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1.INTRODUÇÃO 

 

Uma Escola que quer ser uma Escola de referência, com boas práticas, 

procura o contínuo aprofundamento do seu trabalho de autoavaliação permitindo 

conhecer-se melhor, ouvir as sugestões e evoluir melhorando o serviço prestado à 

comunidade em especial aos alunos.  

O trabalho desenvolvido, foi determinar de que forma as práticas educativas do 

nosso agrupamento pode influenciar as aprendizagens dos nossos alunos e o bem-

estar de toda a comunidade. 

A equipa da avaliação interna do Agrupamento pretendeu apresentar uma 

reflexão sobre a análise dos resultados, prestação do serviço educativo, organização e 

gestão escolar e por último sobre a liderança. 

A metodologia utilizada foi: 

o Recolha de dados em todas as estruturas da escola: Grau de 

consecução do PE; Grau de consecução do CA; Nível de execução do PAA; 

Sucesso escolar. 

o Análise de dados. 

o Identificação de pontos fortes e fracos. 

o Apresentação de resultados à Direção aos diferentes órgãos da 

escola e à comunidade. 

o Elaboração do plano de melhoria ajustado ao modelo da escola.  
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2. RESULTADOS 

2.1 RESULTADOS ACADÉMICOS 

2.1.1 PRÉ-ESCOLAR 

Neste subcapítulo procede-se a uma breve análise do desempenho dos alunos 

do Pré-escolar no ano lectivo de 2014-2015, de acordo com a sua faixa etária, dos 3 

aos 6 anos. 

Assim, podemos afirmar que é elevada a percentagem de competências 

adquiridas em todas as áreas de desenvolvimento verificando-se no final do ano letivo 

uma evolução positiva na aquisição de competências no geral, principalmente nas 

crianças que farão a transição para o 1º ciclo. 

A frequência no Pré-escolar foi de 130 crianças das quais 19 de 3 anos, 53 de 

4 anos e 58 de 5 anos.  

 

 

 

 

 

 

No final do ano lectivo, os resultados nas áreas de Conhecimento do Mundo e 

da Matemática revelaram-se os mais fortes para os alunos de 5 anos, em que a 

percentagem de competências adquiridas foi de 97%. 
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As Expressões Plástica e Motora, embora com resultados ligeiramente mais 

baixos, aparecem igualmente como áreas fortes aos 5 anos com 95% das 

competências adquiridas. 

 

 

 

Na Expressão Dramática, foram adquiridas 93% das competências aos 5 anos. 
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Nas áreas da Linguagem Oral/Abordagem à Escrita, as crianças de 5 anos 

revelam 91% das competências adquiridas. 

 

 

 

É a área da Matemática que se revela mais fraca para os alunos de 5 anos, 

embora com um resultado alto de competências adquiridas – 90%. 

Frequentam o Pré-escolar 2 crianças com NEE e 6 com atraso global do 

desenvolvimento apoiadas pelo SNIPI (Sistema Nacional de Intervenção Precoce na 

Infância) que, apesar de uma grande evolução ao longo do período, apresentam ainda 

um número elevado de competências em aquisição e algumas não adquiridas. 

No entanto, consideramos que globalmente a evolução ao longo deste ano 

letivo foi notória tendo sido atingidos os objetivos inicialmente propostos. 

 

2.1.2 1º CICLO 

ALUNOS AVALIADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

a) Muito Bom/5 

b) Bom/4 

c) Suficiente/3 

e) Insuficiente/2 
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RESULTADOS INTERNOS 

 

Por períodos e anos 

1º ano 

 

1º Período                                                     2º Período 

 

                                     3º Período 

 

 

             

                        

 

 

 

2º ano 

1º Período                                                     2º Período 

       

3º Período 
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                           3º ano 

 

                 1º Período                                                            2º Período 

         

 

                                             3º Período 

 

 

 

 

 

 

 

                            4º ano 

1º Período                                                   2º Período 

   

3º Período 
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Por Disciplinas 

Estudo do Meio 

 

 

 

Português 

 

 

Matemática 
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Expressões 

 

 

Apoio ao Estudo 

 

 

Cidadania 
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Analisando os resultados dos três períodos letivos constatamos o seguinte: 

- os resultados dos alunos não apresentam variações muito significativas de 

período para período; 

- há uma evolução positiva ao longo do ano, sendo que, no último período, a 

percentagem de alunos sem resultados negativos se situou acima dos 90%; 

- em todos os períodos, em todos os anos de escolaridade e em todas as áreas 

a percentagem de resultados positivos ultrapassou claramente os negativos, sendo 

elevada a percentagem de níveis Satisfaz Muito Bem/5 e Satisfaz Bem/4, veja-se no 

último período: 

Estudo do Meio – entre 79% (2º ano) e 99% (1º ano); 

Português – entre 52% (4º ano) e 78% (1º ano); 

Matemática – entre 47% (4º ano) e 80% (1º ano); 

Expressões – entre 74% (3º ano) e 86% (1º ano); 

Apoio ao Estudo – entre 64% (2º ano) e 86% (1º ano); 

Cidadania – entre 73% (3º ano) e 88% (1º ano). 

 

 

 

2.1.3 2º e 3º CICLOS 

 

ALUNOS AVALIADOS 
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RESULTADOS INTERNOS 

 

5º Ano 

 Por Períodos 

 

 

          1º Período                                                                    2º Período 

 

3º Período 
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 Por Disciplinas e Turmas 
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5º ano 

Analisando todos os períodos, constatamos que: 

- há uma evolução positiva ao longo do ano, sempre superior a 60% de alunos 

sem negativas; 

- há percentagens inferiores a 30% de alunos com mais de 3 níveis inferiores a 

3,  sendo o 2º período as percentagens mais elevadas; 

- a português a percentagem de níveis inferiores a 3 é sempre inferior a 16%;  

- a  matemática a percentagem de níveis inferiores a 3 é sempre inferior e 29%; 

- a percentagem de níveis inferiores a 3 a português e matemática é sempre 

inferior 13%; 

- a média por disciplinas e por períodos, varia entre as 3,3 e 4,4 e apresenta 

uma evolução positiva. 

- a percentagem de níveis inferiores a 3 por disciplina, é mais significativa em 

matemática (22%), português e ciência (13%), ETL (9%) e HGP (7%); 

- de uma forma geral, verificamos que o sucesso (níveis 4 e 5) nas diferentes 

disciplinas varia entre 37% e 85%;  

- a média por turma varia entre 3,3 e 4,4, destacando-se a turma A  com a 

média mais alta em todos os períodos letivos. 

- nenhuma turma regista uma média inferior a 3. 

6º ano 

 Por Períodos 

 

1ºPeríodo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agrupamento de Escolas de Martim de Freitas 
_____________________________________________________________________________ 

17 
_____________________________________________________________________________ 
Relatório de Autoavaliação 2014/2015 

 

2º Período 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º Período 
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 Por Disciplina e Turmas 
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6º ano 

Analisando todos os períodos, constatamos que: 

- há uma evolução positiva ao longo do ano, sempre superior a 55% de alunos 

sem negativas; 

- há percentagens inferiores a 21% de alunos com mais de 3 níveis inferiores a 

3,  sendo o 2º período as percentagens mais elevadas; 

- a português a percentagem de níveis inferiores a 3 é sempre inferior a 20%;  

- a matemática a percentagem de níveis inferiores a 3 é sempre inferior e 33% ; 

- a percentagem de níveis inferiores a 3 a português e matemática é sempre 

inferior 17%; 

- a média por disciplinas e por períodos, varia entre as 3,3 e 4,4 e apresenta 

uma evolução positiva. 

