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A monitorização e avaliação do projeto educativo pretende-se que seja formativa e 

processual e que permita a construção de mecanismos de autocorreção do próprio projeto 

e a redefinição de objetivos e prioridades. 

O relatório visa proporcionar uma melhor compreensão da realidade do agrupamento, ao 

nível da articulação pedagógica e curricular, dos resultados escolares e sociais, da relação 

escola/comunidade, da monitorização e avaliação das aprendizagens, da gestão e dos 

recursos e equipamento. Para que esse objetivo se possa concretizar, é importante uma 

reflexão sobre os dados contidos neste relatório, reflexão essa que o conselho pedagógico, 

os departamentos curriculares, os grupos de docência e restantes estruturas de orientação 

educativa devem fazer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 
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A monitorização e avaliação do projeto educativo foram desenvolvidas por uma equipa de 

trabalho constituída para esse efeito, que integra elementos representativos de toda a 

comunidade educativa. Esta equipa é constituída pela comissão de autoavaliação, por 

todos os coordenadores de departamento e integra ainda outros elementos da 

comunidade educativa.  

A equipa está dividida em subequipas, uma por cada uma das sete dimensões do projeto 

educativo tendo sido cada uma destas subequipas responsável pela elaboração dos 

instrumentos de avaliação considerados necessários e adequados. Cada subequipa é 

coordenada por um dos seus elementos e reuniu, periodicamente para a concretização do 

trabalho definido. Para além das reuniões das subequipas foram também realizadas três 

reuniões plenárias com todos os elementos para uma visão abrangente do trabalho 

desenvolvido e concertação de estratégias. Nas reuniões plenárias esteve também 

presente a diretora do agrupamento. 

O presente relatório encontra-se organizado por áreas de intervenção e em cada uma 

dessas áreas faz-se a análise da dimensão ou das dimensões que dela fazem parte. Para 

cada uma das dimensões é identificado o objetivo geral e as ações e, no final, e sempre que 

possível, é avaliado o grau de cumprimento das metas estabelecidas. 
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2.1. ÁREA DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA RELACIONAL 

 

2.1.1. DIMENSÃO PLANEAMENTO E ARTICULAÇÃO 

 

Objetivo geral – Promover a articulação pedagógica e curricular 

 

Os resultados apresentados foram obtidos através da análise documental, de formulários 

que foram preenchidos online e de entrevista. 

O público-alvo para a identificação dos níveis de consecução, do grau de satisfação e dos 

resultados obtidos foram as estruturas pedagógicas e respetivas coordenações. Em alguns 

dos itens dos formulários foi utilizada uma escala de 1 a 5, sendo 1 o nível de menor 

satisfação/consecução e 5 o nível de maior satisfação/consecução. 

 

Ação: Articulação vertical e transversal do currículo 

 

Articulação horizontal 

No agrupamento todos os departamentos/grupos de docência referem que existe 

articulação horizontal que se concretiza através de: elaboração de testes sumativos e 

uniformização de critérios de avaliação, reuniões de trabalho organizadas em equipas por 

ano de escolaridade (39%) e disciplinas (42%), reuniões de trabalho são que assumem um 

carácter: presencial (29%), não presencial (24%) e com forte recurso ao correio eletrónico 

(31%).  

As sessões de trabalho destinam-se a: plano de trabalho de turma, sessões de preparação 

dos alunos para avaliação externa, elaboração de planificações, discussão de 

estratégias/metodologias/atividades, elaboração e partilha de materiais pedagógicos e 

testes, elaboração de critérios de classificação e análise dos resultados dos alunos, não 

assumindo nenhuma destas atividades um carácter dominante em relação às outras.  

 

2. ÁREAS DE INTERVENÇÃO 
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Articulação vertical 

Verifica-se a existência de um elevado número de equipas que desenvolvem esta 

articulação curricular (43% avaliaram com nível 4 e 26% com nível 3).  

A articulação vertical concretiza-se através de: dinamização de atividades 

científicas/pedagógicas (Mat+, Port+, Projeto de Ciências, Oficina das Palavras, Projeto 

Comunicar – Pré-escolar) artísticas, dramáticas, expressivas e físicas; definição de 

documentos orientadores ao trabalho dos docentes; adequação e articulação de 

metodologias e desempenho entre ciclos; articulação de conteúdos e competências no 

âmbito da mesma disciplina entre anos de escolaridade diferentes e atividades no âmbito 

do Espreitar a Escola e Comemorações do 25 de Abril. 

 

Articulação transversal 

Verifica-se a existência de uma boa articulação transversal, 57% dos respondentes avaliou 

com nível 4 e 30% com nível 3 o trabalho desenvolvido. 

A articulação transversal concretiza-se através de: secção Francófona; momentos de leitura 

em parceria com a biblioteca; atividades previstas no âmbito do plano curricular de turma, 

visitas de estudo; Workshop de Química, de Física e de Biologia direcionado para os alunos 

do 9º ano; atividades diversas no âmbito do Espreitar a Escola e das Comemorações do 25 

de Abril; articulação de conteúdos entre várias disciplinas no âmbito do ensino profissional 

e vocacional (e em menor escala no ensino regular); análise de metodologias e de formas 

de estar em sala de aula; discussão de experiências e partilhas de formas de atuação em 

situações concretas; colaboração em atividades desenvolvidas a nível de turma e para a 

comunidade; Projeto de Meditação (pré-escolar) e Filosofia para crianças (1º ciclo). 

 

Ação: Reforço do trabalho pedagógico entre professores que lecionam o mesmo 

nível/disciplina 

 

Realizada ao nível das articulações, horizontal e vertical, já referidas na ação anterior. 
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Ação: Dinamização de atividades de complemento curricular, de âmbito cultural, científico, 

artístico e desportivo 

 

Todas as atividades previstas foram implementadas.  

A avaliação e monitorização dependem da tipologia, dos objetivos e da forma de 

implementação da própria atividade (final do ano, trimestralmente ou quando oportuno em 

blog, Dropbox, GARE ou preenchimento de fichas para a DREAlg). 

 

Ação: Promoção de momentos de mostra de trabalhos e/ou divulgação de ações e projetos 

realizados 

 

Todas as atividades previstas foram implementadas (Jornal da Escola, Espreitar a Escola, 

Sítio do Agrupamento, Blogs, Secção Francófona).  

