangidos. 

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

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

retenção é de 7,6%, o que equivale a 7 alunos no universo de 92. 

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

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

No que concerne ao E@ D, as docentes cujo grupo consistia em alunos da sua direção de turma, tiveram 

o trabalho bastante facilitado ao nível do estabelecimento de contato com os alunos ou seus EE. O que 

levou a uma taxa de sucesso na realização das tarefas propostas pelos docentes bastante superior aos 

restantes grupos. Pois as restantes docentes, tinham de ter a DT como intermediária, se não as tentativas 

de contactos realizados não tinham resposta.  

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

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

nível tecnológico.  

Há que referir também o facto de alguns alunos não possuírem os meios tecnológicos à sua disposição, 

necessários para o E@D, o que não facilitou o trabalho das Tutoras. 

Apesar das dificuldades, todo o empenho e dedicação por parte das docentes foi uma constante, não 

existindo um horário definido para ajudar os alunos naquilo que precisassem e, para isso, recorreram dos 

mais variadíssimos meios de comunicação: contacto telefónico, via e-mail institucional, Hanghout, 

WhatsApp, e através da plataforma Google Meet e Classroom. 

Ao longo de todo o ano letivo, quer nos dois períodos de Ensino Presencial como no 3º período de Ensino 

à Distância, foram convocadas e realizadas diversas reuniões com o grupo (presenciais e recorrendo à 

videoconferência), onde foi possível aferir estratégias a seguir, superar dificuldades que foram surgindo e 

estabelecer uma ligação entre os diversos intervenientes no processo. Além destas reuniões mais formais, 

surgiram de forma espontânea vários contactos de forma informal sempre que alguma dúvida surgia por 

parte de uma das Tutoras, assim como, quando sentia a necessidade de fazer um pequeno balanço com 

algum dos elementos do grupo. É de enaltecer o excelente espírito de entreajuda, partilha e empatia 

existente entre todos os elementos do grupo. 
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Visto o ATE ser uma mais-valia para estes alunos, é importante que este se inicie no início do ano letivo, 

sendo assim distribuídas estas horas desde logo nos horários dos docentes.  

 

3.8 Apoio Socioeducativo 
 
Metodologia Ninho 

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

socioeducativo de forma a adquirirem as competências 

do 1º ano, onde se detetaram lacunas. Estes obtiveram 

insuficiente nas aprendizagens de 2º ano, mas fizeram 

progressos ao nível do 1º ano de escolaridade. 

A maioria dos alunos matriculados e a frequentar 

turmas do 2º ano obtiveram resultados satisfatórios. 

Verificou-se também que o apoio foi insuficiente em 

algumas escolas pelo facto dos docentes continuarem a 

substituir outros titulares de turma. 

Foram beneficiados com esta ação, no 3º Período, 39 alunos em Português e 37 em Matemática:  

 

Apoios socioeducativos globais no 1º Ciclo 

Com Apoio Socioeducativo (retirando-se os grupos 

“ninho” e a “intervenção precoce”) no 3º Período foram 

beneficiados em Português 108 alunos e em 

Matemática 100 alunos. Tanto a Português como a 

Matemática, o balanço destes apoios foi positivo, como 

revela o gráfico seguinte: 

 

 

3.9 Intervenção Precoce no 1º ano 
 

Em Português foram beneficiados com esta ação, no 3º 

Período 30 alunos e em Matemática 21 alunos. Em 

Português o balanço dos apoios na Intervenção 

Precoce foi negativo tendo sido alcançado 66,7%. Em 

Matemática este reforço foi positivo e alcançou os 

57,1%. 
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3.10 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.  

  

Contactaram o docente Estiveram presentes nas reuniões 

Ciclos 
Nº total de 

alunos  

Nº Pais e 
Enc. de 

Educação 

% de Pais e 
Enc. de 

Educação 

Nº Pais e Enc. 
de Educação 

% de Pais e Enc. 
de Educação 

Pré 437 437 100,0% - - 

1.º 813 813 100,0% - - 

2.º 395 363 91,9% - - 

3.º 605 548 90,6% - - 

Agrup. 2250 2161 96,0% 0 0,0% 

 

No período homólogo do ano letivo transato tinham contactado o docente 80,6% dos EE. 

Não houve reuniões de EE durante o 3.º período devido à pandemia da COVID-19. 

O número de EE que nunca contactaram o DT nem compareceram nas reuniões até ao final do ano letivo 

foram 17 (menos 9 do que no ano letivo anterior). 
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4. Avaliação das atividades do agrupamento 
 

Concluído o 3º período, efetuou-se o balanço das atividades do PAA, referente ao mesmo. Após a análise 

da avaliação das atividades, concluiu-se que 65,8% não foram concretizadas. A justificação para este 

valor assenta exclusivamente num motivo: a suspensão das atividades letivas presenciais, devido à 

Pandemia Covid-19. 

Relativamente ao tema mais escolhido 

para integrar as atividades, destacou-se o 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 

com uma percentagem de 35,4%. Todavia, 

é de destacar que, de uma forma geral, 

existiu, da parte dos docentes, a 

preocupação de distribuir as suas 

atividades pelas várias tipologias pré-definidas no PAA. 

No que diz respeito à articulação, denotou-se que 59,3% das atividades foram transversais a todos os 

ciclos de ensino: Pré-Escolar, 1.º 2.º e 3.º Ciclos. A articulação visava, desde o início do ano letivo, 

promover a cooperação entre os docentes do agrupamento, adequando o currículo às necessidades 

específicas dos alunos. Assentava, ainda, num trabalho colaborativo entre docentes, para que o currículo 

e as atividades se interligassem ao nível interdepartamental, interdisciplinar e sequencial, entre níveis de 

ensino, de modo a permitir uma melhor apropriação dos conhecimentos e a consequente melhoria do 

processo de ensino e aprendizagem. 

No que concerne aos objetivos definidos no PE e no PPM previstos para as atividades, e observando o 

gráfico seguinte, destacavam-se com maior opção de escolha as que visavam a melhoria da qualidade das 

percentagens (83,5%); aumentar o grau de satisfação dos alunos e professores quanto ao ambiente de 

aprendizagem (48,1%), consolidar o processo de articulação curricular nos diferentes órgãos e níveis de 

ensino, em quatro dimensões essenciais: vertical/horizontal e intra e interdepartamental (34,2%). É de 

salientar a continuação duma preocupação constante dos professores pelo sucesso educativo, 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.  

Relativamente à origem do financiamento das atividades, é de 

destacar que apenas 6,8% das atividades careceram de 

financiamento exterior à escola. De salientar a Câmara 

Municipal de Loulé, Plano Nacional de Leitura e Federação 

Portuguesa de Golfe como entidades exteriores à escola financiadoras das atividades. 

De uma forma geral, podemos constatar que a avaliação/apreciação das atividades realizadas foi 

visivelmente positiva. Nas que foi possível colocar em prática, 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 e satisfazendo as expetativas dos participantes e com resultados finais 

extraordinários. Os grupos disciplinares envolvidos nas atividades acima mencionadas participaram 

ativamente e com empenho, na realização das tarefas a que se propuseram. 

De uma forma mais específica, alguns grupos disciplinares ressaltaram que as atividades concretizadas 

neste 3º período permitiram a revisão e consolidação de conhecimentos e conteúdos; desenvolver a 

criatividade e o espírito crítico e por outro lado proporcionar a aplicação e desenvolvimento de técnicas de 

trabalho, de forma a articular atividades lúdicas com o E@D.  

A possibilidade dos alunos puderem participar ativamente em atividades práticas e interativas nesta 

modalidade de ensino à distância, veio criar um impacto ainda mais motivador neste processo de 

aprendizagem dos alunos. 

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

colaborativo e cooperativo, em articulação de saberes e práticas entre os vários intervenientes.  
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5. Questionários de satisfação SELFIE 
 

No sentido de melhoria contínua do nosso serviço educativo, aplicou-se entre os dias 1 e 19 de junho, um questionário dirigido aos professores dos três 

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

4.º ao 9.º ano de escolaridade. A implementação desse questionário corresponde a uma das etapas do projeto E2D que o agrupamento aderiu. É um projeto 

europeu que permite desenvolver um Plano para o Digital na Escola e contempla a ferramenta SELFIE.  

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

de Autoavaliação. É uma ferramenta concebida para ajudar as escolas a incorporar tecnologias digitais no ensino, na aprendizagem e na avaliação dos 

alunos. A ferramenta pode realçar o que está a funcionar bem, as áreas que requerem melhorias e quais devem ser as prioridades.  

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

escala de concordância simples de 1 a 5 (1- Discordo completamente, 2 – Discordo, 3 – Concordo parcialmente, 4 – Concordo, 5 – Concordo plenamente). 

As afirmações abrangem áreas como a liderança, as infraestruturas, a formação dos professores e a competência digital dos alunos.  

A Equipa E2D do agrupamento é constituída pelo Diretor Jacinto Colaço, pelo Coordenador da Equipa TIC, professor Luís Estrela e pelo Coordenador da 

Equipa de Autoavaliação, professor Júlio Guerreiro. Foi esta equipa que configurou e implementou a SELFIE no agrupamento. 

 

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

Participantes Universo Participantes % Universo Participantes % Universo Participantes % 

Dirigentes escolares 19 15 79% 11 8 73% 11 11 100% 

Professores 50 42 84% 34 29 85% 56 53 95% 

Alunos 160 139 87% 263 196 75% 400 371 93% 
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No quadro seguinte apresentam-se os resultados globais por questionário aplicado: 

Médias por Ciclo 
 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

Áreas 
Média 
Global 

Dirigentes 
escolares 

Professores Alunos Média 
Dirigentes 
escolares 

Professores Alunos Média 
Dirigentes 
escolares 

Professores Alunos Média 

A - Liderança 3,4 3,6 3,6 3,4 3,5 3,6 3,3 3,9 3,6 3,1 3,1 3,5 3,2 

B - Infraestruturas e equipamentos 3,5 3,6 3,6 3,3 3,5 3,5 3,6 3,7 3,6 3,4 3,4 3,5 3,4 

C - Desenvolvimento profissional contínuo 3,5 3,9 3,8   3,8 3,8 3,3   3,5 3,3 3,2   3,2 

D - Ensino e Aprendizagem 3,7 3,9 4,1 3,3 3,8 3,7 3,9 3,7 3,8 3,4 3,7 3,6 3,6 

E - Práticas de avaliação 3,3 3,4 3,6   3,5 3,4 3,6   3,5 2,6 3,2 3,1 3,0 

F - Competências digitais dos alunos 3,8 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,6 4,2 3,9 3,4 3,5 3,8 3,6 

              Média Global 3,5 3,7 3,7 3,4 3,6 3,6 3,5 3,9 3,6 3,2 3,3 3,5 3,3 

 

As questões de cada uma das áreas encontram-se no anexo III. Será posteriormente elaborado o Plano para o Digital pela equipa E2D. 

De seguida apresentam-se os resultados das 10 questões próprias adicionais que a escola selecionou e respetiva análise efetuada pela EAA: 

  
Média 
Global 

2019-20 

Ano letivo 2019-20 Média 
Global 

2018-19  
Questão adicional 1 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

Dirigentes Os circuitos de comunicação da informação são adequados. 4,1 4,4 4,1 3,9 
4,0 

Professores Os circuitos de comunicação da informação são adequados. 3,8 4,1 3,6 3,8 

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

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

 

  
Média 
Global 

2019-20 

Ano letivo 2019-20 Média 
Global 

2018-19  
Questão adicional 2 1º Ciclo Média 3º Ciclo 

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

4,3 4,5 4,3 4 

3,8 

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

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

Alunos Os professores informam os alunos de como fazem as nossas avaliações. 4,1 4 4,2 4,1 - 
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Média 
Global 

2019-20 

Ano letivo 2019-20 Média 
Global 

2018-19  
Questão adicional 3 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

Dirigentes A Direção sabe gerir os conflitos. 4,2 4,5 4,1 4 
3,7 

Professores A Direção sabe gerir os conflitos. 3,9 4 3,9 3,7 

Alunos Faço experiências científicas na escola. 3,6 3,3 3,9 3,6 3,6 

 

  
Ano letivo 2019-20 Média 

Global 
2018-19  

Questão adicional 4 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

Dirigentes 
A biblioteca está bem apetrechada e funciona bem – 1.º Ciclo/ 
Estou satisfeito com a organização semestral das disciplinas do 3.ºciclo de 
CFQ, CN, GGF, HST e EV. – 2º/3º Ciclos 

4,5 3,2 3 

4,2 / - 

Professores 
A biblioteca está bem apetrechada e funciona bem – 1.º Ciclo/ 
Estou satisfeito com a organização semestral das disciplinas do 3.ºciclo de 
CFQ, CN, GGF, HST e EV. – 2º/3º Ciclos 

4 3,4 2,7 

Alunos 
Utilizo a biblioteca da escola para realizar pesquisas e leituras – 1.º ciclo/ 
Estou satisfeito com a organização semestral das disciplinas do 3.ºciclo de 
CFQ, CN, GGF, HST e EV. – 2º/3º Ciclos 

3,7 3,8 3,8 4,1 / - 

 
Média por Nível de Ensino 4,1 3,5 3,2 4,2  / - 

   Nota: Foram formuladas questões diferenciadas para cada público-alvo.  

Compara-se o resultado do ano passado com o 1º ciclo deste ano. 