- a percentagem de níveis inferiores a 3 por disciplina, é mais significativa em 

matemática (21%), ETL (8%) e HGP (7%); 

- de uma forma geral, verificamos que o sucesso (níveis 4 e 5) nas diferentes 

disciplinas varia entre 32% e 94%;  

- a média por turma varia entre 3,5 e 4,1, destacando-se a turma B com a 

média mais alta; 

- todas as turmas com uma média superior a 3,5. 

 

7º ano 

 Por Períodos 

1º Período 
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2º Período 

 

 

3º Período 
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 Por Disciplina e Turma 
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7º ano 

Analisando todos os períodos, constatamos que: 

- há uma evolução positiva ao longo do ano, sempre superior a 51% de alunos 

sem negativas; 

- há percentagens inferiores a 29% de alunos com mais de 3 níveis inferiores a 

3,  sendo o 2º período as percentagens mais elevadas; 

- a português a percentagem de níveis inferiores a 3 é sempre inferior a 18%  

- a  matemática a percentagem de níveis inferiores a 3 é sempre inferior e 38% 

; 

- a percentagem de níveis inferiores a 3 a português e matemática é sempre 

inferior 15%; 

- a média por disciplinas e por períodos, varia entre as 3,1 e 4,5 e apresenta 

uma evolução positiva. 
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- a percentagem de níveis inferiores a 3 por disciplina, é mais significativa em 

matemática (34%), CFQ (21%), GEO (10%) e Inglês (8%); 

- de uma forma geral, verificamos que o sucesso (níveis 4 e 5) nas diferentes 

disciplinas varia entre 35% e 90%;  

- a média por turma varia entre 3,2 e 4,3, destacando-se a turma H com a 

média mais alta em todos os períodos; 

- nenhuma turma regista uma média inferior a 3. 

 

‘ 

8º ano 

 Por Períodos 

 

1º Período 

 

 

 

 

 

2º Período 
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3ºPeríodo

 

 

 

 

 Por Disciplina e Turma 
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8º ano 

Analisando todos os períodos, constatamos que: 

- há uma evolução positiva ao longo do ano, sempre superior a 56% de alunos 

sem negativas; 
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- há percentagens inferiores a 38% de alunos com mais de 3 níveis inferiores a 

3,  sendo o 2º período as percentagens mais elevadas; 

- a português a percentagem de níveis inferiores a 3 é sempre inferior a 24%  

- a  matemática a percentagem de níveis inferiores a 3 é sempre inferior e 47%; 

- a percentagem de níveis inferiores a 3 a português e matemática é sempre 

inferior 21%; 

- a média por disciplinas e por períodos, varia entre as 3,0 e 4,7 ; 

- a percentagem de níveis inferiores a 3 por disciplina, é mais significativa em 

matemática (37%), FM (20%), PORT (15%) e Ing (8%); 

- de uma forma geral, verificamos que o sucesso (níveis 4 e 5) nas diferentes 

disciplinas varia entre 31% e 100%;  

- a média por turma varia entre 3,5 e 4,0; 

- nenhuma turma regista uma média inferior a 3. 

 

 

 

9º ano 

 Por Períodos 

 

1º Período 
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2º Período 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º Período 
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Por Disciplina e Turma 
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9º ano 

Analisando todos os períodos, constatamos que: 

- há uma evolução positiva ao longo do ano, sempre superior a 53% de alunos 

sem negativas; 

- há percentagens inferiores a 31% de alunos com mais de 3 níveis inferiores a 

3,  sendo o 2º período as percentagens mais elevadas; 

- a português a percentagem de níveis inferiores a 3 é sempre inferior a 15%  

- a  matemática a percentagem de níveis inferiores a 3 é sempre inferior e 30% 

; 

- a percentagem de níveis inferiores a 3 a português e matemática é sempre 

inferior 13%; 
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- a média por disciplinas e por períodos, varia entre as 3,2 e 4,3 e apresenta 

uma evolução positiva. 

- a percentagem de níveis inferiores a 3 por disciplina, é mais significativa em 

matemática (27%), FM (19%), CFQ e Ing (11%); 

- de uma forma geral, verificamos que o sucesso (níveis 4 e 5) nas diferentes 

disciplinas varia entre  34% e 85%;  

-a média por turma varia entre 3,0 e 4,1, destacando-se as turmas B e G com a 

média mais alta; 

- nenhuma turma regista uma média inferior a 3. 

 

 

Ciclos 
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Escola 
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Ciclos e Escola 

 

Nesta análise os resultados permitem-nos concluir que: 

- há uma evolução positiva nas percentagens de alunos sem níveis inferiores a 

3; 

- a percentagem de alunos com mais de 3 níveis inferiores a 3  é sempre 

superior no 2º período; 

- na disciplina de português a percentagem de níveis inferiores a 3 é muito 

semelhante nos dois ciclos; 

- na disciplina de  matemática a percentagem de níveis inferiores a 3 é superior 

no 3º ciclo; 
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- ao longo do ano, a percentagem de alunos com níveis inferiores a 3 a 

português e matemática, é muito semelhante nos 2 ciclos. 

 

 

RESULTADOS EXTERNOS 

 

 

2014 / 

2015 

4º ano 6º ano 9º ano 

Português Matemática Português Matemática Português Matemática 

Escola 72% 70% 65% 64% 66% 61% 

Nacional 66% 60% 60% 51% 58% 48% 

 

O quadro apresentado leva-nos a concluir que, no presente ano letivo, numa 

perspetiva comparativa entre a média dos exames nacionais dos alunos do 

Agrupamento e a média nacional, no caso da Língua Portuguesa, no 4º, 6º e 9º ano, 

os resultados são sempre superiores ou iguais a cinco pontos percentuais; na 

Matemática apresentaram-se sempre acima da média nacional, registando nesta 

disciplina, diferenças iguais ou superiores a dez pontos percentuais. 

 

QUALIDADE DO SUCESSO 

 

Alunos que transitaram 

 

 Por Ano, Ciclos e Escola 
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Após feita a análise do número de alunos que transitaram por ano/ciclo, 

contatou-se que a taxa de sucesso foi bastante elevada. A saber: 5º ano - 93%; 6º ano 

- 95%; 7º ano - 90%; 8ºano - 96%; e 9º ano -  93%.  

 

Aproveitamento global 

 

A análise do aproveitamento diz-nos que: 

- nos 5º e 8º anos a percentagem relativa ao Bom iguala o Satisfaz, sendo de 

38% no 5º ano e 40 % no 8º ano; 

- no 7º ano o Bom supera significativamente o Satisfaz, 63% e 25 %, 

respetivamente. Na escola existe apenas uma turma (7º D) com aproveitamento Não 

Satisfaz; 

- no 2º ciclo predomina o Bom; no 3º ciclo, predomina o satisfaz; 
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- na escola, o Bom e o Satisfaz apresentam os valores mais elevados. 

 

 

Sucesso (níveis 4 e 5) 

 

 

 

 

 

Este gráfico permite-nos concluir que nos dois ciclos de ensino, a percentagem 

de níveis 4 e 5 é muito elevada (sempre superior a 44%) e, apresentam uma evolução 

positiva considerando o 1º e o 3º período. 