A avaliação e monitorização dependem da tipologia, dos objetivos e da forma de 

implementação da própria atividade e decorreram no âmbito de cada projeto. 

 

Ação: Inclusão nos planos de trabalho da turma (PTT) das áreas prioritárias da Educação 

para a Saúde 

 

Tanto a Educação para a Saúde como o GAAF, mesmo tendo objetivos e formas de 

implementação diferenciadas, foram concretizados a nível de cada turma e avaliados nos 

conselhos de turma e pelo respetivo coordenador de ciclo. 

 

Ação: Promoção e desenvolvimento de uma Cultura Desportiva de Escola 

 

Todas as atividades previstas no âmbito do Desporto Escolar e da Escola Ativa, para os 

diferentes anos de escolaridade, foram concretizadas e alvo de avaliação/monitorização 

pelos respetivos responsáveis.   
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Ação: Reforço do trabalho pedagógico e cooperativo entre os professores titulares das 

turmas /disciplinas que integrem alunos com NEE e o respetivo docente da Educação 

Especial 

 

Verifica-se que em todas as turmas que integram alunos com necessidades educativas 

especiais (NEE) há trabalho colaborativo entre os diretores de turma e a equipa do ensino 

especial e estes reúnem-se regularmente (56%) ou frequentemente (19%). Este trabalho 

concretiza-se essencialmente através de: elaboração de documentação (19%), recolha de 

informação sobre alunos (18%), elaboração de relatórios (18%); discussão/concertação de 

estratégias (17%) e contactos com encarregados de educação (14%).  

Nas reuniões entre os diretores de turma e a equipa do ensino especial é facultado o 

programa Educativo Individual dos alunos (37%), os relatórios do docente do ensino 

especial (33%) e os relatórios médicos/psicológicos dos alunos (28%). As mesmas servem, 

ainda, para solicitar as adequações no processo de avaliação (32%), as adequações 

curriculares individuais (31%), os currículos específicos individuais (19%) e fazer a 

sinalização de alunos com necessidades educativas especiais (17%). 

A articulação entre o docente do ensino especial e os docentes de cada conselho de turma 

é feita, preferencialmente, em reuniões de conselho de turma (39%) e de conselhos de 

turma de avaliação (37%).  

Os contactos estabelecidos entre o docente do ensino especial e os técnicos de 

saúde/encarregados de educação/outros técnicos são efetuados maioritariamente através 

de telefone/correio eletrónico/carta (41%) e reuniões presenciais (39%). 

A comunicação entre os diferentes intervenientes é considerada por todos muito boa 

(37%) ou boa (31%). 
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CUMPRIMENTO DAS METAS  

 

Meta: Aumentar o trabalho colaborativo na planificação e definição de estratégias, bem 

como na elaboração dos instrumentos de trabalho e de avaliação 

 

Tendo por base a informação recolhida constata-se que existe trabalho colaborativo nas 

diferentes equipas de trabalho das estruturas pedagógicas e respetivas coordenações. 

Levanta-se a dúvida sobre a forma como trabalho de articulação vertical e transversal é 

realizado, uma vez que a informação recolhida é omissa.  

Verificaram-se várias situações em que não há trabalho colaborativo, numas vezes porque 

só existe um professor a lecionar o nível/disciplina (Espanhol, MACS, Cinema, Inglês 

12ºano, Latim), outras como por exemplo, na disciplina de Português do 9º ano e na 

disciplina de Ciências Naturais do 7º e 8º anos, não parece haver justificação plausível.  

A meta foi atingida parcialmente. 

 

 

2.1.2. DIMENSÃO RESULTADOS ESCOLARES 

 

Objetivo geral – Reduzir o insucesso escolar 

 

Os resultados apresentados foram obtidos através de análise documental e de entrevista. 

 

Ação: Dinamização da sala de estudo com apoio tutorial 

 

Na EB 2,3 a ação está organizada e foi implementada e a sua monitorização está 

organizada. 

Na escola secundária a ação está definida mas não foi organizada, pelo facto de o crédito 

para apoio educativo ter contemplado, também, as direções de turma e, como tal, não ter 

sido suficiente para o efeito. No Centro de Aprendizagem existe um registo diário de 

frequência com referência do que vão utilizar.  

 

 



      | EQUIPA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO Página 10 

 

Ação: Apoio para as provas finais /exames nacionais nas diversas disciplinas: ensino básico 

e secundário 

 

A ação foi implementada, monitorizada e avaliada e o número de alunos que frequentam 

os apoios é elevado. 

 

Ação: Coadjuvação em grupos de dificuldade homogénea, de professor da área científica e 

pedagógica da matemática e do português - 1º ciclo  

 

A ação foi implementada, monitorizada e avaliada no 2º e no 4º anos.  

Foi realizado trabalho em coadjuvação, nas duas disciplinas, com grupos de 

homogeneidade relativa, dentro ou fora da sala, pelas duas docentes (português e 

matemática)  

Foram realizadas reuniões semanais entre as docentes titulares e as docentes envolvidas 

diretamente no projeto, para delineação de estratégias de abordagem dos conteúdos e 

partilha de informações e preparação de material didático a aplicar nos grupos. Foram 

elaboradas fichas de reforço, por temas e por níveis de desempenho e, no 4º ano, 

selecionados exercícios com a tipologia dos das provas finais. 

 

Ação: Promoção de estratégias de desenvolvimento /recuperação das aprendizagens de 

Matemática (Mat+) e Português (Português +): 2º e 3º ciclos 

 

Os dados foram recolhidos ao longo do ano letivo em todas as turmas do 5º ao 12º anos, 

verificando-se que, em junho de 2014, 55,5% das turmas apresentavam uma evolução 

positiva a português e 45,7% registavam evolução positiva a matemática (Anexo I). 

Anexo I_Port+_Mat+_Mapa de tendências_Global.pdf 

 

Ação: Dinamização do Consultório da Matemática 

 

Ao longo do ano letivo, a vinda de alunos ao Consultório decorreu de forma díspar, com 

dias extremamente concorridos intercalados com dias com menor frequência. 
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No 1º Período, deslocaram-se ao Consultório 106 alunos ao longo de 30 dias efetivos (46% 

dos 65 dias totais do Período), no 2º Período 164 alunos ao longo de 42 dias (65% dos 65 

dias totais do Período) e no 3º Período 114 alunos ao longo de 33 dias (79% dos 42 dias 

totais do Período).  