 

  
Média 
Global 

2019-20 

Ano letivo 2019-20 Média 
Global 

2018-19  
Questão adicional 5 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

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

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

3,6 

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

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

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

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

 
Média por Nível de Ensino 4,2 3,8 3,6 3,8 
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Média 
Global 

2019-20 

Ano letivo 2019-20 Média 
Global 

2018-19  
Questão adicional 6 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

Dirigentes O trabalho colaborativo entre os docentes é efetivo. 4,3 4,5 4,3 4,1 
4,2 

Professores O trabalho colaborativo entre os docentes é efetivo. 4,3 4,5 4,4 4,1 

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

 

 

  
Média 
Global 

2019-20 

Ano letivo 2019-20 Média 
Global 

2018-19  
Questão adicional 7 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

Dirigentes As situações de indisciplina são bem resolvidas. 3,9 4,3 3,8 3,6 
3,6 

Professores As situações de indisciplina são bem resolvidas. 3,6 4,1 3,5 3,3 

Alunos As situações de indisciplina são bem resolvidas. 3,8 4 3,9 3,5 3,8 

 
Média por Nível de Ensino 4,1 3,7 3,5 3,7 

 

 

  
Média 
Global 

2019-20 

Ano letivo 2019-20 Média 
Global 

2018-19  
Questão adicional 8 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

Dirigentes Gosto de trabalhar neste Agrupamento. 4,7 4,9 4,6 4,5 
4,5 

Professores Gosto de trabalhar neste Agrupamento. 4,6 4,7 4,6 4,6 

Alunos Gosto da minha escola. 4,2 4,5 4,4 3,8 4,3 

 
Média por Nível de Ensino 4,7 4,5 4,3 4,4 

 

 

 

 



 

34 

 

  
Média 
Global 

2019-20 

Ano letivo 2019-20 Média 
Global 

2018-19  
Questão adicional 9 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

Dirigentes A elaboração dos testes em conjunto constitui uma mais-valia. 4,4 4,6 4,5 4,2 - 

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

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

3,5 3,4 3,7 3,5 - 

 

  
Média 
Global 

2019-20 

Ano letivo 2019-20 Média 
Global 

2018-19  
Questão adicional 10 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

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

4,0 4,5 3,9 3,6 - 

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

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

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

4,0 4,2 4,1 3,8 - 

 

 

Pode observar-se que as respostas situam-se globalmente no grau positivo de satisfação (acima de 3,4 de média) à exceção da questão 6 – “Estou satisfeito 

com a higiene e a limpeza da escola” em que as respostas dos alunos então no nível 3,4 (menos 3 décimas do que no questionário do ano anterior).  

Os resultados da maioria das questões podem ser comparados com os do ano transato com a ressalva de que os docentes não estavam separados em dois 

grupos (professores e dirigentes escolares). Verifica-se que os níveis de satisfação aumentaram com exceção da questão mencionada anteriormente e com 

a questão 4 – “Utilizo a biblioteca da escola para realizar pesquisas e leituras”  que diminuiu 4 décimas em relação ao ano passado. É compreensível uma 

vez que, a partir do dia 13 de março, os alunos deixaram de frequentar a escola devido à pandemia da COVID-19. 



 

 

6. Avaliação dos Departamentos 
 

6.1. Educação Pré-Escolar 
 

 

As 437 crianças inscritas no Pré-Escolar estão distribuídos pelos 11 Jardins de Infância: 

Jardim de Infância 
N.º alunos inscritos com:  

3 anos 4 anos 5 anos 6 anos Total 

n.º 1 2 40 30 3 75 

n.º 3 5 21 22 2 50 

Prof. Manuel Alves 5 29 51 10 95 

Clareanes 18 12 10 4 44 

Querença 0 8 0 0 8 

Alfarrobeira 6 8 5 1 20 

Alte 3 6 1 0 10 

Benafim 10 3 2 0 15 

Salir 12 18 11 3 44 

Tôr 16 5 1 2 24 

Poço Novo 43 4 2 0 49 

Itinerante 3 0 0 0 3 

Pré-Escolar 123 154 135 25 437 

 

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. 

Neste período, as educadoras contataram 437 EE através dos diversos meios digitais (Classroom, 

WhatsApp, Messenger, Facebook, E-Mail) e ainda por telefone, telemóvel e CTT. Devido ao encerramento 

súbito das escolas na sequência da pandemia causada pelo COVID-19, foi desenvolvido o P@D tendo 



 

36 

 

sido enviadas às famílias, pelo Departamento de Educação Pré-Escolar 100 propostas de tarefas 

constantes nas planificações de abril e maio. Nas dinâmicas criadas a partir dos diferentes meios digitais 

utilizados, surgiram múltiplas partilhas no seio de cada grupo de crianças. A participação global das 

famílias foi muito positiva, contudo algumas famílias não conseguiram participar por diversos 

constrangimentos (dificuldades de acesso à internet, não possuírem equipamentos informáticos, apoio a 

filhos em escolaridade obrigatória e pais em teletrabalho e/ou trabalho direto), tendo as educadoras 

enviado as propostas por Correio/CTT. Os Jardins de Infância do Agrupamento reabriram no mês de 

junho, para a frequência de crianças cujos pais/encarregados de educação não tinham qualquer 

alternativa, por se encontrarem a trabalhar. 

 

6.2. 1.º Ciclo 
 
Os 813 alunos matriculados no 1.º ciclo encontram-se assim distribuídos pelas 10 unidades orgânicas que 

fazem parte do agrupamento. 

Unidades Orgânicas 
Número de Alunos Matriculados 

1º 2º 3º 4º Total 

EB Nº3 Loulé 23 24 19 21 87 

EB Nº4 Loulé 45 50 43 42 180 

EB Areeiro 9 8 13 7 37 

EB Cortelha 1 3 2 2 8 

EB Tor 4 4 7 10 25 

EB Benafim 5 11 7 9 32 

EB Salir 13 15 11 9 48 

EB Alte 9 11 19 10 49 

EB Prof. Manuel Alves 59 92 87 94 332 

EB Querença 4 3 5 3 15 

Total 172 221 213 207 813 

Distribuição dos alunos do 1.º CEB por UO/Anos de escolaridade 

Análise da evolução dos resultados 

Português      Matemática 
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Estudo do Meio     Educação Artística 

 

Exp. Físico Motora      Inglês 

 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

Fatores de promoção dos resultados alcançados: O uso de aplicações informáticas/plataformas digitais 

diversificadas para abordar conteúdos; A promoção de uma maior responsabilidade e autonomia dos 

alunos na realização das tarefas escolares; A promoção de atividades colaborativas, motivadoras e de 

cariz interdisciplinar que despertam o interesse dos alunos; A utilização de materiais didáticos digitais 

diversificados; A diversificação de instrumentos e técnicas de ensino; A partilha de estratégias e materiais 

entre docentes do mesmo ano e de anos diferentes; A articulação entre colegas do mesmo ano; A prática 

constante do reforço positivo aos alunos, mesmo sendo no ensino à distância; A intensificação da 

comunicação escola/família através da realização de aulas síncronas com videoconferência; A 

continuação da implementação de projetos de leitura e ortografia em colaboração com as bibliotecas 

escolares; A responsabilização dos pais nos hábitos de estudo e deveres escolares; A realização de 

atividades lúdicas nas diferentes disciplinas; A utilização de mais aplicações/ferramentas digitais o que 

implica um reforço de recursos físicos (computadores, tablets...); O envolvimento do órgão de 

gestão/recursos educativos; Reforço na avaliação formativa; A continuidade pedagógica. 
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Fatores Condicionadores dos resultados alcançados: A falta de equipamento informático por parte de 

alguns discentes; A pouca autonomia dos alunos para trabalhar na plataforma Classroom; A falta de 

maturidade e/ou timidez de alguns alunos durante as videoconferências, devido à sua tenra idade; A 

dificuldade dos pais em ajudar e acompanhar os alunos, tanto por falta de disponibilidade na gestão do 

tempo, como de conhecimentos, por estarem em teletrabalho ou a trabalhar em regime presencial; A não 

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

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

envolvimento dos alunos em trabalho de grupo e/ou a pares; O não envolvimento dos alunos em 

atividades e projetos promovidos pelo Agrupamento e/ou em parceria com outras entidades (CML, GNR, 

…); O pouco favorecimento de momentos de reflexão e autoavaliação; A insuficiência de métodos e 

hábitos de estudo por parte de alguns alunos; A pouca responsabilidade e autonomia por parte de alguns 

alunos; Os fatores sociais e familiares inibidores do processo de ensino/aprendizagem; A falta de apoio e 

acompanhamento por parte de alguns encarregados de educação/famílias; O baixo nível de escolarização 

de alguns encarregados de educação que limita o acompanhamento escolar dos alunos; A falta de 

resposta para alguns pedidos de avaliação psicológica e terapias; Horas insuficientes de apoio 

socioeducativo, PLNM e metodologia “Grupo Ninho” e intervenção precoce; O inconsistente empenho na 

concretização das tarefas escolares; A dificuldade ao nível da aquisição e aplicação de conhecimentos; A 

implementação de Medidas de Promoção do Sucesso Escolar : Ação do PPM “ Supervisão e 

Acompanhamento pedagógico numa perspética de articulação”. 

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Considerando os resultados positivos obtidos, na maioria das turmas, são de manter todas os fatores que 

contribuíram para os resultados alcançados, referidos anteriormente. Assim as estratégias de melhoria a 

implementar terão como base a/o: Articulação entre conteúdos das várias disciplinas 

(interdisciplinaridade); Divulgação dos conteúdos programáticos em avaliação junto dos encarregados de 

educação através de uma planificação orientada para os alunos e encarregados de educação; A 

articulação das tarefas partilhadas entre os titulares; Rentabilização do apoio socioeducativo; A 

comunicação sistemática entre a escola e a família; Valorização do sucesso e intensificação do reforço 

positivo aos alunos; Divulgação e explicação dos critérios de avaliação junto dos discentes, de forma, a 

corresponsabilizá-los pelo processo ensino/aprendizagem; Utilização de instrumentos de avaliação que 

permitam aferir a contabilização de tarefas escolares realizadas; Desenvolvimento de procedimentos 

regulares e sustentados de monitorização das aprendizagens dos alunos. 
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6.3. Línguas 
 

Português 

2.º Ciclo 

Taxa de sucesso      Média 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

Alunos com sucesso escolar: Interesse, empenho, motivação e aplicação dos alunos nas tarefas 

escolares propostas, apresentando a sua concretização; Cumprimento das regras definidas, isto é entrega 

das tarefas solicitadas dentro dos prazos, rigor na sua apresentação; aplicação de hábitos e métodos de 

trabalho; acompanhamento efetivo dos Encarregados de Educação; presença/posse de meios que 

permitiram o cumprimento do plano de Ensino@ Distância, Programa TEIP que neste ano privilegia turmas 

do 5º e 6º anos. 

Os alunos com insucesso escolar continuaram a não cumprir as regras: não realizaram as tarefas ou 

não o fizeram dentro do prazo e com rigor e a apresentação necessários, apesar de possuírem os meios 

necessários; os EE mostraram-se ainda pouco conscientes do seu papel, não tendo, por conseguinte, feito 

a monitorização que este Plano de ensino pressupunha. 

Os docentes utilizaram e dedicaram-se ao aperfeiçoamento do conhecimento das tecnologias, para 

levarem a cabo este Plano inédito de ensino; validaram o trabalho dos discentes, apoiaram-nos, 

esclareceram-nos, motivaram-nos independentemente da hora ou dia da semana. Prepararam tarefas, 

materiais de consulta, tanto didáticos como lúdicos de forma a ensinar de modo cativante e apelativo. 

Fizeram comentários com natureza construtiva a todas as tarefas apresentadas; realizaram reuniões de 

trabalho colaborativo, bissemanalmente, que se revelaram bastante proveitosa s dado que, a concertação 

de estratégias constituiu sempre uma prioridade. 

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Obteve-se uma melhoria muito significativa nos resultados, tanto no que diz respeito à percentagem da 

taxa de sucesso como à média esperada. 

A utilização dos recursos digitais, da comunicação à distância e o contacto com os encarregados de 

educação foram e serão continuados.  
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Para que não haja dispersão, recomenda-se que se faça a focagem dos aspetos essenciais; a matéria 

deverá enquadrar-se num todo, num panorama mais alargado, isto é considerando a horizontalidade e a 

verticalidade; dever-se-á remeter o conhecimento prévio dos alunos e explicar-lhes a forma de o 

consolidarem; os objetivos bem como os resultados esperados deverão ser comunicados claramente os 

discentes deverão ser capazes de fazer o processamento ativo dos conhecimentos, expandindo-os; a 

avaliação das suas aprendizagens deverá ser regular, para que se proceda à recuperação; os trabalhos; 

os comentários /poderão ser tanto corretivos como epistémicos e, finalmente, importa rever a duração dos 

tempos de exposição de conteúdos novos, evitando períodos muito longos e desmotivadores. 

 

3.º Ciclo 

Taxa de sucesso      Média 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

O facto de os alunos terem sido avaliados apenas no aspeto sócio afetivo; Ao empenho de uma grande 

parte dos alunos na concretização das tarefas propostas; A articulação das atividades por parte dos 

professores, por anos de escolaridade; As estratégias diversificadas e adequadas aos alunos, tendo em 

conta a situação de pandemia; As orientações emanadas, quer do Ministério da Educação, quer da 

Direção da Escola. 

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Dado que, neste momento, ainda não se sabe como vai ser a organização do próximo ano letivo, devido à 

pandemia, o grupo disciplinar de Português do 3º ciclo propõe o seguinte: 

1 - Caso as aulas sejam em regime presencial, devem ser mantidas as estratégias indicadas no 1º 

Período; 

2 - Se as aulas decorrerem em regime misto, devem ser tidas em conta as estratégias referidas no 1º e 2º 

períodos e as que são referidas no ponto 3; 

Neste regime misto, cabe à Direção da Escola definir as melhores estratégias, tendo em conta os espaços 

disponíveis, o número de alunos da escola e a sua distribuição pelas turmas, adequar os horários dos 

alunos e dos professores, de modo a que a Escola funcione, eventualmente, por turnos e que permita 

haver intervalos e refeições desencontrados, etc. 
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3- Se as aulas forem não presenciais, deve-se ter em conta as estratégias do 2º período e ainda as 

seguintes:- Definição clara e objetiva das regras e critérios de avaliação; - Todos os alunos deverão ter 

meios adequados (informáticos ou outros), que lhes permitam comunicar e entregar trabalhos aos seus 

professores; - As aulas deverão ser síncronas e por videoconferência. Sendo estas de caráter obrigatório, 

para os alunos que tenham os meios informáticos adequados e, estes, têm obrigatoriamente que aparecer 

na imagem; - Caso algum Encarregado de Educação não permita que o seu educando participe na aula 

síncrona por videoconferência, deverá manifestar essa intenção, por escrito, à Direção da Escola, logo no 

início do ano letivo; - Caso o aluno não compareça à aula, por videoconferência, ser-lhe-á marcada falta 

de presença, que, posteriormente, poderá justificar. 