 

 Avaliação Interna e Externa 4º, 6º e 9º ano 

 

4º Ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparação da avaliação interna e 
externa 

 Português - 4º Ano - 2014/2015 

Mantiveram 63% 

Subiram 18% 

Desceram 19% 

 

  Português 

Nível 2 5% 

Nível 3 33% 

Nível 4 51% 

Nível 5 11% 

 

Comparação da avaliação interna e 
externa 

Matemática - 4º Ano - 2014/2015 

Mantiveram 57% 

Subiram 19% 

Desceram 24% 

 

  Matemática 

Nível 1 
 Nível 2 10% 

Nível 3 32% 

Nível 4 42% 

Nível 5 16% 
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6º Ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9º Ano 

 

 

 

 

 

 

Há uma aproximação dos resultados da avaliação interna e externa, uma vez 

que em todos os ciclos e nas duas disciplinas com avaliação externa os alunos 

mantêm a sua avaliação em cerca de 60% dos casos. Esta é uma evidência de que a 

avaliação é consistente, apesar de a avaliação interna considerar outros critérios que 

não estão previstos na avaliação externa. 

 

2.2. RESULTADOS SOCIAIS 

 

2.2.1. PRÉ ESCOLAR 

 PARTICIPAÇÃO NA VIDA DA ESCOLA 

 

De acordo com a Lei Quadro, a educação pré-escolar é a primeira etapa da 

educação básica no processo de educação ao longo da vida, sendo complementar da 

ação educativa da família, com a qual deve estabelecer estreita cooperação, 

Comparação da avaliação interna e 
externa 

 Português - 6º Ano - 2014/2015 

Mantiveram 57% 

Subiram 14% 

Desceram 29% 

 

  Português 

Nível 2 15% 

Nível 3 42% 

Nível 4 39% 

Nível 5 4% 

 

Comparação da avaliação interna e 
externa 

Matemática - 6º Ano - 2014/2015 

Mantiveram 60% 

Subiram 21% 

Desceram 19% 

 

  Matemática 

Nível 1 4% 

Nível 2 19% 

Nível 3 28% 

Nível 4 43% 

Nível 5 6% 

 

Comparação da avaliação interna e 
externa 

 Português - 9º Ano - 2014/2015 

Mantiveram 65% 

Subiram 19% 

Desceram 16% 

 

  Português 

Nível 2 10% 

Nível 3 43% 

Nível 4 38% 

Nível 5 9% 

 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/EInfancia/documentos/lei_5_1997_lei_quadro_educacao_pre_escolar.pdf
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favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibrado da criança, tendo em vista a 

sua plena inserção na sociedade como ser autónomo, livre e solidário. 

Poucos contactos foram estabelecidos no horário de atendimento a 

encarregados de educação e ainda menos noutro horário, tendo sido privilegiado outra 

forma de contacto (e-mail ou telefone). No entanto, no período destinado à entrega 

das avaliações foram poucos os que não compareceram.  

A frequência dos contactos foi feita preferencialmente por duas ou mais vezes 

(74%), tendo avido apenas uma percentagem diminuta que nunca estabeleceu 

qualquer contacto com o Jardim de Infância (9%). 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano letivo foram dinamizadas 18  ações nos 6 grupos. Os temas 

abordados foram essencialmente relacionados com a Educação para a Saúde e a 

Educação Ambiental, mas também versaram a Literatura para a Infância. 
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     CUMPRIMENTO DE REGRAS E DISCIPLINA 

 

Assiduidade 

 

 

 

 

Sendo o Pré-escolar um nível de ensino cujos alunos se encontram no intervalo 

de faixa etária entre os 3 e os 6 anos, e muitos frequentando um estabelecimento de 

ensino pela primeira vez, faz com que o absentismo, por doença  (uma vez que ainda 

não criaram defesas suficientes que contrariem esta situação) ou por outro motivo, 

seja um pouco elevado (83%).  

Também o facto de o pré-escolar ter caráter não obrigatório influi no número de 

faltas. 
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Dos alunos com falta, a percentagem que ao longo do ano registou entre 1 e 5 

faltas (39) foi quase a mesma que os que faltaram entre 6 e 10 dias. Porém, houve um 

registo considerável de alunos com mais de 10 faltas (29). 

 

Ocorrências 

O Pré-escolar tem subjacente como filosofia a definição de regras e rotinas 

consistentes a partir dos primeiros dias do início do ano letivo. Assim sendo, não se 

verificam casos de indisciplina e não houve registo de ocorrências disciplinares. 

 

 

 

 

2.2.2. 1º CICLO 

PARTICIPAÇÃO NA VIDA DA ESCOLA 

 

Envolver os pais /encarregados de educação na vida da escola foi um aspeto 

valorizado. A maioria dos contactos realizou-se no horário de atendimento do 

professor titular, porém muitos dos contactos foram realizados através de caderneta, 

telefone e e-mail. 
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Dos contactos presenciais, podemos concluir: 

- ao longo do ano, a frequência dos contactos foi elevada, sendo a taxa de 

encarregados de educação que não compareceram na escola, baixa em todos os 

períodos, o terceiro período foi aquele que registou essa taxa mais baixa – 2%; 

- na entrega das avaliações compareceram todos os encarregados de 

educação; 

- ao longo do ano houve participação dos encarregados de educação na 

dinamização de ações, no terceiro período isso aconteceu em 27 turmas num universo 

de 29; os temas abordados foram essencialmente relacionados com a Educação para 

a Saúde e a Educação para o Ambiente. 

 

 

CUMPRIMENTO DE REGRAS E DISCIPLINA 

 

Assiduidade 
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O nível de assiduidade no 1º ciclo foi elevado e as ausências, na sua maioria, 

foram justificadas. No total de escolas do 1º ciclo, estabelecendo uma comparação 

entre os três períodos, podemos verificar o seguinte: 

- a percentagem de alunos sem faltas é muito semelhante no 1º e 3º períodos, 

tendo sido de 60% e de 62%, respetivamente; 

- faltaram mais alunos no segundo período ( 54%); 

- o número de alunos com faltas injustificadas foi de 3%, no 1º período, e de 

5% no segundo e no terceiro períodos; 

- no total de escolas do 1º ciclo,  56% dos alunos não faltaram. Dos que 

faltaram, 40% tiveram as faltas todas justificadas e 4% ficaram com algumas faltas 

injustificadas; 

- nenhum dos alunos ultrapassou dez faltas injustificadas. 
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Ocorrências 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As ocorrências disciplinares no 1º ciclo são uma situação que se verifica 

sobretudo nos recreios. 

Durante o ano letivo 2014/15, nas escolas do 1º ciclo, houve 4% de alunos com 

ocorrências disciplinares.  

 

FORMAS DE SOLIDARIEDADE 

 

SASE 

95%

5%

EMF - Alunos com SASE
TOTAL GLOBAL  EB1  - 2014/15

Transitaram Não transitaram

 

No presente ano letivo registou-se um ligeiro aumento (1%) na taxa de sucesso 

dos alunos que beneficiou de SASE, comparativamente ao ano letivo anterior 

(2013/14). Neste ano letivo: 

- 158 alunos beneficiaram de SASE; 

- 95% dos alunos obtiveram sucesso e 5% dos alunos não obtiveram sucesso 

96%

4%

Taxas de Indisciplina - 1º Ciclo
Ano Letivo de 2014/15

Alunos s/ ocorrências Alunos c/ ocorrências
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2.2.3. 2º e 3º CICLOS 

PARTICIPAÇÃO NA VIDA DA ESCOLA 

 

O Escola, sempre recetiva a sugestões, fomenta a participação dos alunos, dos 

Encarregados de Educação, Pais e outros intervenientes na ação educativa.  