Em termos absolutos, mais de 388 alunos deslocaram-se ao Consultório no ano letivo 

2013-2014 não havendo, no entanto, registos escritos da sua vinda. Talvez mais de uma 

centena de vindas ficou assim por documentar, incluindo alunos que, a pedido dos seus 

professores, realizaram os seus testes na sala ou turmas inteiras a quem foram dados 

apoios ou reforços pedagógicos ou ainda a atividade “Espreitar a escola”. 

A mais significativa percentagem de atividades realizadas pelos alunos no Consultório 

prendeu-se com apoio e esclarecimento de dúvidas na disciplina de Matemática, 51,29% 

(291 horas e 57 minutos) foram dedicadas à prestação de apoio, 29,12% (137 horas e 15 

minutos) foram utilizadas por alunos para desenvolverem atividades autónomas como 

estudo ou trabalho de casa e 19,59% (50 horas e 53 minutos) foram empregues nos jogos 

lúdico-pedagógicos como Xadrez, Jogo do Quatro e Abalone presentes no Consultório.  

O ano curricular que mais frequentou o Consultório foi o 12º ano (59,02%), seguido pelo 

10º ano (17,78%). É de salientar o apoio dado a uma aluna externa, antiga aluna da escola, 

que solicitou auxílio na sua preparação para o exame do 12º ano, tendo ido 18 vezes ao 

longo de 2 meses e ainda uma aluna do 7.º ano da Escola S. Pedro do Mar, escola 

pertencente a este agrupamento, que veio 11 vezes (Anexo II). 

Anexo II_Relatório Consultório 13-14.pdf 

 

Ação: Projeto Ciência 

 

A ação foi implementada, monitorizada e avaliada tendo sido considerado como “Bom” o 

desempenho dos alunos do 3º ciclo, o interesse e a participação do público-alvo (crianças 

do pré-escolar e alunos do 1º ciclo) e como “Boa” a coordenação do projeto (Anexo III). 

AnexoIII_ESLA_Relatório_Anual_Projeto_de_Ciência_13_14 
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Ação: Reforço do papel estratégico do Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) e do 

Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF) 

 

A ação foi implementada, monitorizada e avaliada (Anexos IV e V) 

AnexoIV_Relatório Final de Actividades GAAF 2013-2014.pdf 

AnexoV_SPO_Relatório final de   atividades  ano letivo 2013-2014.pdf 

 

Ação: Reforço da aplicação das diversas modalidades e estratégias de apoio educativo 

 

A ação foi concretizada através de horas de apoio atribuídas a diversas disciplinas para 

apoio ao estudo. 

 

 

Ação: Criação de oportunidades de participação dos alunos em workshops, seminários, 

campeonatos, concursos e outros eventos relacionados com as diferentes áreas de estudo 

 

Os professores do agrupamento proporcionaram a participação dos alunos em diversas 

atividades tais como, workhops, palestras, campeonatos, concursos e outros eventos, tais 

como visitas de estudo, relacionados com as diferentes áreas de estudo. 

 

Ação: Envolvimento dos EE e alunos nos projetos de melhoria de resultados estabelecidos 

no projeto educativo 

 

O envolvimento dos encarregados de educação e dos alunos nos projetos de melhoria de 

resultados decorre  da participação destes no processo ensino aprendizagem.  
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Ação: Organização e implementação da lecionação, com a fixação da carga horária e a 

distribuição de serviço 

 

Foi garantido a todos os alunos do 1º ciclo uma hora semanal de inglês, lecionada por 

professores de inglês do agrupamento. 

No 2º ciclo foi garantida a iniciação de uma 2ª língua mas a mesma não funcionou devido 

ao reduzido número de alunos inscritos. 

 

Cumprimento das metas  

 

Meta: Melhorar os níveis de desempenho dos alunos em sala de aula/disciplina 

 

Para a avaliação desta meta considerou-se a evolução dos resultados no âmbito do projeto 

Port+ e Mat+.  

A meta foi atingida. 
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Meta: Manter ou aumentar as taxas de sucesso interno de cada ano de escolaridade 
 

Para a avaliação desta meta usou-se a base de dados da MISI. Da análise da tabela pode 

verificar-se que, globalmente, no ensino básico, a taxa de sucesso subiu de 83,13% em 

2012/13 para 88,02% em 2013/2014 e, no ensino secundário, subiu de 67,78% para 

71,05%. 

Relativamente ao cumprimento da meta, a mesma foi cumprida na grande maioria dos 

anos de escolaridade. 

Quadro 1 – Taxas de sucesso interno em 2012/2013 e 2013/2014 

 TAXA DE SUCESSO 

 2012/2013 2013/2014 

BÁSICO 83,13% 88,02% 

Regular 83,76% 88,29% 

1º Ano 100,0% 98,63% 

2º Ano 88,89% 86,32% 

3º Ano 88,37% 91,92% 

4º Ano 88,73% 100,0% 

5º Ano 90,7% 85,88% 

6º Ano 78,23% 83,21% 

7º Ano 79,69% 82,46% 

8º Ano 82,96% 88,42% 

9º Ano 68,83% 84,82% 

PIEF 100,0% 64,71% 

EFA 68,25% 74,0% 

B2 28,57%  

B3 100,0% 74,0% 

CEF 82,76% ___ 

Tipo 2 92,86% 100,0% 

Tipo 3 73,33% 95,65% 

SECUNDÁRIO 67,78% 71,05% 

Regular Tecnológico 85,71% ___ 

12º Ano 85,71% ___ 

Regular CH 65,86% 67,75% 

10º Ano 74,07% 68,42% 

11º Ano 78,79% 84,82% 

12º Ano 39,05% 50,43% 

Recorrente 30,77% ___ 

Modular 30,77% ___ 

Profissional 73,37% 79,08% 

1º Ano 94,94% 88,52% 

2º Ano 100,0% 96,0% 

3º Ano 8,89% 45,24% 

CEF ___ 76,47% 

Tipo 5 ___ 76,47% 

Fonte dos dados: MISI 



      | EQUIPA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO Página 15 

 

Meta: Melhorar em 5% a distância da taxa de sucesso para o valor nacional: ensino 

básico/ensino secundário 

 

No quadro 2 apresentam-se, por ano e disciplina, a média das classificações obtidas nos 

testes intermédios nos anos letivos de 2012/13 e 2013/14. 