 

Inglês 

Taxa de sucesso      Média 

 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

Como todos sabem, foi necessário uma adaptação muito grande a um novo método de ensino por parte 

dos alunos e dos professores para manter os alunos interessados e motivados. Os trabalhos enviados e 

as atividades propostas, através das novas tecnologias, foram inovadores e pensados com cuidado pelas 

docentes. Foi privilegiado o uso de pequenos vídeos em inglês: O coronavírus; o Zoom em tempos de 

coronavírus (comédia); situação triste dos elefantes devido à pandemia, etc. 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Foi obviamente muito necessário redefinir as estratégias utilizadas neste 3º período. As docentes tanto no 

2º ciclo como no 3º ciclo reforçaram a aprendizagem, utilizando as novas tecnologias e os sites no 

computador  que trariam os maiores benefícios aos alunos. Foi utilizado, frequentemente, o YOUTUBE 

para apresentar pequenos filmes sobre temas das unidades programáticas e sobre temas da atualidade. 
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Francês 

Taxa de sucesso      Média 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

Os alunos, na sua maioria, realizaram e cumpriram dentro dos prazos estipulados as tarefas/atividades 

direcionadas e adaptadas às dificuldades dos alunos/turma (mediante E@D); a competência da oralidade 

foi prejudicada e muitos conteúdos não foram lecionados (prevê-se a sua recuperação no próximo ano 

letivo).  

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Realização de atividades direcionadas e adaptadas às dificuldades dos alunos/turma; E@D - as docentes 

colocarão na plataforma Classroom semanalmente, as atividades para os alunos; irão, na medida do 

possível, cumprir a Planificação delineada para este 3º período. 

 
Espanhol 

Taxa de sucesso      Média 

 
Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

Para além do referido no 2.º período, a avaliação exclusivamente formativa explica os resultados da 

avaliação no 3º período. 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Reiteram-se todos os pontos dos períodos letivos anteriores e acrescenta-se um maior apoio informático 

dos alunos e docentes (em caso de ensino à distância) e o empréstimo de dispositivos aos alunos que não 

os têm. Uma redefinição clara dos critérios de avaliação em caso de E@D e um maior apoio ao DT 

prestado pela escola ou acréscimo da carga horária para tratar de todos os assuntos inerentes ao cargo.  
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6.4. Matemática e Ciências Experimentais 
 

Matemática 

2.º Ciclo 

Taxa de sucesso      Média 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

As medidas implementadas neste período começavam a surtir efeito como mostram os resultados 

escolares. 

Apesar de algumas turmas ainda apresentam uma taxa de sucesso menor relativamente as metas 

contratualizadas. 

Neste período, devido à situação que se está a viver, foi implementado um plano de E@D, o qual foi 

aplicado a todas as turmas do agrupamento. Esse Plano surtiu algum efeito, os alunos além de 

aprenderem os conhecimentos necessários, também tiveram que se tornar mais autónomos e 

responsáveis.  

Durante este período as medidas aplicadas surtiram efeito e a maioria dos alunos conseguiu superar as 

dificuldades e obter resultados positivos. 

Foram aplicados planos de trabalho semanal, os alunos tiveram aulas síncronas e outros por e-mail ou 

telefone, onde eram explicados os conteúdos, foi dado o feedback os trabalhos entregues e correção 

realizada via Classroom. 

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Monitorizar as atividades dos alunos com maiores dificuldades; Maior número de horas de apoio para 

todos os alunos, de forma a colmatar as aprendizagens não consolidadas, devido à metodologia utilizada 

no 2º período E@D; Preparar os alunos para serem mais autónomos, caso haja necessidade de voltar ao 

E@D; 

Tutorias para os alunos que não tiveram acesso aos meios informáticos, tendo sido prejudicados no 

acompanhamento das aprendizagens; Responsabilizar os alunos e os encarregados de educação pelo 

processo de ensino-aprendizagem dos seus educandos; Acompanhar de forma ainda mais individualizada 

a execução dos trabalhos dos alunos com mais dificuldades; Continuar com a tipologia das turmas ninho 

para todas as turmas. 
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3.º Ciclo 

Taxa de sucesso      Média 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

Alunos com insucesso escolar: Cessação das aulas em regime presencial devido à pandemia Covid19 

que fez com que os alunos não tivessem recursos suficientes (sala de aula/centro de aprendizagem) que 

lhes permitissem consolidar os conteúdos programáticos e esclarecer as dúvidas existentes; Dificuldades 

de adaptação ao ensino não presencial e ausência de autonomia suficiente para conseguir consolidar os 

conteúdos lecionados pela plataforma Classroom; 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 na concretização das tarefas escolares; Atitude passiva e desinteressada 

perante todas as tarefas propostas; Falta de atenção e concentração; O facto dos critérios de 

progressão/retenção dos alunos nos anos não terminais de ciclo permitirem aos alunos transitarem de ano 

com três níveis inferiores a três, incluindo Português e Matemática, faz com que alguns alunos "desistam" 

da disciplina afirmando, perante o seu docente de Matemática, que não precisam de se esforçar porque já 

podem passar de ano com negativa a Português, a Matemática e a outra. 

Da parte dos alunos com sucesso escolar: Interesse, empenho e motivação intrínseca dos alunos pelas 

atividades escolares; Empenho no estudo das fichas informativas e na concretização das tarefas 

propostas, pelos docentes, na plataforma Classroom; 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; Envio, pela plataforma Classroom, de 

fichas informativas e de tarefas elaboradas em conjunto, para cada ano de escolaridade; Incentivar os 

alunos para a importância de participarem ativamente na plataforma Classroom para esclarecerem as 

suas dúvidas; A partilha, constante, de materiais e de experiências por todos os docentes do grupo; 

Extensão e grau de dificuldade do programa de Matemática que conduz à falta de tempo para a 

consolidação de conhecimentos, principalmente, em regime não presencial; Impossibilidade de 
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implementar a medida “Coadjuvação em sala de aula” da ação n.º 3 "Saber + a Matemática" do PPM, em 

algumas turmas do 7.º ano de escolaridade.  

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Docentes: Devido à pandemia Covid 19, existindo a possibilidade de, o próximo ano letivo, ser lecionado 

nos regimes presencial e não presencial, os docentes consideram importante a implementação das 

seguintes estratégias: Sejam atribuídas mais horas, no Centro de Aprendizagem, aos professores de 

Matemática do 3.º ciclo ou então, que exista uma hora de apoio semanal de Matemática por turma e 

lecionada pelo professor titular de turma, de forma a ser possível oferecer mais oportunidades aos alunos 

para consolidarem as aprendizagens não adquiridas no ano letivo anterior e recuperar os alunos com mais 

dificuldades à disciplina; Envio de fichas de trabalho formativas que permitem consolidar as aprendizagens 

dos novos conteúdos e complementar a informação não existente nos manuais escolares adotados com 

vista a aplicabilidade de todas as metas curriculares programadas; Recorrer, essencialmente, à plataforma 

Google Classroom para esclarecer dúvidas aos alunos sobre os conteúdos lecionados presencialmente; 

Valorizar os trabalhos realizados pelos alunos, 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; Envio de materiais para os alunos com 

necessidades educativas especiais de acordo com os seus Planos Educativos Individuais; 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; Aplicar testes adaptados e adequados às 

dificuldades diagnosticadas nos alunos com necessidades educativas especiais de acordo com os seus 

Planos Educativos Individuais; 

Alunos: 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; Participar 

ativamente e de forma organizada nas aulas presenciais ou na plataforma Classroom esclarecendo todas 

as dúvidas com os professores; Esforçarem-se para adquirir hábitos e métodos de estudo estudando 

diariamente e resolvendo as tarefas enviadas pelos docentes; Realizarem um trabalho sério e 

responsável, encarando a escola como uma ferramenta base da sua formação enquanto cidadãos; 

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 diretores de turma solicitar a estes que: Se 

envolvam mais no percurso escolar dos seus educandos verificando, com frequência, tudo o que é 

solicitado pelos docentes; 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 de todas as tarefas que são enviadas pelos docentes; Respeitem os docentes e o seu trabalho; 

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

estratégias indicadas no Plano de Acompanhamento Pedagógico dos seus educandos; Verifiquem com 

frequência o caderno diário e a caderneta do aluno. 
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Ciências Naturais 

2.º Ciclo 

Taxa de sucesso      Média 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

Neste período, devido à situação que se está a viver, foi implementado um plano de E@D, o qual foi 

aplicado a todas as turmas do agrupamento. Esse Plano surtiu algum efeito, os alunos além de 

apreenderem os conhecimentos necessários, também tiveram que se tornar mais autónomos e 

responsáveis. Durante este período as medidas aplicadas surtiram efeito e a maioria dos alunos conseguiu 

superar as dificuldades e obter resultados positivos. 

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Adaptação dos testes de avaliação à especificidade dos alunos. Aplicação das medidas universais sempre 

que necessário. Conduzir os alunos a serem mais autónomos. Responsabilizar os alunos e os 

encarregados de educação pelo processo de ensino-aprendizagem dos seus educandos. Desdobrar as 

turmas para a realização das atividades experimentais, de forma a haver o distanciamento social. Utilizar a 

tipologia das turmas ninho para todas as turmas do agrupamento. 

 

3.º Ciclo 

Taxa de sucesso      Média 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

Da parte dos alunos: - Possuir os equipamentos necessários e demais condições para o 

desenvolvimento das tarefas de E@D; - Empenho na concretização das tarefas de E@D e sentido de 
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responsabilidade no cumprimento dos prazos estabelecidos; - Colocação de dúvidas às docentes com 

vista à superação das dificuldades encontradas; - Acompanhamento e supervisão regular por parte dos 

encarregados de educação. 

Da parte dos docentes, no âmbito da implementação do Plano de E@D: - Produção de tarefas 

diversificadas e apelativas, que permitiram aos alunos desenvolver e consolidar as diversas 

aprendizagens;  

- Apresentação aos alunos do feedback de todas as tarefas realizadas e respetiva correção; - 

Esclarecimento de todas as dúvidas apresentadas pelos alunos; - Valorização do bom desempenho e 

responsabilidade demostrada pelos alunos, ao nível da concretização das tarefas, no sentido de os 

incentivar à continuação de um bom trabalho; - Constante incentivo para a realização das tarefas e 

cumprimentos dos prazos; - Implementação de acomodações curriculares ajustadas às especificidades 

dos alunos; - Trabalho colaborativo entre os docentes na planificação das tarefas de E@D. 

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Para os docentes: - Aplicar fichas 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; - Aplicar fichas de avaliação adaptadas e adequadas 

às dificuldades/especificidades dos alunos; - Aplicar as medidas propostas nos Planos de 

Acompanhamento Pedagógico; - Aplicar as acomodações curriculares que se considerem 

adequadas/pertinentes; - Implementar as ações previstas no PPM. 

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

- Mostrar 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; - Cumprir o dever de 

pontualidade e de assiduidade; - Apresentar um comportamento adequado; - 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. 

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 Planos de 

Acompanhamento Pedagógico; - Verificar, com frequência, o caderno diário e a caderneta do aluno; - 

Contacto regular com o Diretor de Turma. 
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Físico-Química 

Taxa de sucesso      Média 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

Relativamente à turma do 9ºB-S, onde se verifica a menor % de alunos com nível superior a três bem 

como a média mais baixa, em termos de nível, neste ano de escolaridade, a docente informou que apesar 

de grande parte dos alunos desta turma entregaram as tarefas exigidas no Plano de Ensino à Distância, 

nalguns casos não foi suficiente para recuperar as aprendizagens. Salienta-se que um dos alunos da 

turma não entregou qualquer tarefa exigida.  

Os docentes de Físico-Química salientaram que, em virtude da pandemia COVID-19, onde o trabalho dos 

alunos foi contabilizado na componente socio-afetiva, as avaliações podem não refletir o que seria numa 

aprendizagem em contexto de sala de aula. Esta situação foi mais relevante nas turmas em que a 

disciplina era semestral e lecionada no 2ºsemestre. 

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Presencial: - Trabalho colaborativo entre os docentes;- Sistematização frequente dos conteúdos; - 

Utilização, sempre que possível, de exemplos do dia-a-dia; - Consolidação/Reforço das aprendizagens, 

através da concretização de mais atividades/exercícios; - Utilização de estratégias diversificadas tendo em 

consideração as especificidades dos alunos com dificuldades mais acentuadas; - Apoio personalizado no 

Centro de Aprendizagem; - Realização, sempre que possível, de atividades experimentais; - Utilização das 

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

Não presencial: - Planificação, em trabalho colaborativo entre os docentes, das tarefas para os alunos; 

- Recorrer, sempre que possível, a exemplos do dia-a-dia; - Consolidação/Reforço das aprendizagens, 

através da concretização de atividades/exercícios; - Utilização de estratégias diversificadas tendo em 

consideração os recursos disponíveis e as especificidades dos alunos; - Realização, sempre que possível, 

de atividades experimentais (com material que os alunos tenham em casa) e/ou utilização de vídeos e/ou 

simulações; - Utilização das TIC com recurso a aplicações informáticas, como forma de aumentar a 

motivação; - Recolha de evidências da participação dos alunos; - Partilhar com os alunos os recursos 

existentes para exploração dos diferentes conteúdos, utilizando as plataformas definidas pela escola e 

usadas pelo professor com a turma; - Enviar, através dos meios tecnológicos disponíveis, as tarefas para o 

aluno desenvolver semanalmente ou quinzenalmente. 
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TIC 

Taxa de sucesso      Média 

 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

Este 3.º Período decorreu na modalidade de Ensino à Distância, uma vez que, as atividades letivas 

presenciais foram suspensas devido à pandemia do Covid-19. Os alunos trabalharam e desenvolveram as 

suas atividades/tarefas à distância através da plataforma Google Classroom.  