-Número de reuniões realizadas com o Diretor e os Delegados e 

Subdelegados de Turma – 2 

 

- Ações Dinamizadas pelos Encarregados de Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na valorização da escola junto da comunidade salienta-se, desde logo, a 

implementação de atividades em que possam participar todos os seus elementos - o 

Plano Anual de Atividades (PAA) manifesta também esta preocupação. 

À medida que o grau de escolaridade aumenta, a dinamização de atividades 

por parte dos Encarregados de Educação vai diminuindo.  

 

 

Relação escola família 

 

É de importância primordial o papel dinamizador do Diretores de Turma quer 

junto dos alunos, quer junto dos encarregados de educação.  

 

Depois de feita a análise dos dados fornecidos pelos Diretores de Turma 

concluímos que durante o ano letivo 2014/2015 (cumulativamente nos 3 períodos), 

cerca de 70% dos Encarregados de Educação contactaram o Diretores de Turma na 

hora de atendimento; noutro horário dirigiram-se à escola 22% dos Encarregados de 

Educação. 

An

o 

Número de 

Ações 

5º 4 

6º 3 

7º 6 

8º 0 

9º 1 
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Verificámos que ao longo do ano letivo o número de Encarregados de 

Educação que vieram duas ou mais vezes à escola é superior ao número dos que 

compareceram apenas uma vez. É de salientar que nunca compareceram na escola 

cerca de 10% Encarregados de Educação. No 3º ciclo a percentagem de 

Encarregados de Educação que nunca compareceu na Escola é superior ao 2º ciclo. 

 

CUMPRIMENTO DE REGRAS E DISCIPLINA 

 

Assiduidade 

 

 Por Ano 
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 Por Ciclo e Escola 

  

  

Da análise dos gráficos, resultam as seguintes conclusões:  

- a percentagem de alunos que nunca teve faltas por ano é inferior a 10% nos 

segundo e terceiro ciclos; 

- a percentagem de alunos que nunca teve faltas por ciclo é igual a 5% no 

segundo ciclo e inferior a 5% no terceiro ciclo, perfazendo uma média de escola 

equivalente a 4%; 

- a percentagem de alunos só com faltas justificadas é inferior a 50% nos 

quinto e sétimo anos, ultrapassando esse limite nos demais anos de escolaridade;  

- a percentagem por ciclos é superior a 50%, destacando-se os 65% no 

segundo ciclo por oposição aos 59% no terceiro ciclo, o que se traduz numa média por 

escola de 61%; 

- a percentagem de alunos com faltas justificadas e injustificadas é inferior a 

50% em todos os anos de escolaridade em apreço, sendo de referir uma subida entre 

o quinto (24%) e o sétimo anos (44%), com inversão dessa tendência nos oitavo e 

nono anos, com 31% e 30%, respetivamente; 
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- a percentagem por ciclos é inferior a 50%, destacando-se os 37% no terceiro  

ciclo por oposição aos 30% no segundo ciclo, o que se traduz numa média por escola 

de 34%; 

 - a percentagem de alunos só com faltas injustificadas é igual ou inferior a 2%, 

nos quinto, sexto e sétimo anos, e nula nos demais anos de escolaridade;  

 - a percentagem por ciclos é de 1,3% e de 0,2% nos segundo ciclo e terceiro 

ciclos, respetivamente, o que se traduz numa média por escola de 0,7%;  

- a percentagem de alunos com faltas injustificadas que atingiram metade a 

uma ou mais disciplinas é inferior a 7% em todos os anos de escolaridade em apreço, 

sendo de referir uma subida entre o quinto (3%) e o sétimo anos (6%), com inversão 

dessa tendência nos oitavo e nono anos, com 1%, respetivamente; 

- a percentagem por ciclos é de 1% no segundo ciclo e de 3% no terceiro  ciclo, 

o que se traduz numa média por escola de 3%; 

- a  percentagem de alunos com faltas injustificadas que ultrapassaram o dobro 

a uma ou mais disciplinas é igual a 1%, nos sexto, sétimo e nono anos, e nula nos 

demais anos de escolaridade; 

- a percentagem por ciclos é de 0,3% no segundo ciclo de 0,4% no terceiro 

ciclo, o que se traduz numa média por escola de 0,4%;  

- a percentagem de alunos que requereu a elaboração de PIT é de 1%, nos 

sexto e sétimo, e nula nos demais anos de escolaridade; 

- a percentagem por ciclos é de 0,3% no segundo ciclo e de o,2% no terceiro 

ciclo, o que se traduz numa média por escola de 0,3 %; 

 - a percentagem de alunos sem faltas é baixa nos dois ciclos, embora no 

segundo seja ainda mais baixa que no terceiro. Neste último, verifica-se que há uma 

menor percentagem de faltas justificadas que no segundo ciclo, o que significa que há 

mais faltas injustificadas no terceiro, nomeadamente no sétimo ano. As faltas 

injustificadas têm uma percentagem residual a nível de escola, assim como a 

percentagem de PIT elaborados. 
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Ocorrências 

 Ocorrências participadas e procedimentos disciplinares 
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Pela análise dos gráficos e das tabelas, é possivel apresentar as seguintes 

conclusões: 

- quinto, sétimo e nono anos registam maior número de ocorrências, tendo o 3º 

ciclo os valores mais elevados. 

- no 2º ciclo destaca-se o 6º ano de escolaridade com o maior número de 

ocorrências, resultantes de: desrespeito com o professor, colegas e funcionários (41 

registos); conversa frequente com os colegas (24 registos) e comentários 

despropositados e perturbadores (12 registos). Relativamente às medidas aplicadas, 

salientam-se o contato com o EE (46 contactos); faltas disciplinares 26; advertências 

23 e saída da sala de aula 22. No 5º ano registaram-se 11 faltas disciplinares num 

universo de 160 alunos. 
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- no 3º ciclo destaca-se o 7º ano de escolaridade com o maior número de 

ocorrências, resultantes de: desrespeito com o professor, colegas e funcionários e 

comentários despropositados e perturbadores com 15 registos cada; seguido de 

conversa frequente com os colegas (7 registos). Relativamente às medidas aplicadas, 

salientam-se o contacto com o EE (34 contactos); faltas disciplinares 22, repreensão 

oral e saída da sala de aula 16 registos cada e 14 advertências. Nos restantes anos do 

3º ciclo sobressai no 8º ano com ocorrências de comentários despropositados e 

perturbadores na sala de aula e utilização de linguagem imprópria fora da sala de aula. 

As medidas aplicadas neste ano de escolaridade foram essencialmente: contacto com 

o EE e repreensão oral. No 9ºano as ocorrências registadas foram ao nível de: 

comentários despropositados e perturbadores; conversa frequente com os colegas e 

desrespeito com o professor, colegas e funcionários. Neste ano, as medidas 

destacadas foram o contacto com os EE e as faltas disciplinares. 

- o maior número de ocorrências em ambos os ciclos incidiram sobre: 

desrespeito com o professor, colegas e funcionários (34%); comentários 

despropositados e perturbadores (23%); e conversa frequente com os colegas (20%), 

tendo sido as medidas mais aplicadas o contacto com os E:E. (36%); faltas 

disciplinares (22%); advertência e saída da sala de aula 14% cada e ainda a 

repreensão oral com 11%. 

 

Comportamento Global 

 

Comportamento  por ano, ciclo e escola. 
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Quanto ao comportamento, predomina o Satisfaz em todos os anos de 

escolaridade e, consequentemente a nível de ciclo e de escola. 