 

Quadro 2 – Síntese dos resultados obtidos nos testes intermédios 

  Ano letivo 2012/2013 Ano letivo 2013/2014 

  Disciplinas 
Média do 

agrupamento 
Média 

nacional 
Média 

regional 
Média do 

agrupamento 
Média 

nacional 
Média 

regional 

Português – 2.º ano 60% 66,98% 72,21% 74,93 74,93 
1.º ciclo 

Matemática – 2.º ano 49% 63,01% 65,96% 68,90 68,90 

Português - 9.º ano 43,40% 49% 46% - 48% 52,40% 57,3% 56% - 58% 
3.º ciclo 

Matemática - 9.º ano 22,20% 32,40% 30%-34% 37,30% 45,80% 40% - 45% 

Matemática -11.º ano 6,5 8 7,5 - 8 8 9,5 8,5 - 9 

Física e química 

11.º ano 
8,1 8,3 7 - 7,5 9,4 9,4 9 - 9,5 

Biologia e geologia 11.º 
ano 

10,7 9,7 10 - 10,5 10,1 10,1 9,5-10 

Matemática - 12.º ano  
1.º teste 

7,6 9,3 9 - 9,5 10 11,6 11 - 11,5 

Matemática - 12.º ano  
2.º teste 

7,4 9,6 9,5 - 10 8,2 8,9 8  - 8,5 

Ensino 

Secundário 

Português 12.º ano 10 12,2 11,5 - 12 11,1 11,3 11 - 11,5 

 

Os resultados alcançados pelo agrupamento nos testes intermédios em 2013/2014 foram 

melhores que no ano letivo anterior.  

No que diz respeito aos resultados das provas/exames nacionais estes podem ser 

consultados no Anexo VI. 

Verifica-se uma tendência de aproximação à média nacional na maioria das disciplinas 

sujeitas a avaliação externa.   

AnexoVI_ Relatório avaliação interna_externa EB_SEC_2014_Final.pdf 

A meta foi parcialmente atingida 

 

Meta: Garantir a iniciação da língua inglesa aos alunos do 1º ciclo 

 

A meta foi atingida. 
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Meta: Garantir a iniciação de uma 2ª língua aos alunos do 2º ciclo 

 

A meta foi atingida. 

 

Objetivo geral – Reconhecer o valor do mérito e da excelência 

 

Ação: Divulgação no sentido de motivar os alunos para o sucesso escolar 

 

Os diretores de turma informaram os alunos em contexto de sala de aula e os respetivos 

encarregados de educação, em reunião, sobre a existência dos Quadros de Mérito e de 

Excelência. 

Foram divulgados na página da ESLA vídeos e fotografias relativos à cerimónia do “Dia do 

Diploma” realizada no dia 15 de novembro de 2013 (ano letivo 2012/2013) e no dia 31 de 

outubro de 2014 (ano letivo 2013/2014). 

Foram elaborados posters com fotografias de todos os alunos que integraram os Quadros 

de Mérito e de Excelência nos dois anos letivos referidos. 
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Ação: Criação dos diplomas de Mérito e de Excelência a serem entregues em cerimónia 

pública e inseridos no PIA dos alunos 

 

Foram criados os diplomas de Mérito e de Excelência, que foram entregues numa 

cerimónia pública realizada no dia 15 de novembro de 2014.  

No quadro 3 apresenta – se o número de alunos inseridos no quadro de Mérito e de 

Excelência nos anos letivos de 2012/13 e 2013/14. 

 

Quadro 3 – Síntese dos alunos inseridos nos Quadros de Mérito e de Excelência 

 Quadro de Mérito Quadro de Excelência 

Nº ALUNOS 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 ANO 

ESCOLAR 2012/13 2013/14 N.º % N.º % N.º % N.º % 

2º 107 95 15 14,02 11 11,58     

3º 83 100 16 19,28 3 3,00     

4º 74 86 5 6,76 5 17,44     

5º 124 83 30 24,19 10 12,05 2 1,61 10 12,05 

6º 151 127 17 11,26 18 14,17   12 9,45 

7º 117 148 11 9,40 12 8,11 1 0,85 2 1,35 

8º 131 90 9 6,87 9 10,00 1 0,76 4 4,44 

9º 175 163 9 5,14 7 4,29   6 3,68 

10º 203 194 1 0,49 5 2,58     

11º 133 129 7 5,26 2 1,55     

12º 115 108 3 2,61 7 6,48 1 0,87 3 2,78 

 

Nos quadros de Mérito e de Excelência verificaram-se algumas alterações de 2012/2012 

para 2013/2014. 

Constata-se um aumento do número de alunos no quadro de mérito no 4º, 6º, 8º, 10º e 

12º anos. 

 

Cumprimento das metas  

 

Meta: Aumento gradual do número de alunos inseridos nos Quadros de Mérito e de 

Excelência 

 

A meta foi parcialmente atingida. 
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2.1.3. DIMENSÃO RESULTADOS SOCIAIS 
 

Objetivo geral – Reconhecer valores da cidadania 

 

Os resultados apresentados foram obtidos através da análise documental, de formulários 

que foram preenchidos online e de entrevista. 

 

Ação: Divulgação, na comunidade, no sentido de motivar os alunos para o sucesso escolar 
 

Os diretores de turma informaram os alunos em contexto de sala de aula e os respetivos 

encarregados de educação, em reunião, sobre a existência dos Quadros de Valor. 

Foram divulgados na página da ESLA vídeos e fotografias relativos à cerimónia do “Dia do 

Diploma” realizada no dia 15 de novembro de 2014.  

Foi feita uma impressão de um poster com fotografias de todos os alunos que integraram 

os Quadros de Valor. 

 

Ação: Criação dos diplomas de Valor a ser entregue em cerimónia pública 
 

Foram criados os diplomas de Mérito e de Excelência, que foram entregues numa 

cerimónia pública realizada no dia 15 de novembro de 2014.  

No quadro 4 apresenta-se o número de alunos inseridos no quadro de Valor nos anos 

letivos de 2012/13 e 2013/14. 