Os docentes da disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação, desenvolveram um trabalho 

colaborativo, tendo por base a plataforma Google Classroom e o desenvolvimento das suas 

atividades/tarefas com os alunos. Recorreram a recursos e a estratégias diversificadas e estiveram 

sempre disponíveis, para que todos os alunos pudessem usufruir de recursos digitais variados para a 

realização das atividades desenvolvidas ao longo do ano/semestre.  

O empenho e interesse de muitos alunos, a capacidade de adaptação a uma nova realidade de 

distanciamento social e o cariz prático da disciplina, contribuiu bastante para a obtenção de bons 

resultados.  

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

das atividades propostas e o cumprimento dos prazos de entrega de tarefas, aliada à utilização de várias 

ferramentas/aplicações de apoio ao ensino à distância, permitiu uma maior interatividade entre o aluno e o 

professor. Desta forma, foi possível controlar o processo de ensino aprendizagem, tendo sido estes alguns 

dos fatores que contribuíram para os resultados obtidos pelos alunos.  

A carência tecnológica manifestada por alguns alunos poderá ter influenciado os resultados menos 

positivos registados na disciplina. 
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Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Para dar continuidade à promoção do sucesso escolar na disciplina deve-mos: 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; Recorrer a estratégias diversificadas, nomeadamente, a divisão de 

conteúdos, a realização de trabalhos práticos e utilização de recursos digitais; Continuar a valorizar as 

atividades de cariz mais prático e o trabalho realizado com recurso às tecnologias; Reforçar o empenho na 

realização das tarefas propostas e cumprimento de prazos para entrega de trabalhos; Continuar a 

fomentar a realização de trabalhos em pequeno grupo e recorrer ao reforço positivo perante a realização/ 

concretização das atividades/tarefas da disciplina; Continuar também a elaborar e aplicar tarefas de 

articulação entre os vários ciclos; Incentivar os alunos que não possuem computador a frequentarem a 

biblioteca e/ou o centro de aprendizagem. 
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6.5. Ciências Sociais e Humanas 

História e Geografia de Portugal  

Taxa de sucesso      Média 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

Neste período, tão atípico, contribuiu em grande escala a avaliação com base nos critérios socio afetivos. 

De uma maneira geral os alunos demonstraram empenho na concretização das tarefas e responsabilidade 

no cumprimento dos prazos pré-estabelecidos, alguns tendo suplantado o que lhes era pedido. 

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Podemos afirmar que as estratégias usadas no processo de ensino-aprendizagem conduziram a taxas de 

sucesso e médias nunca alcançadas. A colaboração dos encarregados de educação foi muito importante, 

que em casa impuseram um horário de estudo, acompanharam e incentivaram a concretização das 

tarefas. 

O uso acrescido de tecnologias de informação deverá ser feito, visto ser mais apelativo para os alunos, 

com a utilização de mais recursos audiovisuais e atribuição de tarefas que aumentem a sua autonomia e 

estimulem o seu pensamento crítico.   

 

 

 

História 

Taxa de sucesso      Média 
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Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

As aulas presenciais foram suspensas, neste 3º período numa tentativa de inverter a tendência de 

propagação do novo coronavírus em território nacional. No entanto, a atividade letiva não acabou e os 

professores tiveram que, num curto espaço de tempo, adaptar-se a esta nova situação. O Grupo de 

História desde logo se uniu e em conjunto foi definindo estratégias e atividades para chegar a todos os 

alunos.  

Perante os resultados obtidos podemos concluir que as coisas não correram mal, mas todos temos a 

noção que no início do próximo ano muito tem de ser feito para recuperar aprendizagens. 

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Para o próximo ano o grupo de História propõe a elaboração de uma planificação cuidada e dirigida " ao 

desenvolvimento e consolidação dos conhecimentos, capacidades e atitudes cujo trabalho foi prejudicado 

no ano letivo de 2019-2020, face aos constrangimentos resultantes da pandemia decorrente da covid-19, 

como refere o despacho do Governo publicado em Diário da República a 3 de julho. 

 

 
Geografia 

Taxa de sucesso      Média 

 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

A continuação da diversificação de estratégias adaptadas à modalidade de ensino à distância, 

acompanhada do respeito pelos diferentes ritmos de aprendizagem e de trabalho dos alunos, potencializou 

o interesse dos mesmos e consequentemente a sua participação ativa no seu processo de aprendizagem. 

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Continuar a utilizar metodologias e estratégias diversificadas/ inovadoras de forma a fomentar o interesse 

e motivação dos alunos pelo seu processo de aprendizagem. 

Consideramos importante continuar a usar a plataforma Classroom no processo de ensino-aprendizagem. 
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EMRC 

Taxa de sucesso      Média 

 
 

 
 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

No que concerne ao docente da disciplina tem-se mantido um esforço em manter a relação próxima e 

cordial de ensino-aprendizagem. Durante o regime E@D o docente recorreu a recursos multimédia e 

algumas aplicações digitais (formulário Google Forms, kahoot) para a execução de tarefas a apresentação 

de conteúdos. Em relação aos alunos, verifica-se que na sua maioria continuaram responsáveis, 

empenhados e interessados nos conteúdos e dinâmicas abordados em regime E@D. 

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Continuar a realizar uma diversificação de estratégias em função do perfil das turmas, bem como o reforço 

positivo, motivação, implementação de conteúdos dinâmicos e tarefas apelativas, de acordo com o plano 

E@D definido para todo o Agrupamento. 
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6.6. Expressões 

 

Educação Visual 

2.º Ciclo 

Taxa de sucesso      Média 

 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

O 3.º período, marcado pelo E@D foi um desafio que exigiu a todos os seus intervenientes a aplicação de 

metodologias, estratégias e recursos específicos. 

No pressuposto de que, no processo de ensino-aprendizagem, nenhum aluno deve ser deixado para trás, 

os docentes, deste grupo, destacaram a desigualdade que o E@D veio proporcionar entre as famílias com 

mais e com menos recursos e aos alunos com mais e menos apoio prestado pelos pais e encarregados de 

educação, em casa. Desigualdades que não são tão evidentes no ensino presencial graças aos recursos 

disponibilizados, na escola, e ao apoio direto dos professores. 

O E@D veio exigir aos alunos uma atitude  mais responsável, rigorosa, regular e efetiva em termos de 

organização, autonomia e persistência no trabalho. 

São de destacar algumas dificuldades no cumprimento de prazos, na realização de tarefas com rigor, na 

leitura atenta e compreensão das propostas de atividades e na utilização correta de meios 

informáticos/equipamentos. 

O E@D não substitui os contextos naturais de aprendizagem nem toda a riqueza que lhe é inerente. É 

nesses contextos que se faz a aprendizagem e é na diversidade de interações, na adaptação e na 

identificação com os outros, que, também, se aprende. A aprendizagem necessita do contexto escolar, 

pelas regras sociais e pelos valores, pelo envolvimento dos alunos nas tarefas e pela dinâmica da ação 

para o desenvolvimento global das capacidades de cada aluno. 

No entanto, o grupo disciplinar considera que as dificuldades enfrentadas  só foram possíveis de ser 

ultrapassadas devido ao esforço conjunto da comunidade educativa, a cumplicidade entre docentes, 

discentes e Encarregados de Educação sendo decisiva e responsável pelo alcance das percentagens 

apresentadas.  
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3.º Ciclo 

Taxa de sucesso      Média 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

Todos os alunos do 3.º ciclo concluíram o ano letivo com sucesso, à exceção de um aluno da turma 8.ºD. 

Foram implementadas estratégias promotoras do sucesso dos alunos e seguidas as orientações do Plano 

de Ensino à Distância -E@D, definido pelo agrupamento. 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

Tal como referido na reflexão realizada no final do 2.º período, as docentes do grupo disciplinar 

implementaram estratégias específicas no ensino à distância desenvolvido no 3.º período, de acordo com 

o Plano E@D definido pelo agrupamento. Dada a indefinição relativamente ao tipo de ensino a vigorar no 

próximo ano letivo, e uma vez que se aguardam as decisões da Direção do Agrupamento, não são 

apresentadas, de momento, reformulações às estratégias implementadas.  

 

Educação Tecnológica 

2.º Ciclo 

Taxa de sucesso      Média 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

O 3.º período, marcado pelo E@D foi um desafio que exigiu a todos os seus intervenientes a aplicação de 

metodologias, estratégias e recursos específicos. 

No pressuposto de que, no processo de ensino-aprendizagem, nenhum aluno deve ser deixado para trás, 

os docentes, deste grupo, destacaram a desigualdade que o E@D veio proporcionar entre as famílias com 

mais e com menos recursos e aos alunos com mais e menos apoio prestado pelos pais e encarregados de 
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educação, em casa. Desigualdades que não são tão evidentes no ensino presencial graças aos recursos 

disponibilizados, na escola, e ao apoio direto dos professores. 

O E@D veio exigir aos alunos uma atitude  mais responsável, rigorosa, regular e efetiva em termos de 

organização, autonomia e persistência no trabalho. 

São de destacar algumas dificuldades no cumprimento de prazos, na realização de tarefas com rigor, na 

leitura atenta e compreensão das propostas de atividades e na utilização correta de meios informáticos/ 

equipamentos. 

O E@D não substitui os contextos naturais de aprendizagem nem toda a riqueza que lhe é inerente. É 

nesses contextos que se faz a aprendizagem e é na diversidade de interações, na adaptação e na 

identificação com os outros, que, também, se aprende. A aprendizagem necessita do contexto escolar, 

pelas regras sociais e pelos valores, pelo envolvimento dos alunos nas tarefas e pela dinâmica da ação 

para o desenvolvimento global das capacidades de cada aluno. No entanto, o grupo disciplinar considera 

que as dificuldades enfrentadas  só foram possíveis de ser ultrapassadas devido ao esforço conjunto da 

comunidade educativa, a cumplicidade entre docentes, discentes e Encarregados de 

Educação sendo decisiva e responsável pelo alcance das percentagens apresentadas.  

 

3.º Ciclo 

Taxa de sucesso      Média 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

O grupo disciplinar considera que o sucesso dos alunos é resultante da 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. Considerando que a disciplina de educação tecnológica é lecionada 

semestralmente, no segundo semestre foram aplicados planos direcionados para a lecionação à distância. 

O acompanhamento dos encarregados de educação também foi um fator importante para a obtenção de 

um bom resultado no segundo semestre. 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

O grupo disciplinar propõe que a organização da disciplina deixe de ser semestral e passe a ser anual, nos 

7.º e 8.ºanos, dada a situação epidemiológica atual e a necessidade de serem tomadas medidas para 

alternar entre o ensino em regime presencial, não presencial e misto. 
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Educação Musical  

Taxa de sucesso      Média 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

Houve necessidade de uma adaptação a novas metodologias de trabalho, por parte dos docentes e dos 

alunos. Este processo exigiu dos docentes muitas horas de trabalho com e para os alunos, para além da 

necessária formação que tiveram que adquirir para a devida utilização dos recursos tecnológicos de 

ensino à distância e na utilização da Plataforma Classroom (e da adaptação dos equipamentos 

disponíveis, face ao processo de trabalho a implementar). Os docentes fizeram tudo o que consideraram 

necessário e que estava ao seu alcance. O grupo disciplinar considera que o balanço é muito positivo, em 

grande parte graças ao empenho dos docentes no sucesso das medidas tomadas pelo agrupamento. 

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

O desenvolvimento do 3.º período na modalidade de ensino à distância, exigiu a implementação de 

estratégias específicas, dando cumprimento às orientações do Plano de Ensino à Distância - E@D, 

definido pelo agrupamento. Houve necessidade de uma adaptação a novas metodologias de trabalho, por 

parte dos docentes e dos alunos. Consideram que foi uma experiência enriquecedora, mas extenuante, 

dado o número de turmas e de alunos por turma, aos quais era necessário dar apoio, esclarecer dúvidas e 

fazer uma apreciação das tarefas realizadas. Este processo exigiu dos docentes muitas horas de trabalho 

com e para os alunos, para além da necessária formação que tiveram que adquirir para a devida utilização 

dos recursos tecnológicos de ensino à distância e na utilização da Plataforma Classroom (e da adaptação 

dos equipamentos disponíveis, face ao processo de trabalho a implementar). Os docentes fizeram tudo o 

que consideraram necessário e que estava ao seu alcance. A maioria dos alunos que dispunha dos meios 

tecnológicos, necessários à implementação desta modalidade de ensino, realizou as atividades propostas. 

Alguns alunos fizeram-no de uma forma particularmente responsável, revelando interesse, empenho, 

criatividade e imaginação na realização das tarefas. Outros manifestaram um certo distanciamento, o que 

refletia uma falta de acompanhamento no cumprimento das obrigações escolares. Outros ainda não 

conseguiram aceder à Plataforma Classroom por falta de meios tecnológicos. Apesar de todos os 

constrangimentos, o grupo disciplinar considera que o balanço é muito positivo, em grade parte graças ao 

empenho dos docentes no sucesso das medidas tomadas pelo agrupamento. 
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Educação Física 

Taxa de sucesso      Média 

 

 

Fatores que contribuíram para a obtenção dos resultados: 

Assim, e após uma reflexão sobre a falta de sucesso de alguns alunos, o grupo é da opinião que esse 

facto, se deve à falta de assiduidade, de responsabilidade, à falta de empenho, aos aspetos 

comportamentais e à falta de envolvimento dos encarregados de educação e das famílias. 

Relativamente aos resultados obtidos no presente ano letivo (2019/20) em comparação com, igual data do 

ano transato, o Grupo considera que existiu um ligeiro acréscimo tanto nas taxas de sucesso como nas 

médias, do 2º ciclo e 3º ciclo.  

Pensamos que este acréscimo se deve as características do plano de Ensino à Distância implementado no 

agrupamento, aos critérios de avaliação adotados e à dificuldade em confirmar a realização da atividade 

física. Apenas se salienta a percentagem de alunos com níveis positivos no 8º ano com um ligeiro 

decréscimo. 