Há, no entanto, a salientar casos anómalos em que o aproveitamento 

(analisado atrás) é considerado Bom e o comportamento Não Satisfaz, como é o caso 

das turmas A e B do 6º ano. Há ainda a referir a existência de uma turma D do 7º ano 

cujo aproveitamento e comportamento foram considerados Não Satisfaz. Também se 

destacam pela positiva as turmas A do 5º e 8º anos e o 9ºB, cujo aproveitamento é 

considerado Muito Bom e o comportamento Bom; já a G do 9º ano apresenta 

aproveitamento e comportamento Bom. 

 

FORMAS DE SOLIDARIEDADE 

Numa perspetiva de formação global do aluno, a escola tem vindo apoiar a 

divulgação das diversas iniciativas de caráter solidário ou de natureza humanitária. 

Nesse sentido dedicou a esta temática uma maior atenção desenvolvendo o apoio 

concreto às famílias e a instituições. Registou-se uma participação muito positiva, a 

qual foi visível através da recolha de brinquedos, livros e material escolar, vestuário e 

a alimentos. 

Neste âmbito, salientamos algumas atividades desenvolvidas: o cabaz 

solidário, Palestra sobre o Envelhecimento demográfico, Comemorações do Dia 

Internacional dos Direitos Humanos, a recolha de sangue, atividades centradas na 

Pessoa como deficiência, entre outras. 
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SASE 

Por ano, Ciclo e Escola 

Sendo o SASE um serviço que engloba o apoio alimentar na escola e o apoio à 

aquisição de materiais escolares, é igualmente uma forma de solidariedade.  

 

Neste contexto, são também referidos a percentagem de alunos que usufruem 

deste apoio bem como o seu desempenho escolar: 

- é no 6º ano que se regista o maior número de alunos a beneficiar deste apoio; 

- é no 6º e 7º anos onde se regista maior insucesso nestes alunos; contudo, a 

percentagem de transição é superior a 50%; 

 

GPS – Gabinete de Primeiros Socorros 
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*Outro : Paracetamol, Aspegic 500, Compensan, Imodium, Mebocaína, Moment Gele, Voltaren, 

Fenistil Gel, desinfectante, soro. 

 

A Escola dispõe de um gabinete de primeiros socorros que visa garantir aos 

seus alunos a prestação de cuidados imediatos. De acordo com a gravidade das 

interocorrências, os casos são devidamente orientados. 

 

Pera 

O PERA – Programa Escolar de Reforço Alimentar concilia a educação 

alimentar com a necessidade de suprir carências alimentares detetadas em alunos e 

tem como objetivos:  

- Disponibilizar aos alunos em situação de carência alimentar, identificados 

pelas escolas, uma primeira refeição do dia; 

- Sensibilizar os alunos e as famílias para uma alimentação saudável e para a 

importância do pequeno-almoço tomado em casa. 

Na nossa Escola decorre em parceria com o Grupo Auchan. 

 

IMPACTO DA ESCOLARIDADE NOS PERCURSOS DOS ALUNOS 

 

A informação que se segue mostra que cada vez mais os alunos permanecem 

na escola na passagem do 2º para o 3º ciclo. 

 

  

20

11-2012 

20

12-2013 

20

13-2014 

20

14-2015 

Percentagem de alunos que 

saíram da escola do 6º para o 7º ano 

31

% 

23

% 

28

% 

17

% 
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Tendo como principal destino a continuidade de estudos no ensino secundário, 

a Psicóloga do Agrupamento prestou a seguinte informação acerca do percurso 

escolar dos nossos alunos: 

 

 Percurso Percentagem de alunos 

2011/2012 

Ciências e tecnologias 58 

Ciencias Socioeconómicas 11 

Linguas e Humanidades 11 

Artes Visuais 4 

Profissionais 14 

CEI 3 

2012/2013 

Ciências e tecnologias 62 

Ciencias Socioeconómicas 5 

Linguas e Humanidades 9 

Artes Visuais 9 

Profissionais 15 

CEI 0 

2013/2014 

Ciências e tecnologias 61 

Ciencias Socioeconómicas 12 

Linguas e Humanidades 7 

Artes Visuais 7 

Profissionais 7 

CEI 6 

2014/2015 

Ciências e tecnologias 58 

Ciencias Socioeconómicas 5 

Linguas e Humanidades 12 

Artes Visuais 7 

Profissionais 17 

CEI 1,5 
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2.3. RECONHECIMENTO DA COMUNIDADE 

2.3.1. Grau der satisfação da comunidade educativa 

 

Não foram implementados questionários de satisfação 

 

2.3.2. FORMAS DE VALORIZAÇÃO DO SUCESSO DOS ALUNOS 

 Prémios, Concursos e Diplomas 
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Verifica-se uma certa incoerência no gráfico porque os registos são de número 

de participações e não de número de participantes. Já o registo do número de 

premiados corresponde à realidade. 

De acordo com o Regulamento Interno, foram propostos para os diversos 

quadros os alunos que preenchem os requisitos exigidos e que são exibidos nos 

gráficos anteriores. 

 

2.3.3.CONTRIBUTO DA ESCOLA PARA O DESENVOLVIMENTO DA 

COMUNIDADE ENVOLVENTE 

 

Projetos, Clubes, Parcerias e Protocolos 

Na valorização da escola junto da comunidade e vice-versa, salienta-se, desde 

logo, a implementação de atividades em que possam participar todos os seus 

elementos - o Plano Anual de Atividades (PAA) manifesta também esta preocupação. 

Tendo presente que a concretização do Projeto Educativo passa pela 

implementação de um Plano Anual de Atividades adequado, uma primeira apreciação 

global do desempenho do Agrupamento para a concretização destes objetivos passou 

pela análise dos relatórios de execução do plano anual de atividades onde podemos 

verificar que “todas as atividades contribuem para o cumprimento dos objetivos do 

Projeto Educativo e do Contrato de Autonomia”. Também é possível destacar que o 

Agrupamento apresenta uma forte dinâmica com a concretização de muitas atividades 

diversificadas: 

- Pré-escolar 

- 1º Ciclo- das 109 atividades planificadas para as escolas do 1º ciclo, apenas 

uma não se realizou por motivo de alteração do plano de trabalho. 
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Nas atividades realizadas as metas propostas foram atingidas, e registou-se o 

seguinte grau de satisfação: Muito Bom – 49 atividades; Bom – 59 atividades. 

- 2º e 3º ciclos – das 177 atividades planificadas, só não se realizaram três; são 

apontadas como dificuldades organizativas das atividades, a falta de tempo comum 

aos docentes para a organização e para acompanhamento dos alunos nas mesmas e 

a sobreposição temporal de algumas dessas atividades o que causa constrangimentos 

logísticos. 

Relativamente ao grau de consecução das atividades do PAA, não foi utilizada 

a mesma linguagem nas metas e nos valores atingidos, pelo que não se pode tirar 

qualquer conclusão. 

Por outro lado, o fato dos docentes procurarem encontrar no meio envolvente 

oportunidades de complementar o desenvolvimento do currículo trabalhado nas aulas 

e a exploração das mais-valias de instituições e locais de interesse educativo através 

das visitas de estudo é um dos aspetos que se destacam no Plano Anual de 

Atividades. 