Quadro 4 – Síntese dos alunos inseridos no Quadro de Valor 

 Quadro de valor 

Nº ALUNOS 2012/13 2013/14 ANO 
ESCOLAR 2012/13 2013/14 N.º % N.º % 

5º 124 83 2 1,61 6 7,23 

6º 151 127 3 1,99 12 9,45 

7º 117 148 4 3,42 4 2,70 

8º 131 90 2 1,53 24 26,67 

9º 175 163 6 3,43 9 5,52 

10º 203 194   10 5,15 

11º 133 129 3 2,26 4 3,10 

12º 115 108 4 3,48 3 2,78 

Verifica-se um aumento, de 2013 para 2014, no número total de alunos que integraram o 

quadro de Valor. 
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Cumprimento das metas  

 

Meta: Aumento gradual do nº de alunos inseridos no Quadro de Valor 

 

A meta foi atingida. 

 

Objetivo geral – Prevenir o abandono, absentismo e indisciplina 

 

Ação: Funcionamento e monitorização dos cursos 

 

No quadro 5 apresenta-se uma síntese de aspetos relacionados com o funcionamento e 

monitorização dos cursos qualificantes. 

 

Quadro 5 – Síntese do funcionamento e monitorização dos cursos 

2013/2014 

Tipo de curso 
Alunos 

inscritos 

Transferências
Mudanças de 
turma/curso 

Institucionalizado 
/ itinerante 

Anulações de 
matrícula, 

exclusões por 
faltas e fuga à 
escolaridade 

Alunos 
avaliados 

Aprovação Certificação 
Percentagem de 

aprovação 
Percentagem 

de certificação 

1º Ciclo-PIEF* 1 0 0 0 1 1  ___ 100,00  ___ 

6º Ano - PCA  15 3 1 3 8 6 ___  75,00  ___ 

6º Ano – PIEF* 5 1 1 1 3 1 ___  33,33  ___ 

VOC1/VOC2 50 7 0 1 43 Em processo de avaliação  ___ 

9º Ano PIEF* 15 1 1 1 13 6  ___ 46,15  ___ 

9º Ano CEF 25 1 0 1 23 21 16 ** 91,30 69,57 

VOC3 25 1 0 0 24 24  ___ 100,00 ___ 

TOTAIS ENSINO 
BÁSICO 

136 14 3 7 115 59 16 51,30 34,04 

10º Ano - 
Profissional 

81 7 0 20 54 52 ___  96,30 ___  

11º Ano - 
Profissional 

60 6 0 6 47 47  ___ 100,00  ___ 

12º Ano - 
Profissional 

43 0 0 1 42 19  19 45,24 45,24 

1º Ano - Voc4 23 3 0 1 13 Em processo de avaliação ___ 

TOTAIS ENSINO 
SECUNDÁRIO 

207 16 0 28 156 118 0 75,64 0 

TOTAIS 343 30 3 35 271 177 16 65,31 5,90 

* PIEF – A grelha não reflete os dados exatos do  PIEF, sobretudo ao nível do PIEF3, 3º ciclo, pois para a 

conclusão deste ciclo neste Plano de Formação são necessários dois anos, por isso só se consideram como 

sucesso os alunos que terminaram o ciclo (que são os que estão neste Plano há pelo menos dois anos), 
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contudo existem outros alunos, os que integraram a turma no presente ano letivo, que obtiveram 

aproveitamento satisfatório e que, no entanto, não concluíram o ciclo porque aqui estão apenas há um ano. 

Estes alunos não podem ser considerados como insucesso, pois estão a percorrer o percurso normal, no 

entanto, não se podem considerar como aprovados, por isso em pauta a sua situação é "Em processo de 

avaliação".  Se forem consultadas as pautas do PIEF2 e 3 estes alunos encontram-se em "Processo de 

avaliação", apenas no PIEF3 houve um aluno "Não aprovado". 

 ** os alunos podem optar por não realizar estágio, não obtendo assim certificado escolar mas apenas 

certificado de conclusão de 3º ciclo 

 

 

Cumprimento das metas  

 

Meta: Aprovação/Certificação de pelo menos 90% dos alunos em Percurso Curricular 

Alternativo e/ou Ensino Vocacional do Ensino Básico em escolaridade obrigatória 

 

A meta foi atingida parcialmente 

 

Objetivo geral – Prevenir e regular situações de indisciplina 

 

Os resultados apresentados foram obtidos através da análise documental. 

 

Ação: Articulação entre Diretores de Turma e Comissão de Supervisão disciplinar 

 

A ação foi concretizada ao longo do ano letivo. 

 

Ação: Reforço do rigor no cumprimento dos deveres constantes no Estatuto do Aluno e  

Ética Escolar e no Regulamento Interno 

 

Este reforço manifestou-se num maior rigor de divulgação da informação e 

responsabilização dos delegados e subdelegados de turma. A existência e funcionamento 

da Comissão de Supervisão Disciplinar e a estreita ligação com os diretores de turma 

garantiu esse rigor. 
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Ação: Cooperação com entidades locais de apoio e proteção de crianças e jovens 

 

Foi desenvolvida cooperação com entidades locais e proteção de crianças e jovens sempre 

que foi necessário. 

 

Ação: Desenvolvimento nos alunos de um sentimento de identificação e pertença com a 

sua escola 

 

Considerou-se que as atividades FESTA DA ENTREGA DOS DIPLOMAS DE VALOR, MÉRITO E 

EXCELÊNCIA e ESPREITAR A ESCOLA contribuíram para o reforço dessa identificação. O 

mesmo acontece pelo facto de haver uma Associação de Estudantes do Agrupamento. 

 

 

Cumprimento das metas  

 

Meta: Melhorar o nº de medidas disciplinares por aluno em pelo menos 15% 

 

A meta foi atingida. 

 

Meta: Diminuir o nº de medidas disciplinares por aluno em pelo menos 15%.  

 

A meta foi atingida. 