 

Redefinição de estratégias de melhoria/ações a implementar: 

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

quinzenal das inovações introduzidas ao longo do período. Implementação de estratégias de ensino que 

permitam, melhorar os resultados dos alunos, tais como: Maior responsabilização dos encarregados de 

educação, através de diferentes canais de comunicação; Autoavaliação quinzenal das atividades 

desenvolvidas na disciplina; Aumento do reforço positivo aos alunos com menor auto estima e menor 

motivação; Desenvolvimento de atividades que promovam o interesse pelos conteúdos da disciplina. 
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6.4. Educação Especial 
 

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

1 Fisioterapeuta e 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 140 alunos ao abrigo do Decreto-Lei n.º 54/2018 de 

6 de julho dos quais 39 beneficiaram de medidas adicionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos 3 ciclos do ensino básico ficaram retidos três alunos do 1.º CEB, quatro do 2.º CEB e dois do 3.º CEB) 

o que corresponde a 6,4%. No ano letivo anterior tinha sido 6,5%. 

 

Reuniões da Equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva: 

Reuniões realizadas Nº de casos analisados 

Nº de alunos integrados no Decreto-

Lei n.º 54/2018 (Medidas Seletivas 

e/ou Adicionais) 

15/05/2020 5 3 

09/07/2020 10 7 

 

 

Ciclo N.º de alunos 

Pré-escolar 4 

1ºciclo 58 

2ºciclo 38 

3ºciclo 40 

Total 140 

 

Ano de 

escolaridade 

Nº de alunos 

retidos 

1º - 

2º 2 

3º 0 

4º 1 

5º 2 

6º 2 

7º 0 

8º 2 

9º 0 

Total 9 
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7. Síntese do Relatório de Avaliação das Bibliotecas Escolares 
 

 

O presente relatório foi realizado no âmbito do processo de Avaliação das Bibliotecas Escolares do 

Agrupamento, de acordo com o MABE (Modelo de Avaliação das Bibliotecas Escolares) definido pela 

RBE/Ministério da Educação. O processo de avaliação interna da BE e a elaboração dos relatórios daí 

decorrentes faz parte do conteúdo funcional do professor bibliotecário e enquadra-se no cumprimento da 

alínea i), artigo 3º da Portaria nº192-A/2015 de 29 de junho. 

Este relatório foi elaborado com base em instrumentos de recolha normalizados e que integram o MABE e 

ainda outros registos criados pela Equipa das Bibliotecas Escolares. 

No decorrer do nosso trabalho, designadamente na autoavaliação do Plano de Melhoria das bibliotecas 

escolares, que teve por base a recolha e cruzamento de diversos dados, foram detetados fatores críticos 

de sucesso e alguns constrangimentos ou áreas a melhorar: 

 

Pontos Fortes: 

Foi melhorada a organização dos blogues, por forma a torná-los mais úteis e apelativos para os 

utilizadores. Atualizou-se e foram produzidos guiões e recursos digitais de apoio ao uso das tecnologias e 

de desenvolvimento das literacias da leitura, da informação e dos média. A disponibilização desses 

materiais e a divulgação dos trabalhos realizados pelos alunos no âmbito das diferentes disciplinas 

contribuíram para uma maior divulgação dos canais digitais das BE e do agrupamento: Facebook, página 

do agrupamento e blogues. 

Na modalidade de E@D, o facto de os docentes inscreverem as professoras bibliotecárias no Classroom 

possibilitou contactar diretamente com as famílias, partilhando textos, jogos, recursos digitais e desafios de 

leitura, tendo uma perceção melhor da adesão dos alunos às propostas lançadas.  

Houve um incremento no número de pais e encarregados de educação que participaram nas atividades, 

principalmente na modalidade do E@D, em que estes foram os responsáveis pelo cumprimento dos 

trabalhos propostos pelas professoras bibliotecárias. 

As bibliotecas escolares são espaços acolhedores e bem equipados. A biblioteca da escola sede recebeu 

recentemente a doação de cinco computadores de secretária por parte da Associação de Pais, o que 

contribuiu para que as condições de trabalhos dos utilizadores melhorassem bastante. Também o facto de 

os computadores portáteis do CAM ficarem guardados na biblioteca veio facilitar o acesso aos alunos e 

docentes que utilizam este espaço para atividades curriculares. A biblioteca da Escola Básica Prof. Manuel 

Alves está bem equipada. Prevê-se que as restantes bibliotecas sejam alvo de melhoramento ao nível do 

equipamento informático, já no próximo ano letivo. 

As bibliotecas beneficiaram de financiamento proveniente do PNL no âmbito do projeto “Cabanita a Ler+ 

2027” (cerca de mil euros) o que permitirá a atualização do fundo documental e o financiamento de alguns 

serviços associados às atividades das BE, bem como da RBE por via da aprovação do projeto: “Todos 

juntos podemos ler na Cabanita” (dois mil e trezentos euros). A BE da escola sede recebeu ainda 200€, 
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como prémio por ter tido uma aluna na final nacional do Concurso Nacional de Leitura, em 2018/2019, 

tendo a referida aluna e alguns docentes, colaborado na escolha dos materiais a adquirir. 

 

As Bibliotecas escolares do agrupamento são autónomas no tratamento do fundo documental. A totalidade 

do fundo documental está catalogado e uma parte indexado. O catálogo da nossa coleção está disponível 

on-line no Portal da RBE e no catálogo coletivo da RBCL. Este ano passámos a utilizar um Programa de 

Gestão e Catalogação on-line, o Biblionet, ainda em fase de implementação. 

As BE desenvolveram atividades com diversos parceiros nomeadamente, RBE, Câmara Municipal de 

Loulé, Juntas de Freguesia, Biblioteca Municipal,  IPDJ, Ajudaris, Oceanário de Lisboa, Zoomarine, APEC, 

Centro de Saúde de Loulé, GNR, Proteção Civil, Visão Júnior, Europe Direct, editoras, livreiros e outras.  

A equipa da BE da escola sede tem docentes de várias disciplinas, o que facilitou a articulação com os 

diferentes departamentos e grupos disciplinares.  

A articulação com outras bibliotecas da Rede Concelhia, melhorou significativamente, tendo-se realizado 

uma atividade decidida no âmbito do MIBE, “Bibliotecas fora de portas”, que envolveu todos os 

professores bibliotecários e bibliotecários do concelho de Loulé, tendo decorrido em Quarteira, em outubro 

de 2019. Além dessa atividade, foi também dinamizada uma campanha solidária de recolha de livros para 

São Tomé e Príncipe e que serão entregues à Liga dos Combatentes, em Loulé. 

A BE da escola Manuel Alves desenvolveu, pelo segundo ano consecutivo, o projeto “Lê Comigo”, com o 

pré-escolar, em articulação com a Fundação José Viegas Guerreiro. 

 

Pontos Fracos: 

As bibliotecas escolares não têm recebido verba do agrupamento devido à ausência de lucro da papelaria, 

ou de uma rubrica própria, é muito difícil atualizar o fundo documental de acordo com os gostos e 

necessidades das diferentes faixas etárias. 

O Plano Anual de Atividades não foi cumprido na totalidade, devido ao confinamento imposto como 

consequência da Pandemia de Covid-19 e à imprevista passagem para o E@D. 

Os equipamentos informáticos da biblioteca nº 4 e da biblioteca da Escola Básica Professor Sebastião 

Teixeira já se encontram algo desatualizados para as necessidades dos utilizadores, sendo este um 

constrangimento apontado pela maioria dos utilizadores. 

De um modo geral, o balanço do trabalho realizado foi bastante satisfatório, tendo havido uma boa adesão 

às atividades realizadas em colaboração com os diferentes departamentos e grupos disciplinares, ou 

simplesmente propostas pela BE. 
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8. Monitorização do Plano E@D 
 

Na Educação Pré-Escolar, as educadoras contactaram todos os EE através dos diversos meios digitais 

(Google Classroom, WhatsApp, Messenger e E-mail) e também por telefone, telemóvel e via CTT. 

Cada educadora enviou cerca de 100 tarefas para cada uma das crianças perfazendo um total de 43700 

tarefas. O n.º total de tarefas concretizadas foi de 40500 o que corresponde a uma taxa de concretização 

de tarefas de 92,8%. 

Nos restantes ciclos de ensino apresentam-se os seguintes dados: 

Ciclo 
N.º alunos 

matriculados 

N.º alunos 
inscritos na 
Classroom 

N.º tarefas 
enviadas pelos 

docentes 

N.º tarefas 
concretizadas 
pelos alunos 

Taxa de 
concretização 

de tarefas 

1.º 813 770 75683 70374 93,0% 

2.º 395 364 30873 24653 79,9% 

3.º 605 589 46468 37570 80,9% 

Total 1813 1723 153024 132597 86,7% 

 

Há ainda registo dos alunos do 2.º e 3.º ciclo não inscritos na plataforma Classroom em que foram 

enviadas tarefas em suporte físico: 

Ciclo 
N.º alunos não 

inscritos na 
Classroom 

N.º tarefas 
entregues em 
suporte físico 

N.º tarefas 
concretizadas 
pelos alunos 

Taxa de 
concretização 

de tarefas 

1.º 43 3813 2905 76,2% 

2.º 31 1498 951 63,5% 

3.º 16 178 100 56,2% 

Total 90 5489 3956 72,1% 

 

 

Inquiriu-se os alunos do 4.º ao 9.º ano de escolaridade sobre a utilização da plataforma Classroom e do 

Google Meet no E@D bem como acerca do feedback fornecido pelos docentes. Os resultados encontram-

se nos níveis considerados de satisfação como mostra o quadro seguinte: 

 
Média 
Global 

2019-20 

Ano letivo 2019-20 

Questionário SELFIE 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

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

3,5 3,4 3,7 3,5 

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

4,0 4,2 4,1 3,8 

 

Há ainda a referir que 412 alunos do agrupamento não têm meios digitais para poderem acompanhar o 

E@D pelo que é urgente a escola adquirir computadores portáteis e Routers para colmatar as 

necessidades. Alguns docentes também necessitam de meios digitais para poderem aplicar o E@D. 
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9. Pontos fortes e Áreas de melhoria – medidas de combate 

 

Como resultado da avaliação feita pela equipa de autoavaliação através da análise de todos os 

indicadores, plano de ação de melhoria que resultou da aplicação dos questionários de satisfação do ano 

letivo passado, resultados dos questionários SELFIE aplicados neste ano e relatórios das diferentes 

estruturas intermédias incluindo o da equipa inspetiva da IGEC do ano letivo 2015-16, no âmbito da 

avaliação externa das escolas, foram identificados pontos fortes e áreas de melhoria:  

 

Pontos fortes 

A oferta diversificada de iniciativas nos domínios desportivo, cultural, artístico e de solidariedade promotora do 

desenvolvimento dos conhecimentos e aptidões das crianças/alunos com um impacto muito positivo na sua 

formação pessoal e social e na valorização do património e dos recursos locais. 

A prevenção do absentismo e do abandono escolar centrada numa ação consistente na deteção, acompanhamento 

e reorientação do percurso escolar dos alunos em risco. 

A ação concertada e mobilizadora do Diretor, estimulando os processos de mudança, a melhoria das práticas de 

gestão e o desenvolvimento profissional do pessoal docente e não docente. 

A articulação entre docentes e técnicos especializados na definição, aplicação, avaliação e reformulação das 

respostas mais adequadas, numa perspetiva inclusiva dos alunos com NEE. 

O aprofundamento e a sustentação da informação resultante do processo de autoavaliação como suporte para a 

definição e adoção de ações de melhoria permitem alicerçar, de forma consequente, as decisões organizacionais. 

Bibliotecas inseridas na Rede de Bibliotecas Escolares 

A participação dos alunos na vida da escola tem potenciado a sua autonomia, criatividade e responsabilidade. 

A articulação curricular através de práticas organizacionais eficientes (elaboração conjunta de tarefas de articulação 

e sua implementação e aplicação de testes elaborados em conjunto por disciplina) que potenciem a intencionalidade 

do processo educativo, o reforço da sequencialidade das aprendizagens e a melhoria dos resultados académicos. 

 

 

Relativamente às áreas de melhoria, a EAA reavalia as medidas de combate preconizadas pelo 

agrupamento:  

Áreas de melhoria Medidas de combate Ponto de situação 

Indisciplina e a perceção 

que as situações de 

indisciplina são bem 

resolvidas. 

Foram continuadas várias medidas de combate à 

indisciplina tais como: - turmas na formação alternativa; - 

implementação do código de conduta; ação 5 – “Refletir o 

problema – perspetivar uma solução” através do 

acompanhamento de situações problemáticas; 

consolidação da equipa multidisciplinar do Gabinete de 

Intervenção Social e todas as ações tomadas por essa 

equipa descritas; ação 9 – "Intervenção na família” que 

traduz-se no acompanhamento direto a famílias de alunos 

em situação problemática e/ou em risco; implementação do 

Apoio Tutorial Específico que abrangeu 96 discentes. 

Observa-se uma 

melhoria nos 

indicadores que medem 

a indisciplina. 

A perceção medida no 

questionário SELFIE 

melhorou face ao 

questionário de 

satisfação do ano 

transato.  
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Áreas de melhoria Medidas de combate Ponto de situação 

Grau de satisfação com a 

qualidade do almoço 

servido em algumas 

escolas. 

Foi efetuado um estudo mais aprofundado sobre o 

grau de satisfação através de um questionário 

dirigido aos representantes dos EE específico da 

qualidade do serviço de refeitório. 

Foi tomada a medida de convidar de convidar os 

representantes dos encarregados de educação para 

virem almoçar à cantina da escola.  

Cerca de 96% dos 

representantes dos EE 

recomendariam o refeitório e 

responderam nos níveis de 

satisfação (55% com 

respostas estão no grau 

muito satisfeito).  

 45% consideram que o 

serviço de refeitório superou 

as suas expectativas. 

Realização de experiências 

científicas na escola. 

Foi implementado um plano específico, incluindo 

listagens de protocolos de experiências, guiões de 

atividades práticas e laboratoriais a desenvolver, por 

disciplina, CFQ/ CN, ano e turma. 

Foi efetuado, neste ano letivo, um novo inquérito 

sobre a realização das experiências científicas. 

Observou-se uma melhoria 

de 3 décimas no grau de 

satisfação dos alunos do 2.º 

e 3.º CEB. 