Na abertura da Escola à comunidade e valorização do trabalho desenvolvido, 

surge a página da Escola. Esta, pretende ser um verdadeiro elo de ligação das nossas 

escolas com a Comunidade Educativa bem como tem um papel importante na difusão 

de informação relativa à organização e funcionamento do nosso Agrupamento de 

Escolas e à sua dinâmica, para além de permitir diferentes formas de interação on-

line, através do “GIAE ON-LINE”. 

Esta divulgação sempre atualizada da atividade do Agrupamento, é 

complementada com as notícias de eventos de particular relevância, nos jornais da 

cidade. É de referir também o nosso jornal escolar – o Artefactos – que assume papel 

importante nesta difusão da dinâmica do Agrupamento junto da comunidade.  

Por último, destacamos o facto de a escola abrir as suas portas: 

 – no Dia da Escola Aberta que visa divulgar o trabalho desenvolvido no 

Agrupamento de Escolas Martim de Freitas e reforçar a articulação  como os diversos 

elementos da comunidade educativa. Ao longo deste dia, os diversos 

estabelecimentos de ensino deste Agrupamento desenvolvem atividades abertas à 

participação de pais, colegas ou outros agentes educativos. Por outro lado,  a 

comunidade educativa é também convidada a enriquecer este dia dinamizando 

atividades em todas as escolas. 

- a celebração de protocolos: Universidade de Aveiro, Biblioteca Municipal de 

Coimbra, PLNM, Companhia de Teatro Contrapalco Teatrão, Alliance Française, Liga 

Portuguesa Contra o Cancro, Conservatório de Música de Coimbra, Teatro Académico 
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de Gil Vicente, Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de 

Coimbra; Hospital Pediátrico de Coimbra, Escola Superior de Educação, Camara 

Municipal de Coimbra, Museu Machado de Castro, LPCCSIDA, APPACDM, CRI. 

  

 

 

Projetos desenvolvidos na Escola 

 Ano Internacional da Luz, Parlamento dos Jovens, PES, Eco Escolas, 

D. Sesnando, Parentalidade Sábia, Mexe-te, GAF, Sala de Estudo, Laboratório de 

Matemárica, A Dançar é que a Gente se Entende, EDULAB, Aprender a Ser, 

Experimentar para Crescer e Vamos Pensar a Jogar. 

Em anexo, encontram-se os relatórios respetivos. 

 

Clubes implementados na Escola 

 Cerâmica, Dança, Música, Robótica e Desporto Escolar 

Em anexo, encontram-se os relatórios respetivos. 

 

PLNM 

No início do ano, inscreveram-se 30 alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospital Pediátrico 

As atividades foram desenvolvidas sob a orientação indispensável das 

docentes, ao serviço do Hospital Pediátrico, que sempre geriram e apoiaram de forma 

eficaz toda a nossa colaboração. 
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Foram prestadas aulas de Apoio de Português, de Ciências Físico-Químicas, 

de História e de História e Geografia de Portugal, a alunos do 5º ao 12º ano de 

escolaridade, em complemento ou substituição das aulas das respetivas escolas.  

Pensamos que esta atividade é muito importante e deve ser continuada e, se 

possível, continuada, pois além do óbvio benefício para os alunos, permitindo, apesar 

da hospitalização, a sua evolução escolar é, igualmente, uma experiência marcante 

para qualquer professor. 

 

 

Consumos do Bar 

As conclusões foram retiradas a partir na análise dos gráficos de Consumos 

Alimentares – Bar dos Alunos . 

Em anexo, encontram-se os relatórios respetivos. 

 

3. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCATIVO 

 

3.1. PLANEAMENTO E ARTICULAÇÃO 

3.1.1. PRÉ ESCOLAR E 1º CEB 

A articulação no Pré-escolar verifica-se a vários níveis. No plano horizontal 

entre salas do mesmo Jardim de Infância , cujo planeamento e definição de 

estratégias é feito em reunião de estabelecimento (tendo em conta as Orientações 

Curriculares para a Educação Pré-escolar, a especificidade e motivação de cada 

grupo e as necessidades educativas de cada aluno que o compõe) e entre os dois 

Jardins do Agrupamento em reunião de Departamento com a definição de 

procedimentos comuns para algumas situações, a planificação de temas aglutinadores 

e das atividades do PAA, bem como o procedimento e organização do trabalho de 

avaliação; No plano vertical destaca-se sobretudo a articulação com o 1º ciclo com a 

planificação de atividades comuns entre a EB1 mais próxima do Jardim de Infância, 

mas também a articulação entre alguns Departamentos Curriculares , principalmente 

da Área das Expressões.  

Não podemos deixar de referir a articulação e acompanhamento: com os 

Serviços de Psicologia e Orientação do Agrupamento, principalmente através de 

acções destinadas aos alunos que transitam de ciclo; com a Biblioteca Escolar na 

dinamização de acções na área da Literatura para a Infância. 

 

3.1.2. 2º E 3º CICLOS 
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GESTÃO ARTICULADA DO CURRÍCULO 

 

No Agrupamento, os vários Departamentos Curriculares, Grupos Disciplinares, 

Conselhos de Turma, Professores Titulares e/ou Educadores:  

-articulam procedimentos ao nível do planeamento, da implementação de 

estratégias de ensino-aprendizagem adequadas aos conteúdos programáticos, ao 

nível etário, às necessidades educativas individuais e às aprendizagens anteriores dos 

alunos e ao nível da organização do trabalho de avaliação;  

-promovem a prática da interdisciplinaridade;  

-articulam ações com os Serviços de Psicologia e Orientação da escola, em 

prol de uma adequada orientação vocacional e formativa dos alunos. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO E ABERTURA AO MEIO 

Visitas de Estudo – seguem em anexo os relatórios das mesmas. 

-Circuito da Romanização: Complexo Monumental de Santiago da Guarda 

(Ansião); Museu e Villa Romana do Rabaçal; Museu Monográfico e Ruínas de 

Conímbriga. 

-Edifício da Alfândega do Porto (Museu dos Transportes e Comunicações) e 

World of Discoveries (Museu Interativo & Parque Temático). 

-World of Discoveries – Porto – Gaia,  Aquário Público da Estação Litoral da 

Aguda – Vila Nova de Gaia 

-Museu da Presidência, Museu dos Coches (visita  extra) e Assembleia da 

República ( no âmbito do Projeto Parlamento dos Jovens) 

-Criptopórtico do Museu Machado de Castro, Sé Velha e Torre de Almedina 

 

 

-Centro Cultural de Belém – Coleção de arte moderna e Coleção de arte 

contemporânea - Museu da Eletricidade – Desenhos de Almada Negreiros 

-Visitas de Estudo dos alunos da Educação Especial na cidade de Coimbra. 

- Visita de estudo à Maternidade Bissaya Barreto. 
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TRABALHO COLABORATIVO ENTRE DOCENTES 

 

Nos Conselhos de Turma, nas reuniões de trabalho colaborativo, nas reuniões 

de articulação intra e interdepartamental, promovem-se práticas de cooperação entre 

os docentes, formulam-se propostas para a implementação de estratégias para 

superar as dificuldades dos alunos, em particular, o caso dos alunos com 

necessidades de apoios educativos e, potencialização dos alunos  com mais 

capaciadades, partilham-se experiências, elaboram-se planificações e recursos bem 

como instrumentos de avaliação e, uniformizam-se critérios de avaliação. 

 

3.2. PRÁTICAS DE ENSINO 

3.2.1. PRÉ ESCOLAR 

A Educação Pré-escolar é tida como etapa primordial do desenvolvimento da 

criança. 