 

 

Quadro 6 – Síntese das medidas disciplinares corretiva e sancionatórias em 2012/2013 e 2013/2014 

Ano letivo 

Número total 
de 

alunos 
Inscritos 

Número total 
de 

Medidas Disciplinares 
Corretivas 

Número total 
de 

Medidas Disciplinares 
Sancionatórias 

Número total 
de 

Medidas 
Disciplinares 

Medidas disciplinares 
por aluno 

2012/2013 1720 251 29 280 0,16 

2013/2014 1580 29 28 57 0,04 
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Verifica-se que o número total de medidas disciplinares corretivas diminuiu 

significativamente, pelo que o número total de medidas disciplinares diminuiu também. O 

número de medidas disciplinares, por aluno, passou de 0,16 para 0,04. 

A meta foi atingida. 

 

Objetivo geral – Otimizar o Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF) 

 

Os resultados apresentados foram obtidos através da análise documental. 

 

Ação: Deteção de problemáticas sociais que afetem os alunos e as famílias da comunidade 

escolar 

 

A ação foi concretizada. 

 

Ação: Refletir e planear a intervenção mais adequada; Sensibilizar e responsabilizar os 

encarregados de educação face aos pedidos extraordinários solicitados à escola 

 

A ação foi concretizada. 
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Ação: Mediar conflitos 

 

A ação foi concretizada. 

 

Ação: Promover o desenvolvimento de competências pessoais e sociais 

 

A ação foi concretizada. 

 

Ação: Promover o desempenho dos alunos, ao nível de comportamento e assiduidade 

 

A ação foi concretizada. 

 

Ação: Promover a educação para a saúde: sensibilizar para as problemáticas relacionadas 

com a adolescência; informar sobre a importância de hábitos de vida saudáveis 

 

A ação foi concretizada. 

 

Ação: Comportamento de risco. Sensibilizar para a prevenção de comportamentos 

desviantes; identificar sinais de alerta 

 

A ação foi concretizada. 

 

Ação: Gestão doméstica: sensibilizar os jovens para a gestão de prioridades de consumo; 

diagnosticar possíveis situações de carência económica relacionadas com má gestão 

 

A ação foi concretizada. 
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No quadro 7 apresenta-se sistematizada a informação recolhida no que respeita a todas as 

ações acima identificadas. 

 

Quadro 7 – Síntese das atividades realizadas pelo GAAF 

Nº de Famílias atendidas pelas 

técnicas do GAAF 
205 

Nº de Encaminhamentos com 

sucesso 
459 

Nº de situações de indisciplina após a  

intervenção do GAAF 

Dos 108 alunos acompanhados neste âmbito apenas 8 continuaram com 

indisciplina 

Nº de ações realizadas no âmbito do 

desenvolvimento de competências 

pessoais e sociais 

15 

 

 

Cumprimento das metas  

 

Meta: Atender todas as famílias sinalizadas para o Espaço Família 

 

Foi atingida a meta. 

 

Meta: Avaliar/mediar todas as situações de indisciplina sinalizadas ao GAAF 

 

Foi atingida a meta. 
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2.1.4. DIMENSÃO RELAÇÃO ESCOLA/COMUNIDADE 

 

Objetivo geral – Promover o agrupamento e a sua identidade 

 

Os resultados apresentados foram obtidos através da análise documental e de formulários 

que foram preenchidos online. 

 

Ação: Levantamento de possíveis parceiros 

 

A ação foi concretizada. 

 

Ação: Estabelecer parcerias e protocolos (autarquia, universidades, instituições, empresas)  

 

A ação foi concretizada. 

No quadro 8 apresenta-se sistematizada a informação recolhida no que respeita às ações 

acima identificadas. 

 

Quadro 8 – Síntese de aspetos relacionados com a FCT 

Nome de curso As entidades contactadas 
Nº de 

alunos da 
turma 

Nº de parcerias 
efetuadas/locais de 

estágio 

Nº de alunos 
que 

estagiaram 

Restauração 
(Cozinha e 

Pastelaria) - 12º H 

Henrique Leis, Hilton, Tivoli, São Gabriel, Paixa, 

Medical Hotel H2O, Grupo Pestana, Dom José, Epic 

Sana. 

6 6 6 

Apoio à Infância - 
12ºH 

Academia dos Marinheiros (Albufeira), Babymoura, 

Centro de Apoio à Criança, Clubemed (Albufeira), 

Clube do Bibe, Estrela Mágica (Almancil), Fundação 

António Aleixo (Loulé e Quarteira), Os três 

Pastorinhos (Pereiras) 

13 8 13 

Fotografia  - 11ºG 

Photo Express (Albufeira), Fundação António Aleixo 

(Quarteira), Aquashow (Quarteira), CML (Loulé), 

Digifoto (Loulé), Servifoto (Loulé), Out of Print 

(Loulé), Stills (Loulé), Voz de Loulé (Loulé) e Zoo 

Marine (Albufeira). 

12 10 12 

Fotografia  - 12ºG 
Associação Académica de Faro, Associação Akredita 

em ti e Projeto TASA. 
6 3 3 
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Após a análise dos resultados do formulário enviado para os diretores dos cursos, verificou-

se que foram estabelecidos protocolos com entidades para todos os alunos, à exceção do 

curso profissional de fotografia da turma G do 12º ano, no qual três alunos com módulos 

em atraso, não apresentam por esse motivo, condições de frequentar a Formação em 

Contexto de Trabalho (FCT). 

 

Ação: Estabelecer modos de monitorização e avaliação das parcerias. 

 

No quadro 9 apresenta-se sistematizada a informação recolhida no que respeita a esta 

ação. 

Quadro 9 – Síntese de aspetos relacionados com a FCT 

(Nº de parcerias efetuadas e Nº de Estágios por curso) 

Nome do curso 
Ano e 
Turma 

Entidade onde 
se realiza FCT 

Grau de 
satisfação 

relativamente às 
atividades 

propostas aos 
formandos 

Grau de satisfação 
relativamente ao 

acompanhamento do 
Monitor da 

Entidade/empresa 

O que pode ser melhorado 
na prestação dos nossos 

formandos/monitor 

Restauração 

(Coz/Past) 
12º H 

Medical hotel 

H2O SPA 
Muito Satisfatório Muito Satisfatório  

Restauração 

(Coz/Past) 
12º H Tivoli Marina Muito Satisfatório Muito Satisfatório  

Restauração 

(Coz/Past) 
12º H Paixa Muito Satisfatório Muito Satisfatório  

Fotografia 11º G Zoo Marine Muito Satisfatório Muito Satisfatório 
Só os transportes dificultam 

a deslocação da aluna 

Fotografia 11º G Photo Service Muito Satisfatório Satisfatório  

Fotografia 11º G Aqua Show Muito Satisfatório Muito Satisfatório  

Fotografia 11º G 
Fundação 

António Aleixo 
Muito Satisfatório Muito Satisfatório  

Fotografia 12º G 

Associação 

Académica de 

Faro 

Muito Satisfatório Muito Satisfatório  

Fotografia 12º G 
Associação 

Akredita em ti 
Muito Satisfatório Satisfatório  

Apoio à Infância 12º H 
Babymoura-

Vilamoura 
Satisfatório Muito Satisfatório 

A assiduidade e uma melhor 

noção das 
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Nome do curso 
Ano e 
Turma 