A utilização das TIC como 

meio de interação 

pedagógica entre alunos e 

professores, visando a 

motivação para a 

aprendizagem e a 

promoção do sucesso. 

Utilização na escola de 

computadores e/ou da 

biblioteca para realizar 

pesquisas tarefas 

escolares. 

Inscrição do Projeto E2D com vista à criação da 

Plano para o Digital no Agrupamento. 

Implementação da 1.ª fase desse projeto através da 

implementação da ferramenta SELFIE; 

Maior envolvimento da Equipa TIC na 

implementação do E@D devido à pandemia.  

Continuação da disciplina de TIC na oferta 

complementar do 2.º e 3.º CEB e da disciplina de 

Iniciação à programação no 1.º CEB. 

A perceção observada no questionário SELFIE que 

os docentes têm sobre se a biblioteca está bem 

apetrechada aumentou consideravelmente face ao 

ano transato. 

Com o E@D constatou-se 

que muitos discentes do 

agrupamento não têm meios 

tecnológicos em casa para 

poderem acompanhar essa 

modalidade de ensino. 

Grande necessidade de 

aquisição de computadores 

portáteis e tablets para o 

ensino/aprendizagem.   

Muitos docentes do 

agrupamento frequentaram 

ações de formação 

relacionadas com as TIC. 

Acompanhamento e 

supervisão da prática letiva 

- reflexão sobre o trabalho, 

a difusão das melhores 

práticas pedagógicas e a 

melhoria da qualidade do 

ensino. 

No âmbito da ação 8 - Supervisão e 

acompanhamento pedagógico numa perspetiva de 

articulação foi implementado um sistema de co 

observação de aulas com o intuito de promover o 

acompanhamento e supervisão da prática letiva e 

difundir as boas práticas. 

O número de co 

observações diminuiu em 

relação ao ano anterior 

devido à interrupção abrupta 

do ensino presencial. 

Recursos físicos 

adequados para o 

desenvolvimento dos 

processos de ensino e de 

aprendizagem. 

Foram adquiridas rampas de acesso para cadeiras 

de rodas para pessoas com mobilidade reduzida; 

Instalou-se blackouts na escola sede para melhorar 

as condições de visionamento dos projetores nas 

salas de aula com o escurecimento das mesmas; 

Colocou-se uma asa de sombreamento/proteção da 

chuva na entrada da escola sede; 

O pavimento dos monoblocos na escola sede foi 

substituído; 

Na EB n.º 4 de Loulé foram instalados monoblocos 

para instalação da cozinha e despensa. 

Instalação de paneis fotovoltaicos na EB Prof. 

Sebastião Teixeira. 

O nível de satisfação medido 

na SELFIE aumentou face 

ao ano transato. 
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Áreas de melhoria Medidas de combate Ponto de situação 

Grau de satisfação com a 

higiene e a limpeza da 

escola. 

 

Realização de um novo questionários sobre esta 

temática. 

Os assistentes operacionais foram sensibilizados mas o 

n.º de funcionários de baixa prolongada foi significativo, 

o que gerou um constrangimento devido à sobre carga 

de trabalho desenvolvido pelos funcionários que estão 

no ativo e que são em número insuficiente. 

Observa-se um 

decréscimo de 3 décimas 

no grau de satisfação 

face ao ano transato. 

Melhoria nos circuitos de 

comunicação da 

informação. 

Em 2019-20 foram criados E-mails institucionais a todos 

os funcionários não docentes do agrupamento; 

Foi definido o grupo dos assistentes operacionais e o 

grupo dos assistentes técnicos; 

 

No questionário SELFIE 

observou-se o mesmo 

grau de satisfação dos 

docentes face ao ano 

transato. Os funcionários 

não docentes não foram 

inquiridos. 
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10. Conclusão 
 
Neste ano atípico devido à pandemia da COVID-19, a maioria dos objetivos estratégicos que constam no 

PE foram cumpridos e os resultados melhoraram significativamente em relação ao ano letivo 

transato: 

- No Ensino Regular, apesar da situação de confinamento que se viveu desde o dia 16 de março e das 

muitas dificuldades encontradas pelos conselhos de turma na aplicação do modelo não presencial, a taxa 

de transição global do agrupamento atingiu 98,3%, o melhor resultado de sempre da história do 

agrupamento. No presente ano, as taxas de insucesso ficaram, nos 1.º,2.º e 3.º CEB, pelos 1,6%; 

1,0% e 2,6%, respetivamente. Redução significativa da referida taxa de 6% no 6.º ano, 8% no 7.º ano e 

de 5% no 8.º e 9.º ano face ao ano anterior. Esta taxa globalmente diminuiu 3,5 pontos percentuais face ao 

ano transato;  

- Nas turmas de Formação Alternativa, pode-se considerar que conseguiram desenvolver um trabalho 

bastante bom. Nas turmas dos cursos de educação e formação que terminaram todos os alunos que foram 

avaliados concluíram com sucesso a componente escolar e obtiveram certificação escolar de 9º ano. Na 

turma de 1º ano, os resultados são ainda de nível suficiente, pois, a meio do curso, dois alunos encontram-

se em risco de não conseguir conclui-lo com sucesso. No PIEF os resultados também se podem 

considerar de nível bom, pois, num universo de 14 alunos avaliados, 2 transitaram ao 3º ciclo e 5 foram 

certificados com o 9º ano (acresce 1 que tinha sido certificado durante o 1º período), os restantes 

continuam em processo de avaliação.  

 - Em relação ao Domínio - Avaliação Externa não houve as provas finais do 9.º ano devido à pandemia; 

- No Domínio – Avaliação Interna, para além das taxas de insucesso terem diminuído, na 

percentagem de alunos com classificação positiva a todas as disciplinas verificou-se uma melhoria 

significativa no 1.º, 2.º e 3.º CEB face ao ano passado de 2,4%, 9,5% e 8,1%, respetivamente. Também 

verificou-se uma melhoria na taxa de percursos diretos de sucesso de 6, 10 e 12 pontos percentuais 

no 1.º, 2.º e 3.º CEB, respetivamente. A taxa de alunos que melhoraram ou mantiveram a média face 

ao ano transato também aumentou significativamente; 

- Relativamente ao Domínio - Abandono Escolar, houve cinco discentes em situação de abandono 

contra os dois alunos considerados na mesma situação no ano transato; 

- Em relação ao Domínio – Absentismo, houve uma diminuição no n.º médio de faltas injustificadas 

por aluno face ao ano anterior de 3 faltas no 2.º CEB e 5,5 faltas no 3.º CEB. Deve-se ao facto do 

ensino presencial ter terminado no dia 13 de março; 

- No Domínio – Clima de sala de aula, registou-se no indicador número de alunos envolvidos em 

ocorrências disciplinares menos 13,1 e 8,4 pontos percentuais no 2.º e 3.º CEB. Este indicador é 

cumulativo e só foi medido até ao último dia de ensino presencial. Contudo, quando comparado com igual 

período do ano passado, verificou-se uma melhoria; 
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- No Domínio – Envolvimento da Comunidade Educativa, houve um aumento no grau de satisfação 

global relativamente ao clima da escola de 84% para 87%. De referir que houve uma diminuição no grau 

de satisfação na dinâmica pedagógica “organização semestral das disciplinas” uma vez que muitos alunos 

foram prejudicados devido à discrepância entre o regime presencial e não presencial no 1.º e 2.º semestre, 

respetivamente. No que concerne à participação de EE verificou-se que houve um aumento de16 

pontos percentuais face ao ano letivo anterior na percentagem de EE que contactaram o docente. 

Devido à pandemia não houve reuniões presenciais no 3.º período. O número de EE que nunca 

contactaram o Docente nem compareceram em nenhuma reunião desde o início do ano diminuiu para 17 

(menos 9 do que no ano transato);   

- Em relação à avaliação dos alunos estrangeiros (PLNM) verificou-se uma melhoria na taxa de sucesso 

de 3 pontos percentuais face ao ano anterior; 

- Relativamente à avaliação dos alunos apoiados pelo departamento da Educação Especial, ao 

abrigo do Decreto-Lei n.º 54 de 2018, observa-se uma taxa de retenção desses alunos de 6,4% (no ano 

passado era de 6,5%); 

- Na Educação pré-escolar, no âmbito do E@D, foram criadas diversas dinâmicas a partir dos diferentes 

meios digitais utilizados, surgiram múltiplas partilhas no seio de cada grupo de crianças. A participação 

global das famílias foi muito positiva, contudo algumas famílias não conseguiram participar por diversos 

constrangimentos (dificuldades de acesso à internet, não possuírem equipamentos informáticos, apoio a 

filhos em escolaridade obrigatória e pais em teletrabalho e/ou trabalho direto), tendo as educadoras 

enviado as propostas por Correio/CTT. Os Jardins de Infância do Agrupamento reabriram no mês de 

junho, para a frequência de crianças cujos pais/encarregados de educação não tinham qualquer 

alternativa, por se encontrarem a trabalhar. 

- O departamento do 1.º CEB e os diferentes grupos disciplinares/departamentos do 2.º e 3.º CEB 

apresentaram as suas reflexões sobre os resultados alcançados e redefiniram as suas estratégias a 

utilizar e as ações a implementar que visam a melhoria dos resultados alcançados (consultar os tópicos 

6.2 e 6.3). Pode-se observar que houve um aumento significativo nas taxas de sucesso e médias das 

áreas curriculares face ao ano passado;  

- Relativamente ao PPM observou-se que, dos 27 indicadores monitorizados pertencentes às 9 ações de 

melhoria implementadas, 24 atingiram a meta (o que corresponde a 88,9%).  

- Relativamente aos questionários SELFIE pode observar-se que a maioria das respostas dadas pelos 

864 intervenientes encontram-se nos níveis considerados de satisfação (a média de cada questão situa-se 

entre 3,4 e 4,7 na escala de 1 a 5 utilizada). De referir que o grau de satisfação dos docentes com o 

agrupamento é 4,7 e dos alunos de 4,2.  O nível de satisfação mais baixo (3,4) prende-se com a higiene e 

limpeza das escolas com 2.º e 3.º ciclos. De referir que os níveis de satisfação com a realização de 

experiências cientificas na escola aumentou nos 2.º e 3.º ciclos e diminuiu no 1.º ciclo. A maioria das 

questões estão relacionadas com a utilização das novas tecnologias no agrupamento que terão uma 

análise mais pormenorizada no Plano para o Digital do Agrupamento que irá ser elaborado.   
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11. Recomendações finais 
 
Os resultados estatísticos obtidos este ano foram os melhores de sempre. No entanto, há necessidade de 

validar os conhecimentos adquiridos no regime de ensino à distância. Devido à pandemia da COVID-19, a 

passagem para o ensino não presencial, neste curto intervalo de tempo, foi um desafio enorme para o 

agrupamento. Os alunos que não tiveram meios tecnológicos, apesar do esforço do agrupamento em 

enviar os conteúdos e tarefas em suporte físico, o fosso entre estes e os outros aumentou. É necessário 

recuperar as aprendizagens. Por isso, as primeiras cinco semanas do próximo ano letivo terão de ser 

reservadas para a recuperação das aprendizagens e para a consolidação dos conhecimentos que foram 

transmitidos nesta fase. 

Irá ser um desafio muito grande para a direção, para os departamentos curriculares e grupos disciplinares 

a preparação do próximo ano letivo. De acordo com as orientações emanadas pela DGE, irá ser 

necessário organizar três regimes: presencial, misto e não presencial. Foram constituídas equipas que irão 

delinear estes três planos. O regime não presencial irá ser aperfeiçoado com a reformulação do Plano de 

E@D com base na experiência adquirida neste ano. O regime misto constitui um desafio enorme uma vez 

que nunca foi elaborado nem implementado. O regime presencial é de difícil implementação uma vez que 

devido ao n.º elevado de alunos matriculados, o agrupamento não pode garantir a distância de segurança 

aconselhada pela Direção Geral de Saúde. 

Toda esta situação também constitui uma oportunidade do agrupamento para melhorar o seu desempenho 

na escola digital, reestruturando a metodologia de ensino e aprendizagem, recorrendo a recursos 

tecnológicos e ferramentas digitais. Será necessário adquirir equipamentos e reforçar a formação de 

professores na utilização das TIC no processo de ensino e aprendizagem bem como na avaliação. 
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IV – Conteúdos e aprendizagens essenciais que não foram consolidadas no ano letivo 2019/2020 e, como tal, deverão ser trabalhadas no 
próximo ano letivo: 

Disciplina Conteúdos que não foram consolidados e que carecem de reforço 

P
o

rt
u

gu
ês

 

K, w e y 

Casos de leitura 

Grupo: al, el, il, ol, ul 

Grupo: ar, er, ir, or, ur 

Vogais nasais: an, en, in, on, un 

Vogais nasais: am, em, im, om, um 

Dígrafos: nh, lh e ch 

Grupo: br, cr, dr, fr, gr, pr, tr e vr 

Grupo: bl, cl, dl, fl, gl, pl, tl 

Formação do plural de palavras terminadas em -m (-ns) 

M
at

em
át

ic
a

 

Ordens decimais (unidades e dezena) 

Valor posicional dos algarismos 

Subtração 

Área 

Unidade de medida de área 

Figuras equivalentes 

Figuras equidecomponíveis 

Dinheiro 

Notas e moedas do euro 

Contagens de dinheiro 

Resolução de problemas 

3.º ANO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Disciplina Conteúdos que não foram consolidados e que carecem de reforço 

P
o

rt
u

gu
ês

 

Compreensão de texto 

Textos de características informativas e descritivas 

Poema 

Banda desenhada 

Correspondência 

Paráfrase, informações, explicações 

Produção de texto 
M

at
em

át
ic

a
 

Retas e semirretas 

Polígonos e linhas poligonais 

Triângulos isósceles, equiláteros e escalenos 

Quadriláteros 

Pentágonos e hexágonos 

Sólidos geométricos: poliedros e não poliedros; pirâmides e cones 

Vértice, aresta e face 

Unidades do sistema métrico 

Medidas de área em unidades não convencionais 

Medidas de volume e de capacidade em unidades não convencionais 

O litro como unidade de medida de capacidade 

Valor posicional dos algarismos 

EM
 

Os seres vivos do meio ambiente 

12. Anexos 
I – Incumprimento dos programas 

 
No quadro seguinte apresenta-se os conteúdos que não foram cumpridos neste ano letivo: 

1.º e 2.º Ano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.º Ano: 
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4.º ANO 
 

 

Disciplina Conteúdos que não foram consolidados e que carecem de reforço 

P
o

rt
u

gu
ês

 Produção de texto – texto dialogal, texto narrativo com diálogo 

 Expansão e redução de frases 

 Determinantes artigos definidos e indefinidos, possessivos e demonstrativos 

 Advérbios de negação e afirmação 

 Discurso direto 

Quantificador numeral 

M
at

em
át

ic
a

 
 A divisão 

A metade, a terça parte e a quarta parte 

Frações decimais e dízimas 

Números decimais – a décima, centésima, milésima 

Adição e subtração de números decimais 

O quociente de um número por 10, 100, 1000 

Medidas de comprimento 

Relacionar o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro 

Fazer medições 

Relacionar o decâmetro, o hectómetro e o quilómetro com o metro 

Cálculo de perímetros 

Cálculo e medida de áreas 

Cálculo de áreas 

Massas e capacidades 

Frequência absoluta 

Moda 

Diagrama de caule e folhas 

Extremos (máximo e mínimo) e amplitude 

4.º Ano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.º Ciclo: 

Ano Disc. Conteúdo 

5.º 

ING 
Identificar diferentes tipos de alimentos. / Identificar atividades de tempos livres. / Advérbios de 
frequência. 