Para tal, tornou-se relevante conhecer as especificidades e motivações 

inerentes a cada grupo para a planificação da prática pedagógica de um percurso 

experienciado em contexto de sala tendo em conta os pressupostos teóricos que 

sustentaram as estratégias adotadas, a caracterização dos contextos em que se 

inseriram as atividades, bem como a seleção criteriosa dos instrumentos de 

observação e de análise. 

 Será importante mencionar o destaque atribuído a conceitos e temas como a 

importância de promover uma pedagogia diferenciada e ativa, a promoção da 

cooperação, a necessidade da interdisciplinaridade nas atividades, a importância do 

envolvimento parental nas aprendizagens das crianças, bem como a relevância 

atribuída à reflexão e à investigação por parte do Educador de Infância. 

 

3.2.2. 1º CICLO 

A adequação das atividades educativas e do ensino às capacidades e aos 

ritmos de aprendizagem dos alunos foram uma preocupação ao longo do ano letivo. 

Nesse sentido, foram implementadas estratégias orientadas para as dificuldades dos 

alunos e feita a aplicação de práticas de pedagogia diferenciada e ensino 

individualizado. Verificou-se a prestação de apoio educativo a alunos com dificuldades, 

através da implementação de Planos de Acompanhamento Pedagógico Individual. 
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ADEQUAÇÃO DO ENSINO ÀS CAPACIDADES E AOS RITMOS DE 

APRENDIZAGEM DOS ALUNOS 

Alunos com PAPIS 

85%

15%

EMF - Alunos com PAPI
TOTAL GLOBAL  EB1  - 2014/15

Transitaram Não transitaram
 

 

 

No ano letivo 2014/15 foram implementados sessenta Planos de 

Acompanhamento Pedagógico Individual. Registou-se uma taxa de sucesso de 85%. 

No ano letivo 2013/14, sessenta e cinco alunos usufruíram de Plano de 

Acompanhamento Pedagógico Individual e registou-se uma taxa de sucesso de 82%. 

Podemos concluir que se verificou um decréscimo do número de alunos a beneficiar 

de Planos de Acompanhamento Pedagógico Individual (PAPI), em relação ao ano 

letivo anterior, tendo aumentado a taxa de sucesso. 

 

3.2.3. 2º e 3º CICLO 

 

ADEQUAÇÃO DO ENSINO ÀS CAPACIDADES E AOS RITMOS DE 

APRENDIZAGEM DOS ALUNOS 

Alunos com PAPIS 

 

Por Ano 
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Por Ciclo e Escola 

 

A análise dos gráficos, leva-nos a concluir que: 

- a percentagem de alunos com PAPI aumenta do 5º para o 9º ano; 

-no quinto ano 69% dos alunos com PAPI progrediram;nosexto ano 85% dos 

alunos com PAPI transitaram; 

- no 2º ciclo, a aplicação dos PAPI é bastante positiva, sendo que os resultados 

globais são de 77% de alunos com sucesso.  

- no sétimo ano, 71% dos alunos com PAPI progrediram; no oitavo ano, 86% 

dos alunos com PAPI progrediram; em relação ao nono ano a percentagem de alunos 

com PAPI que progrediram foi de 81%. 

- no 3º ciclo, a aplicação dos PAPI mantém uma tendência positiva, sendo que 

os resultados globais são de 78 % de alunos com sucesso. 

É possível concluir que a utilização desta estratégia obteve em todos os anos 

escolares um resultado positivo. 
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Apoios por ano, Ciclo e Escola 

 

Observando os gráficos anteriores contatamos que a percentagem de alunos 

que frequentam apoios a Português e Matemática diminui do 5º para o 9º ano e que o 

aproveitamento do  mesmo tem mais sucesso a Português. 
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A mesma análise pode ser feita para o Inglês, excetuando o 7º ano onde não 

houve recursos humanos para lecionar o mesmo. O sucesso é elevado nos dois ciclos. 

Na dicsciplina de CFQ, o número de alunos a frequentar este apoio, diminui do 

7º para o 9º ano, não sendo muito significativo. O sucesso respetivo é maior no 8º e 9º 

ano. 

 

A atribuição dos 100 minutos quinzenais a todos os docentes da Escola, a 

implementação do Projeto Laboratório de Matemática, da Oficina de escrita bem como 

as aulas de apoio, Sala de estudo, coadjuvações e apoio ao estudo no 2º ciclo 
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permitiram desenvolver estratégias de trabalho e de cooperação entre os docentes, 

que têm contribuído para os bons resultados alcançados pelos alunos.  

SPO, Tutorias, Relatório de Dificuldades 

 

 

 

ADEQUAÇÃO DOS APOIOS AOS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIAIS 

NEE 
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METODOLOGIAS ATIVAS E EXPERIMENTAIS NO ENSINO E NAS 

APRENDIZAGENS 

 

Estas metodologias são evidentes nas disciplinas de Ciências e de CFQ como 

constam nos relatórios dos Coordenadores/subcoordenadores. Contudo, as mesmas 

ainda são pouco significativas. 

 

 VALORIZAÇÃO DA DIMENSÃO ARTÍSTICA 

 

Os clubes, as exposições de trabalhos, os da dança e da música, o arraial, os 

concursos, as atividades plásticas, entre outros, são planeadas de forma a 

desenvolver também a dimensão artística. 

 

3.3. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

3.3.1. PRÉ ESCOLAR 

A avaliação da criança na educação pré-escolar assume uma dimensão 

marcadamente formativa, desenvolvendo-se num processo contínuo e interpretativo 

que procura tomar a criança protagonista da sua aprendizagem de modo a que vá 

tomando consciência do que já consegue, das dificuldades que vai tendo e como as 

vai ultrapassando.  

A avaliação formativa é um processo integrado que implica o desenvolvimento 

de estratégias de intervenção adequadas às características de cada criança e do 

grupo, incide preferencialmente sobre os processos, entendidos numa perspetiva de 

construção progressiva das aprendizagens e regulação da ação. Avaliar assenta na 

observação contínua dos progressos das crianças, indispensável para a recolha de 

informação relevante, como forma de apoiar e sustentar a planificação e o 

reajustamento da ação educativa, tendo em vista a construção de novas 

aprendizagens. 

 

DIVERSIFICAÇÃO DAS FORMAS DE AVALIAÇÃO 

A Avaliação Diagnóstica é aplicada no início do ano letivo, tendo por base a 

análise dos dados das observações feitas/evidências recolhidas; 

A Avaliação formativa – feita ao longo do ano - permite a adoção de estratégias 

de diferenciação pedagógica, contribuindo para a elaboração, adequação e 
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reformulação do projeto curricular de grupo e ainda para facilitar a integração da 

criança no contexto educativo; 

O preenchimento das Ficha Avaliação Individual por áreas no fim de cada 

período, tendo por base a análise dos dados das observações feitas/evidências 

recolhidas; 

O preenchimento da Síntese de Avaliação de Grupo no fim de cada período, 

tendo por base a análise dos dados das observações feitas/evidências recolhidas do 

grupo; 

A avaliação realizada com as crianças – a participação das crianças na 

avaliação promove o seu envolvimento na construção do processo educativo, 

constituindo também uma base da avaliação para as educadoras. 

 

AFERIÇÃO DOS CRITÉRIOS E DOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

A construção de instrumentos de recolha de evidências, que fundamentam o 

preenchimento das fichas, é da responsabilidade da equipa pedagógica, elaboradas 

em Departamento e aprovadas em Conselho Pedagógico. 