Entidade onde 
se realiza FCT 

Grau de 
satisfação 

relativamente às 
atividades 

propostas aos 
formandos 

Grau de satisfação 
relativamente ao 

acompanhamento do 
Monitor da 

Entidade/empresa 

O que pode ser melhorado 
na prestação dos nossos 

formandos/monitor 

responsabilidades quando 

faltam e não avisam a 

entidade de imediato. 

Apoio à Infância 12º H 
Clube do Bibe-

Vilamoura 
Muito Satisfatório Muito Satisfatório  

Apoio à Infância 12º H 
Estrela Mágica-

Almancil 
Satisfatório Muito Satisfatório  

Apoio à Infância 12º H 
António Aleixo-

Loulé 
Satisfatório Satisfatório  

Apoio à Infância 12º H 
Babymoura-

Vilamoura 
Satisfatório Satisfatório  

 

Após a análise dos resultados do formulário dos Orientadores, verificaram-se 10 respostas 

com “muito satisfatório” e 4 respostas com “satisfatório” nas atividades propostas aos 

formandos. No acompanhamento do Monitor aos formandos, verificaram-se também 10 

respostas com “muito satisfatório” e 4 respostas como “satisfatório”. Sobre os pontos a 

melhorar, foram referidas duas situações: a dificuldade de transportes de uma aluna para o 

ZooMarine e a pouca responsabilidade dos alunos, pois quando faltam, não avisam a 

entidade de imediato. 

 

Quadro 10 – Síntese de aspetos relacionados com a FCT 

(Grau de Satisfação das Entidades de FCT com a Escola) 

Nome de curso 
Entidade que 
está a realizar 

estágio 

Grau de satisfação 
relativamente ao 
desempenho dos 

formandos 

Grau de satisfação 
relativamente ao 

acompanhamento do 
Orientador da Escola 

O que pode ser melhorado na 
prestação dos nossos 

formandos/orientador 

Técnico de apoio 

Infância 

Academia dos 

Marinheiros 
Muito Satisfatório Satisfatório  

Técnico de Apoio à 

Infância 

Centro Paroquial 

de Quarteira- 

Creche três 

pastorinhos 

Satisfatório A Melhorar 

As visitas de 

acompanhamento devem ser 

mais frequentes 

Gestão Desportiva 
Browns Sports & 

Leisure club 
Muito Satisfatório Muito Satisfatório  
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Nome de curso 
Entidade que 
está a realizar 

estágio 

Grau de satisfação 
relativamente ao 
desempenho dos 

formandos 

Grau de satisfação 
relativamente ao 

acompanhamento do 
Orientador da Escola 

O que pode ser melhorado na 
prestação dos nossos 

formandos/orientador 

Vilamoura 

RESTAURAÇÃO - 

RESTAURANTE E BAR 

SOARES & NETO, 

LDA 
Satisfatório Satisfatório  

Curso Vocacional de 

Atividades Turísticas e 

Serviços 

Fundação 

António Aleixo 
Muito Satisfatório Muito Satisfatório  

Fotografia 
Fundação 

António Aleixo 
Muito Satisfatório Muito Satisfatório  

Gestão Desportiva 

Min Leach, 

Propriedades e 

Turismo, Lda 

Satisfatório A Melhorar  

Gestão Desportiva 
Soares & Neto, 

Lda 
Satisfatório Satisfatório  

Fotografia PMB Satisfatório A Melhorar  

 

Após a análise dos resultados do formulário dos Monitores, verificaram-se 5 respostas com 

“satisfatório” e 4 respostas como “muito satisfatório” no desempenho dos formandos da 

nossa escola. No acompanhamento do Orientador ao estágio, verificaram-se 3 respostas 

como “muito satisfatório”, 3 respostas como “satisfatório” e 3 respostas como “a 

melhorar”. Sobre os pontos a melhorar, foi referida por uma entidade que as visitas do 

Orientador deviam ser mais frequentes. 
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Ação: Participação em atividades culturais, desportivas e de solidariedade  

 

Nos quadros 11 e 12 apresenta-se sistematizada a informação recolhida no que respeita a esta 

ação. 

 

Quadro 11 – Síntese de aspetos relacionados com a participação 

em atividades culturais, desportivas e de solidariedade 

Projeto 
Nº professores 

envolvidos 
Nº alunos 

participantes 
Nº atividades 

realizadas 
As atividades 

SOS 

FOME 
1 25 (8C) 9 

Atividades de pesquisa, recolha e seleção de 

informação sobre os bancos alimentares. 

Reformulação do panfleto de divulgação da 

campanha S.O.S Fome. 

Campanha de recolha de alimentos (semanal, no 

espaço de HOE – DT do 8ºC). 

Armazenamento de alimentos (na Esla-gabinete de 

História, bloco A; na EB 2,3 - secretaria)  

Divulgação do projeto nos estabelecimentos 

escolares do Agrupamento (turma a turma, em 

contexto de sala de aula) 

Distribuição de panfletos à comunidade educativa 

dos estabelecimentos escolares do Agrupamento;  

Afixação de cartazes nos estabelecimentos 

escolares do Agrupamento. 