EF 
5º A, 5º B, 5º C: Atividades físicas; 5.º D – Atletismo: salto em altura; 5º E - Andebol; Badminton; 
5º F – Atletismo; Ginástica de aparelhos e Badminton; 5º A/S, 5º B/S - Futebol, ginástica com 
aparelhos- mini trampolim e Badminton.  

MAT 5º E, 5º F - Organização e tratamento de dados 

EM 
5º D, 5º E, 5º F - Escala diatónica de dó maior; Escala pentatónica de dó maior; A mínima e a 
pausa da mínima. 

EMRC Unidade letiva 5 "Construir a fraternidade": A regra de ouro e a fraternidade cristã. 

6º 

ING Free time activities; Be going to        

HGP 
6.º B - F3:Atividades que desenvolvemos; F4: O Mundo mais perto de nós; F5: Lazer e 
património 

MAT Simétrico, valor absoluto, adição e subtração de números racionais. 

CN 6ª A/S - Trocas nutricionais entre o organismo e o meio - nas plantas. 

EM Loulé - A tercina; a semicolcheia; escala de ré menor; 

TIC Excel 

EF 

Salir - Futebol, ginástica com aparelhos- mini trampolim e badminton; 

Loulé - Atletismo - salto em altura; 6º E – Andebol; Corrida de estafetas; 6º F - Ginástica no 
Solo; Corrida de Estafetas. 

EMRC 
Unidade Letiva 3: interpretação da morte e ressurreição de Jesus e o significado religioso da 
Páscoa / Unidade letiva 4: A partilha do pão. 
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3.º Ciclo: 

Ano Disc. Conteúdo 

7.º 

PORT 
No âmbito da gramática: pronome (relativo, demonstrativo, possessivo, indefinido), conjunções 
e locuções conjuncionais; coordenação e subordinação; formação de palavras por composição. 
No âmbito da Educação Literária, não foram lecionados cinco poemas. 

MAT 7º F - Organização e tratamento de dados 

ING 
Unidade 5 - Welcome home: conteúdos sociolinguísticos; 

7º H - Reflexive pronouns; Formação plural. 

FRA Unidades: Mes loisirs, Ma maison, Mes repas et mes Vêtements 

HST 

Turmas de Loulé - Domínios 3 : A formação da cristandade ocidental e a expansão islâmica e o 
Domínio 4: O contexto europeu dos séculos XII a XIV. 

7º A/S - Subdomínio 3.2 O mundo muçulmano em expansão, e Domínio 4. O contexto europeu 
do século XII ao XIV 

GGF 8ºA/S, 8ºA, 8ºB, 8ºC, 8ºE -Tema 2 - Meio Natural 

CN 
7º D, 7º E, 7º G, 7º H - Ocorrência de dobra e falhas e Consequências da dinâmica interna da 
Terra. 

EF 7º D, 7º E, 7º F, 7º H - Atividades Físicas (JDC, Ginástica, Atletismo, Raquetas) 

EV Salir - Desenho geométrico; Execução folheto/cartaz; Projeto de construção de um objeto 

TIC 7º B, 7º H - Editor de imagem GIMP. 

EMRC Unidade letiva 4: "A Paz universal" 

8.º 

POR 

8º A/S, 8º B/S, 8º F - Funcionamento da língua: orações subordinadas substantivas completivas 

8º C/S - texto poético na sua totalidade, alguns recursos expressivos, processos de formação 
de palavras, relações entre as palavras 

8º D, 8º E - Discurso direto e indireto, orações subordinadas substantivas completivas. 

ING Conteúdos sociolinguísticos das unidades 5 e 6 / Present Perfect 

FRA 
Conteúdos sociolinguísticos das unidades "Jeunes consommateurs" e "Vivre et voyager en 
France" 

HST 

8º A/S - Subdomínio 6.2. Um século de mudanças (século XVIII), Domínio 7. O arranque da 
“Revolução Industrial” e o triunfo dos regimes liberais conservadores e Domínio 8. A civilização 
industrial no século XIX 

8º A, 8º B - Domínio 6: Os conteúdos: - Afirmação da Holanda e da Inglaterra; - Politica, 
Sociedade e Economia em Portugal no Séc XVII e 1ª metade do Séc. XVIII e os Domínios 7 e 8. 

GEO 8º A/S, 8º A, 8º B, 8º E - Tema IV - Atividades Económicas, subdomínios 1 e 2. 

MAT Sistemas de duas equações com duas incógnitas 

FQ 8º C/S - Refração da luz, Dispersão da luz, Visão humana 

CN 8º C/S, 8º C, 8º D, 8º F - "Perturbações no equilíbrio dos ecossistemas" 

EV 

8º A/S - Registos gráficos de espaços, formas e objetos; Identificação e classificação de 
diferentes tipos de estruturas naturais e artificiais; análise gráfica de um objeto 

8º A, 8º B, 8º E - Análise gráfica de um objeto; Design gráfico e publicidade. 

EF 
8º A - Atividade Físicas individuais e coletivas; 

8º D - Atividades Físicas (JDC; Ginástica; Raquetas; Atletismo) 

EMRC 
Unidade letiva 4 "Ecologia e Valores": a ecologia na tradição e mensagem cristãs / Instituições 
que promovem a defesa do ambiente 
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Ano Disc. Conteúdo 

9.º 

POR 

Loulé - "Os Lusíadas", de Luís de Camões – Cantos/ (estâncias): IX (18‐29) e (75‐84); X (142‐
144), (145‐146) e (154‐156). "A palavra mágica", de Vergílio Ferreira. "As aventuras de João 
sem Medo", de José Gomes Ferreira. Poemas: "E tudo era possível", de Ruy Belo; "Receita de 
Ano Novo", de Carlos Drummond de Andrade. Orações subordinadas substantivas. 

Salir - texto poético não trabalhado na totalidade, frase ativa e passiva, discurso direto/indireto, 
advérbio. 

ING Unidade 5 - "Teens' lives": conteúdos sociolinguísticos e gramaticais 

FRA 
Loulé - Unidades: "Environnement" et "Solidarité et coopération internationale" 

Salir - Conteúdos sociolinguísticos das unidades 3, 4, 5 e 6 

MAT Loulé - Ângulos excêntricos 

EF 
Atividades Físicas (JDC, Ginástica, Atletismo, Raquetas) 

9º C - Ginástica de aparelhos. 

EV 
Salir - Pesquisa e análise de exemplos de figuras reversíveis e de representação de ilusões 
óticas. Realização de composições plásticas de representação de ilusões óticas, bi e/ou 
tridimensionais. 

EMRC Unidade letiva "Projeto de vida": os princípios da felicidade humana segundo as religiões 

Face à Pandemia do Covid-19 foi implementado um Plano de Ensino a Distância E@D, desde o dia 20 de 

abril de 2020 a 26 de junho de 2020, de acordo com o ponto 2, do artigo 2.º, do Decreto-Lei 14-G/2020 de 

13 de abril.  

 

 

 

 

II – Indicadores globais 
 

Indicador 4 – Taxa de insucesso escolar 

 

 

 

 

 

 

A taxa de insucesso no ano letivo 2018-19 foi 5,2% 

(2,8% no 1.º CEB, 5,1% no 2.º CEB e 8,8% no  

3.º CEB). 

Há a registar 9 alunos do PIEF em processo de avaliação. 

Ciclo 

Nº Total de alunos 

Taxa de 
insucesso inscritos 

(1) 

Retidos 
por 

níveis 

Retidos 
por 

faltas 

Retidos por 
ingressarem 
tardiamente 
no sistema 

1.º 813 13 0 0 1,6% 

2.º 391 2 0 2 1,0% 

3.º 543 11 1 1 2,6% 

Total 1747 26 1 4 1,8% 

(1) Excluídos os alunos transferidos, o CEF e o PIEF 

 

 

 

 

Ano 

Nº Total de alunos 

Taxa de 
insucesso inscritos 

(1) 

Retidos 
por 

níveis 

Retidos 
por 

faltas 

Retidos por 
ingressarem 
tardiamente 
no sistema 

1.º 172 0 0 0 0,0% 

2.º 221 12 0 0 5,4% 

3.º 213 0 0 0 0,0% 

4.º 207 1 0 0 0,5% 

5.º 188 1 0 0 0,5% 

6.º 203 1 0 6 1,5% 

7.º 214 8 1 0 4,2% 

8.º 180 3 0 0 1,7% 

9.º 149 0 0 2 1,3% 

(1) Excluídos os alunos transferidos, o CEF e o PIEF; 
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Indicador 5 – Taxa de alunos com classificação positiva a todas as disciplinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Os alunos do CEF2, CEF3 e do PIEF foram incluídos no 

 9º ano. 

 

No ano letivo 2018-19, a referida taxa foi 73,2% (87,8% no 1.º CEB, 72% no 2.º CEB e 53,2% no 3.º CEB). 

 
 

Indicador 10 - Taxa de interrupção precoce do percurso escolar 

Ciclo 

Número total de alunos: Taxa de 
interrupção 

precoce 
inscritos 

(1) 
que abandonaram 
no decurso do ano 

1º 813 0 0,00% 

2º 395 4 1,01% 

3º 605 1 0,17% 

Total 1813 5 1,18% 

(1) Excluir os transferidos. 

 

 

Indicador 12 - Média de faltas injustificadas por aluno 

Ciclo  
N.º de 
alunos 

inscritos (1) 

N.º de faltas 
injustificadas 

Média de faltas 
injustificadas 

por aluno 

1º 813 118 0,15 

2º 395 1011 2,56 

3º 605 1790 2,96 

Total 1813 2919 1,61 

(1) Excluir os transferidos. 

 

 

 

No ano letivo 2018-19, encontravam-se em 

situação de abandono 1 aluno do 2.º CEB e 1 

aluno do 3.º CEB. 

Há ainda a registar dois alunos do 3.º ciclo que 

anularam a matrícula. 

 

Ciclo 

Nº total de alunos: 
Percentagem 

de alunos 

avaliados 
(1) 

com classificação 
positiva a todas 
as disciplinas 

com classificação 
positiva a todas 
as disciplinas 

1.º 813 733 90,2% 

2.º 389 317 81,5% 

3.º 599 367 61,3% 

Total 1801 1417 78,7% 

(1) Incluídos os alunos do CEF e do PIEF 

 

Ano 

Nº total de alunos: 
Percentagem 

de alunos 

avaliados 
(1) 

com classificação 
positiva a todas 
as disciplinas 

com classificação 
positiva a todas 
as disciplinas 

1.º 172 148 86,0% 

2.º 221 196 88,7% 

3.º 213 196 92,0% 

4.º 207 193 93,2% 

5.º 186 155 83,3% 

6.º 203 162 79,8% 

7.º 230 149 64,8% 

8.º 180 102 56,7% 

9.º 189 116 61,4% 

(1) Incluídos os alunos do CEF e do PIEF 

 

 

No ano letivo 2018-19, a média de faltas era 

0,35 no 1.º CEB, 5,51 no 2.º CEB e e 8,45 no 3.º 

CEB. 
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Indicador 11 – Taxa de ocorrências disciplinares 

Devido à pandemia por COVID-19 o registo da indisciplina foi efetuado durante o ensino presencial. Os 

dados relativos à indisciplina desde o início do 1.º período até ao dia 13 de março: 

Ciclo 

Nº total 
de alunos 
inscritos 

(1) 

Nº alunos envolvidos 
em oc. disciplinares: 

Nº total de 
alunos 

reincidentes 

N.º ocorrências 
disciplinares:  

Nº total de 
medidas 

corretivas 

Nº total de 
medidas 

disciplinares 
sancionatórias 

dentro da 
sala de 

aula 

fora da 
sala de 

aula 

dentro da 
sala de 

aula 

fora da 
sala de 

aula 

1º 813 5 0 0 4 0 1 0 

2º 395 31 23 3 58 11 27 2 

3º 605 98 41 13 241 82 216 28 

Total 1813 134 64 26 303 93 244 30 

 

Ciclos Indicadores Percentagem 

2.º 
CEB 

a) 84,1% 

b) 7,8% 

c) 5,6% 

3.º 
CEB 

a) 74,6% 

b) 16,2% 

c) 9,4% 

Legenda: 
a) Número de ocorrências registadas em sala de aula face ao 
número total de ocorrências; 
b) Número de alunos envolvidos em ocorrências disciplinares 
registadas em sala de aula face ao número total de alunos; 
c) Número de alunos reincidentes em ocorrências disciplinares 
face ao número total de alunos envolvidos em ocorrências. 