 

3.3.2. 1º CICLO 

 

3.3.3. 2º e 3º CICLOS 

DIVERSIFICAÇÃO DAS FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação diagnóstica é aplicada no início de cada ano letivo ou no início de 

cada unidade temática sendo a avaliação formativa implementada com caráter 

contínuo e sistemático.  

Utilizam-se instrumentos diversos adequados à diversidade das aprendizagens 

e recuperação dos alunos.  

 

AFERIÇÃO DOS CRITÉRIOS E DOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

Os grupos disciplinares definem ainda procedimentos relativamente aos 

critérios de avaliação, matrizes dos testes e respetivos critérios de avaliação e 

correção. 

Igualmente para outros instrumentos de avaliação  como por exemplo trabalhos 

de pesquisa são definidos critérios de correção. 
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4. LIDERANÇA E GESTÃO 

4.1. LIDERANÇA 

VALORIZAÇÃO DAS LIDERANÇAS INTERMÉDIAS 

 

As estruturas intermédias das escolas têm vindo a ser reconhecidas como 

órgãos fundamentais na mobilização dos professores e no desenvolvimento de 

dinâmicas de trabalho que permitem a mudança das práticas e a construção da sua 

autonomia curricular. 

Como não foram aplicados aos professores inquéritos de satisfação relativos 

às competências das lideranças (qualidade, sentido de justiça, …), é impossível 

apresentar qualquer conclusão. 

 

SOLUÇÕES INOVADORAS 

Desenvolvidas pelos SPO 

 

1- Programa de Desenvolvimento de Aptidões “Experimentar para 

Crescer” (PDA)  

O PDA foi implementado com 20 crianças de 5 anos de idade e incidiu na 

promoção de competências básicas para a aprendizagem escolar, que recaem 

sobretudo em 3 áreas de extrema importância: linguagem, psicomotricidade e 

perceção visual. Todas as crianças com 5 anos de idade sinalizadas beneficiaram do 

programa, pelo que se considera um objetivo cumprido. 

Relativamente ao número de sessões, o objetivo inicial era a realização de 25 

sessões. Tendo sido realizadas 34, este objetivo foi superado. 

 

2- Aprender a ser 

Com o Projeto “Aprender a ser” pretendemos contribuir para favorecer um 

relacionamento positivo entre as crianças e entre elas e as suas emoções. O 

programa decorreu ao longo do ano letivo para todos os alunos que frequentaram o 1º 

ano de escolaridade, com uma sessão mensal por turma. Ao todo foram dinamizadas 

63 sessões com os alunos (9 por turma). Os professores dos alunos deste ano de 

escolaridade participaram na ação “A gestão do comportamento” realizada em 

setembro. Os Pais / Encarregados de Educação tiveram a oportunidade de participar 

em duas ações que se realizaram em dezembro e em junho. Todos os alunos do 1º 

ano beneficiaram do programa, pelo que se considera um objetivo cumprido. 
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3- Vamos pensar a jogar 

 

O projeto “Vamos pensar a jogar” pretende ajudar os alunos a adquirirem 

conhecimentos e habilidades intelectuais através da realização de atividades que 

envolvem conceitos quantitativos e competências verbais, nomeadamente: 

desenvolvimento de competências numéricas, desenvolvimento de competências 

verbais, aquisição de competências cognitivas (resolução de problemas, autonomia, 

autoconfiança, atenção). Ao mesmo tempo, pretende incentivar a participação e a 

colaboração dos Pais e Mães no processo de crescimento afetivo e de 

desenvolvimento intelectual dos seus filhos. Participaram no programa os 12 alunos do 

4º ano selecionados, pelo que se considera um objetivo cumprido. 

 

Edulab 

Os EduLabs são salas de aula com sistemas tecnológicos integrados de 

hardware, software e plataformas de ensino, que deverão constituir o núcleo do 

ecossistema escolar focado na componente de ensino e aprendizagem, de utilização 

fácil, atrativa e mobilizadora para todos os atores do ensino. Deverão funcionar, no 

mínimo, durante um ano letivo completo. Pretende-se com estes EduLabs desenvolver 

um trabalho de melhorar continuamente a pedagogia e as tecnologias para assegurar 

uma eficiência, provada por estatísticas, que deverão evidenciar a evolução da 

qualidade do ensino e aprendizagem como resultado do uso do novo modelo 

pedagógico e tecnológico. 

 

 

4.2. GESTÃO 

CRITÉRIOS DE CONSTITUIÇÃO DOS GRUPOS E DAS TURMAS, DE 

ELABORAÇÃO DE HORÁRIOS E DE DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO 

 

Todos estes critérios encontram-se compilados num documento referente à 

organização do início do ano letivo. 
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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

A avaliação do desempenho do pessoal docente de acordo com a legislação 

em vigor. 

 

PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

 

Foi feito em reuniões de grupo as necessidades de formação dos docentes, a 

saber: 

- aproveitamento de recursos informáticos; 

- segurança nos laboratórios; 

- musicoterapia e tecnologias musicais. 

 

5. SUGESTÕES DE MELHORIA 

Aspetos positivos Aspetos Negativos 

-Em todos os anos grande 

percentagem de alunos sem níveis 

inferiores a 3- sempre igual ou superior 

a 55% 

-A média das diferentes disciplinas é 

sempre superior a 3 

-A média das diferentes turmas é 

sempre superior a 3  

-Os resultados das provas externas 

são muito acima dos resultados 

nacionais ( entre 5 a 13 pontos 

percentuais) 

-Os resultados internos e externos são 

iguais em mais de 50% de alunos. 

-As taxas de transição são iguais ou 

superiores a 90% 

-A maior parte das turmas  tem 

aproveitamento S ou B 

Níveis de sucesso ( Nivel 4 ou 5)em 

todos os anos acima de 50% 

-Em todos os anos à exceção do 5º há 

uma percentagem acima de 50 pontos 

percentuais de faltas justificadas. 

-O número de PIT elaborados é 

residual. 

-Verifica-se sucesso na medida apoio. 

A disciplina em que esta medida 

obteve menor sucesso foi a 

-Turmas de 6º e 7º ainda com 

comportamento NS. 

-Reduzir o nº de faltas injustificadas. 

-Verificam-se resultados escolares iguais ou 

superiores a 13% de avaliações negativas 

nas seguintes disciplinas/anos: 

Matemática 5º ano 

Português 5º ano 

Ciências 5º ano 

Matemática 6º ano 

CFQ 7º ano 

Matemática 7º ano 

FM 8º ano 

Matemática 8º ano 

Português 8º ano 

Matemática 9º ano 

FM 9º ano 

-Não ser possível saber se se cumpriram as 

metas estabelecidas 

- Discrepância entre o aproveitamento e o 

comportamento global em algumas turmas 

- Falta de coordenação no agendamento das 

atividades do PAA, levando à sobreposição 

de várias 

- Discrepância entre as atividades do PAA 

realizadas e não realizadas, situação 

comprovada pelo cruzamento de 

documentos (relatórios dos 
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. 

Matemática. 

 

 

subcoordenadores e PAA) 

- No PE existem várias situações que devem 

ser bem analisadas de modo a que as 

situações previstas sejam implementadas e 

sejam objeto de avaliação. 

Por ex, esclarecer o que se pretende com “ 

desenvolver um projeto por turma no âmbito 

das linhas orientadoras do PE”. 

- Falta de tempo para organizar, elaborar 

atividades e acompanhar alunos. 

- Não foram implementados: Ensino à 

distância – Ensino sem fronteiras e 

Português para estrangeiros nos Emirados. 
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