 

 

III – Questionários de satisfação SELFIE 

 

             

 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

A - Liderança 
Média 
Global 

Dirigentes 
escolares  

Profs Alunos Média 
Dirigentes 
escolares  

Profs Alunos Média 
Dirigentes 
escolares  

Profs Alunos Média 

A1: Na nossa escola temos uma estratégia digital 3,4 3,5 3,5 

  

3,5 3,5 3,4 

  

3,5 3,3 3,2 

  

3,3 

A2: Desenvolvimento da estratégia digital para a escola em conjunto com os professores 3,5 3,5 3,8 3,7 3,8 3,6 3,7 3,2 3,3 3,3 

A3: Apoio aos professores a experimentar novas formas de ensinar com as tecnologias digitais (TD) 3,4 3,5 3,6 3,6 3,6 3,3 3,5 3,2 3,1 3,2 

A4: Na nossa escola analisamos os nossos progressos no ensino e na aprendizagem com as TD 3,3 3,7 3,5 3,6 3,5 3,2 3,4 3,1 3,0 3,1 
A5: Na nossa escola debatemos as vantagens e desvantagens de ensinar e aprender com as TD (alunos falam 
com profs) 3,4 3,8 3,4 3,4 3,5 3,5 3,1 3,9 3,5 3,0 3,2 3,5 3,2 

A6: Na nossa escola utilizamos as TD nas nossas parcerias com outras organizações 3,2 3,3 3,5   3,4 3,6 3,0   3,3 2,6 3,0   2,8 

Média 3,4 3,6 3,6 3,4 3,5 3,6 3,3 3,9 3,5 3,1 3,1 3,5 3,1 

 

B - Infraestruturas e equipamentos 
Média 
Global 

Dirigentes 
escolares  

Profs Alunos Média 
Dirigentes 
escolares  

Profs Alunos Média 
Dirigentes 
escolares  

Profs Alunos Média 

B1: Na nossa escola as infraestruturas digitais apoiam o ensino e a aprendizagem com as TD 3,7 3,9 3,9 
  

3,9 3,8 3,6 
  

3,7 3,5 3,4 
  

3,5 

B2: Na nossa escola existem dispositivos digitais para utilizar no ensino 3,7 3,8 4,0 3,9 3,6 3,8 3,7 3,3 3,5 3,4 

B3: Na nossa escola existe acesso à Internet para o ensino e a aprendizagem 3,6 3,5 3,9 3,2 3,5 3,6 3,9 3,6 3,7 3,7 3,8 3,4 3,6 

B4: Na nossa escola há apoio técnico disponível caso haja problemas com as TD 3,5 3,5 3,3 3,4 3,4 3,6 3,5 3,7 3,6 3,5 3,3 3,3 3,4 

B5: Na nossa escola existem sistemas de proteção de dados 3,7 3,6 3,7   3,7 4,0 3,7   3,9 3,6 3,7   3,7 
B6: Na nossa escola existem dispositivos digitais da escola/geridos pela escola para os alunos utilizarem 
quando precisam 3,1 3,0 3,0 3,2 3,1 2,6 3,1 3,8 3,2 2,8 2,9 3,8 3,2 

Média 3,5 3,6 3,6 3,3 3,6 3,5 3,6 3,7 3,6 3,4 3,4 3,5 3,4 

 

D. Ensino e Aprendizagem Média Global 
Dirigentes 
escolares  

Profs Alunos Média 
Dirigentes 
escolares  

Profs Alunos Média 
Dirigentes 
escolares  

Profs Alunos Média 

D1: Os professores pesquisam recursos educativos digitais online 4,2 4,3 4,5 
  

4,4 3,9 4,4 
  

4,2 4,0 4,2 
  

4,1 

D2: Os professores criam recursos digitais para apoiar as suas atividades didáticas 3,9 4,0 4,1 4,1 3,5 3,9 3,7 3,9 3,9 3,9 

D3: Os professores utilizam ambientes de aprendizagem virtuais com os alunos 3,8 4,0 4,0   4,0 3,8 3,7   3,8 3,7 3,6 4,0 3,8 

D4: Os professores utilizam as TD para as comunicações relacionadas com a escola 4,3 4,2 4,3 
  

4,3 4,5 4,2 
  

4,4 4,2 4,3 
  

4,3 

D5: Os professores mantêm os dados digitais relacionados com a escola seguros 3,9 4,1 4,3 4,2 3,9 3,9 3,9 3,4 3,8 3,6 

D6: Os professores utilizam as TD para adaptar o seu ensino às necessidades individuais dos alunos 3,6 4,0 4,2 3,3 3,8 3,6 3,8 3,8 3,7 3,1 3,5 3,5 3,4 
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D7: Os professores utilizam atividades de aprendizagem digital que fomentam a criatividade dos alunos 3,5 3,6 4,0   3,8 3,5 4,0   3,8 2,9 3,4 3,4 3,2 

D8: Os professores utilizam atividades de aprendizagem digital que envolvem os alunos 3,5 3,8 3,9 3,2 3,6 3,4 3,9 3,4 3,6 3,0 3,5 3,6 3,4 

D9: Os professores utilizam as TD para facilitar a colaboração entre os alunos 3,5 3,6 3,9 3,4 3,6 3,6 3,7 3,9 3,7 2,8 3,3 3,7 3,3 

D10: Os professores envolvem os alunos na utilização das TD em projetos transdisciplinares 3,3 3,4 3,4   3,4 3,4 3,3   3,4 2,7 3,3 3,4 3,1 

Média 3,7 3,9 4,1 3,3 3,9 3,7 3,9 3,7 3,8 3,4 3,7 3,6 3,6 

 

E. Práticas de avaliação 
Média 
Global 

Dirigentes 
escolares  

Profs Alunos Média 
Dirigentes 
escolares  

Profs Alunos Média 
Dirigentes 
escolares  

Profs Alunos Média 

E1: Os professores são apoiados pelos dirigentes escolares na utilização das TD para a avaliação 3,5 3,5 3,7 
  

3,6 3,5 3,9 
  

3,7 3,0 3,2 
  

3,1 

E2: Os professores utilizam as TD para avaliar as aptidões dos alunos 3,4 3,4 3,6 3,5 3,5 3,9 3,7 2,6 3,3 3,0 

E3: Os professores utilizam as TD para dar feedback em tempo útil aos alunos 3,5 3,6 3,9   3,8 3,6 3,6   3,6 2,9 3,6 3,1 3,2 
E4: Os professores utilizam as TD para permitir que os alunos reflitam sobre a sua própria 
aprendizagem 3,3 3,5 3,6   3,6 3,1 3,7   3,4 2,6 3,3 3,3 3,1 

E5: Os professores utilizam as TD para permitir que os alunos deem feedback sobre o trabalho de 
outros alunos 2,8 3,0 3,0   3,0 3,1 3,1   3,1 2,1 2,6 2,9 2,5 

Média 3,3 3,4 3,6   3,5 3,4 3,6   3,5 2,6 3,2 3,1 3,0 

 

F. Competências digitais dos alunos 
Média 
Global 

Dirigentes 
escolares  

Profs Alunos Média 
Dirigentes 
escolares  

Profs Alunos Média 
Dirigentes 
escolares  

Profs Alunos Média 

F1. Os dirigentes escolares garantem que os alunos desenvolvem as suas aptidões digitais em várias 
disciplinas 3,3 3,8 3,5 2,8 3,4 3,5 3,2 3,5 3,4 3,0 3,2 3,4 3,2 

F2. Na nossa escola os alunos aprendem a comportar-se de forma segura online 4,1 4,3 4,2 4,1 4,2 3,9 4,0 4,6 4,2 3,9 3,8 4,3 4,0 

F3. Na nossa escola os alunos aprendem a comportar-se de forma responsável quando estão online 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1 4,0 4,0 4,4 4,1 3,8 3,7 4,1 3,9 
F4. Na nossa escola os alunos aprendem a verificar se as informações que encontram online são 
fiáveis e exatas 3,8 4,1 3,8 3,8 3,9 3,9 3,6 4,3 3,9 3,6 3,4 3,9 3,6 

F5. Na nossa escola os alunos aprendem como dar crédito ao trabalho dos outros, que encontraram 
online 3,4 3,9 3,7   3,8 3,6 3,3   3,5 2,9 3,3 3,3 3,2 

F6. Na nossa escola os alunos aprendem a criar conteúdos digitais 3,5 3,6 3,3   3,5 3,9 3,6   3,8 3,2 3,3 3,8 3,4 

F7. Na nossa escola os alunos aprendem a comunicar utilizando as TD 3,7 3,8 3,7   3,8 4,1 3,8   4,0 3,5 3,7 3,6 3,6 

Média 3,7 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,6 4,2 3,8 3,4 3,5 3,8 3,6 
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Utilidade das atividades de Desenvolvimento Profissional Contínuo 
O que é que os professores da sua escola pensam sobre a utilidade das ações de 
Desenvolvimento Profissional Docente nas quais eles participaram no ano passado? 

 
Média 
Global 

Valores Médios por Nível de Ensino 

Respostas dos professores 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

Aprendizagem através da colaboração 4,3 4,4 4,2 4,2 

Aprendizagem através de redes profissionais 3,8 4,1 3,6 3,6 

Aprendizagem profissional online 4,0 4,5 3,6 3,9 

Aprendizagem profissional presencial 4,0 4,6 3,8 3,7 

Mentoria/tutoria a nível interno 3,7 3,8 3,8 3,5 

Outra formação a nível interno 4,1 4,4 4,1 3,8 

Programas acreditados 4,0 4,3 4,2 3,6 

Visitas de estudo 3,7 4,3 3,8 3 

1 - Nada útil;  2 - Inútil;  3 - Um pouco útil;  4 - Útil;  5 - Muito útil 
    

 

Confiança na utilização de tecnologia           
Qual o grau de confiança dos seus professores relativamente à utilização de tecnologia para as 
seguintes tarefas? 

 Média 
Global 

Valores Médios por Nível de Ensino 

Respostas dos professores 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

Preparação das aulas 4,1 4,1 4,1 4,1 

Comunicação 4,1 4,3 3,9 4 

Dar as aulas 3,9 4,1 3,7 3,8 

Feedback e apoio 3,9 4,2 3,7 3,7 
1 - Nada confiante;  2 - Pouco confiante;  3 - Algo confiante;   
4 - Confiante;  5 - Muito confiante 

   

   

 



 

78 

 

 

Percentagem de tempo disponível para ensinar com tecnologias digitais 
Qual é a percentagem de tempo de ensino em que os professores da sua escola usaram as tecnologias 
digitais nas aulas, nos últimos 3 meses? 

 
Média 
Global 

Valores Médios por Nível de 
Ensino 

Respostas dos professores 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

Percentagem de tempo para o ensino com tecnologias 4,6 4,7 4,6 4,6 

1 - 0-10 %;   2 - 11-25 %;   3 - 26-50 %;   4 - 51-75 %;   5 - 76-100 % 
     

 

 

Adoção de tecnologia 
Qual a opção que melhor descreve a abordagem dos seus dirigentes escolares e professores em 
relação à utilização de tecnologias digitais nos processos de ensino e aprendizagem? 

 
Média 
Global 

Valores Médios por Nível de 
Ensino 

 
1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

Dirigentes Escolares 2,8 2,7 3,1 2,7 

Professores 2,4 2,6 2,3 2,4 

1 - Tenho tendência para adotar as tecnologias digitais depois da maioria dos meus colegas 

2 - Tenho tendência para adotar as tecnologias digitais ao mesmo tempo que a maioria dos meus colegas 

3 - Tenho tendência para adotar as tecnologias digitais pioneiramente quando vejo vantagens claras 

4 - Estou geralmente entre os inovadores que experimentam as novas tecnologias 
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Fatores que inibem a utilização de tecnologia 
    O ensino e a aprendizagem com as tecnologias digitais na sua escola são negativamente afetados pelos seguintes fatores? 

 
Média 
Global 

Dirigentes Professores 

 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 
Média 

Dirigentes 
1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

Média 
Professores 

Falta de financiamento 50,6% 40,0% 75,0% 63,6% 59,5% 33,3% 48,3% 43,4% 41,7% 

Equipamentos digitais insuficientes 88,6% 93,3% 100,0% 81,8% 91,7% 83,3% 86,2% 86,8% 85,4% 

Ligação à Internet lenta ou pouco fiável 39,3% 40,0% 25,0% 45,5% 36,8% 42,9% 44,8% 37,7% 41,8% 

Restrições de espaço escolar 33,4% 26,7% 62,5% 18,2% 35,8% 23,8% 24,1% 45,3% 31,1% 

Apoio técnico limitado ou inexistente 19,5% 13,3% 12,5% 27,3% 17,7% 31,0% 13,8% 18,9% 21,2% 

Falta de tempo para os professores 36,6% 20,0% 50,0% 45,5% 38,5% 28,6% 37,9% 37,7% 34,7% 

Baixas competências digitais dos professores 35,4% 40,0% 50,0% 45,5% 45,2% 19,0% 27,6% 30,2% 25,6% 

Baixas competências digitais dos alunos 22,9% 13,3% 0,0% 18,2% 10,5% 28,6% 37,9% 39,6% 35,4% 

 

Utilização de tecnologia 

 Como é que os alunos utilizam a tecnologia dentro e fora da escola? 

        

   
Média Global 

Valores Médios por Nível de Ensino 

Respostas  dos alunos 
    

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

Tecnologias em casa para atividades de lazer 4,3 4 4,2 4,6 

Tecnologias em casa para trabalhos relacionados com a escola 3,9 3,6 4,1 3,9 

Atividades fora da escola em que não são utilizadas quaisquer tecnologias 3,5 3,4 3,5 3,5 

Tecnologias na escola para trabalhos relacionados com a mesma 2,5 2,1 2,9 2,6 

Tecnologias fora da escola para atividades de aprendizagem não relacionadas com a escola 2,7 2,6 2,6 2,9 
1 - Nunca ou quase nunca 

        2 - Pelo menos uma vez por mês, mas não todas as semanas 
        3 - Pelo menos uma vez por semana, mas não todos os dias 
        4 - Até uma hora por dia 
        5 - Mais de uma hora por dia 
        



 

 

 