Venda de bolos num dos dias do Espreitar a escola, 

na Esla, sendo que o dinheiro angariado com a 

venda dos bolos reverte a favor da campanha SOS 

Fome (para aquisição de bens de 1ª necessidade) 

Distribuição de géneros alimentares às famílias 

carenciadas de Quarteira (famílias registadas na 

ação social da Junta de Freguesia de Quarteira) no 

final de cada período letivo. 
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Quadro 12 – Síntese de aspetos relacionados com a participação em outro tipo de atividades 

Outras atividades em que a Escola participou 

- Palestras promovidas pela universidade do Algarve para promoção dos cursos da própria universidade relacionados 

com o ensino artístico 

- Participação nas atividades concelhias do 25 de abril 

- Participação no Road show 

- Programa Parlamento dos Jovens 

- Participação na sessão inaugural do Interact Clube de Quarteira 

- Presença em várias sessões do Rotary Club de Loulé 

- Participação das docentes do grupo na Mostra dos cursos Profissionais em Loulé 

- Visitas de estudo no âmbitos dos conteúdos dos cursos profissionais, no Concelho de Loulé 

- Exposições regulares 

- Atividades desenvolvidas pela Igreja Católica 

- Participação em 4 atividades com o grupo equipa de Orientação (Arraiolos 2, Castelo de Vide e S. Brás de Alportel) 

- Atividades comunitárias CML, JFQ e Clubes desportivos em Voluntariado (Triatlo, Torneio de Natação, Campeonato 

de Ginástica, Caminhada e Corrida de S. Silvestre)  

- Participação no Blue Run 

- Colaboração na organização de colónias de férias com cedência de instalações para centros sociais da Musgueira e 

de Odivelas 

- Parceria com o projeto Akreditar + com a  cedência de instalações 

- Atividades de férias organizadas pela Câmara Municipal de Loulé 

 

Registam-se mais algumas atividades organizadas pela Comunidade em colaboração com o 

GAAF, as quais se apresentam no quadro 14. 
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Ação: Estabelecimento de parcerias / protocolos com instituições e organizações para 

desenvolvimento de atividades 

 

O agrupamento estabeleceu parcerias e protocolos, para o desenvolvimento de atividades, 

com as instituições e as organizações indicadas no quadro 13. 

 

Quadro 13 – Síntese das parcerias/protocolos estabelecidos  

Instituições Atividades 

Dinamika, GE Surf Cedência de material para treino do DE 

Vilamoura Ténis, GE Ténis Cedência de material e campos para treinos do DE 

Fundação António Aleixo Cultural e social 

Centro de Saúde Educação para a saúde 

Cruz Vermelha Portuguesa Projeto Aproximar 

 

Ação: Otimização da página do agrupamento, de forma a facilitar a pesquisa de 

documentos do agrupamento 

 

À data da elaboração deste relatório constata-se que a página do agrupamento funciona 

bem, com níveis de consulta elevados. 

 

Ação: Reforço da dinâmica do jornal escolar 

 

A avaliação foi realizada em entrevista com a coordenadora do Jornal escolar. 

Foram realizados cinco jornais anuais, envolvendo toda a comunidade educativa com uma 

tiragem de 100 exemplares por edição.  

 

Ação: Constituição de uma equipa de acolhimento a alunos, pais, EE, professores, pessoal 

não docente.  

 

Foi constituída uma equipa de acolhimento a alunos, pais, EE, professores e pessoal não 

docente tendo sido produzidos folhetos informativos e dinamizadas sessões de 

acolhimento. 
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Ação: Desenvolvimento de ações de sensibilização que promova uma maior participação 

dos pais e EE no processo ensino-aprendizagem 

 

No quadro 14 apresentam-se as ações de sensibilização realizadas pelo GAAF no sentido de 

promover uma maior participação dos pais e EE no processo de ensino-aprendizagem. 

 

Quadro 14 – Síntese das ações de sensibilização realizadas com os pais e EE pelo GAAF 

Ações realizadas pelo GAAF  

- Ação de Gestão Doméstica – “No poupar é que está o ganho”, em articulação com o projeto Akreditar+ e DECO;  (14 

participantes) 

- Colaboração na Festa de Natal da EB1 Abelheira – Recolha de alimentos, organizada pela Coordenadora de 

Estabelecimento e pela Coordenadora do Projeto Escola Ativa 

- Natal Solidário – Entrega de 20 Cabazes de Natal, provenientes da atividade da Festa de Natal da EB1 Abelheira; (20 part.) 

- Ação de Educação Parental - Escola e a Família – “Uma Relação de Parceria", em articulação com o projeto Akreditar+; (14 

part.) 

- Ação de Educação Parental - Escola e a Família – “Uma Relação de Parceria" - Sexualidade na Adolescência; (9 participante 

– Avaliação Muito Bom) 

- Participação na Ação no âmbito da promoção de boas práticas alimentares - "Festival da Sopa", organizada pela 

Coordenadora de Estabelecimento EB1 Abelheira e Escola Ativa; 

- Participação de encarregados de educação no Workshop de Legalização de Cidadãos Imigrantes, promovido pelo Projeto 

Aproximar, da Cruz Vermelha de Faro; (2 participantes) 

- Participação e angariação de encarregados de educação para a recolha alimentar do Banco Alimentar Contra a Fome, que 

se realizou no dia 31 de Maio e 1 de Junho. (3 participantes) 
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Ação: Desenvolvimento de ações de sensibilização para os alunos que promova a 

valorização da escola e os consciencialize da importância desta no seu futuro 

 

No quadro 15 apresentam-se as ações de sensibilização, realizadas pelo GAAF, para os 

alunos, com o intuito de promover a valorização da escola e a consciencialização da 

importância desta no futuro. 

 

Quadro 15 – Síntese das ações de sensibilização realizadas com os alunos pelo GAAF 

Ações realizadas pelo GAAF  

- Sessão de Métodos e Técnicas de Estudo dirigido à turma 9º B; (17 participantes) 

- Ação de sensibilização - Violência no Namoro, em colaboração com a Enfermeira Escolar e a Coordenadora da 

Educação para a Saúde; (64 participantes) 

- Colaboração na Festa de Natal da EB1 Abelheira – Recolha de alimentos, organizada pela Coordenadora de 

Estabelecimento e pela Coordenadora do Projeto Escola Ativa;  

- Natal Solidário – Entrega de 20 Cabazes de Natal, provenientes da atividade da Festa de Natal da EB1 Abelheira; (20 

participantes) 

- Participação na Ação no âmbito da promoção de boas práticas alimentares - "Festival da Sopa", organizada pela 

Coordenadora de Estabelecimento EB1 Abelheira e Escola Ativa 

- Ação no âmbito da promoção de boas práticas alimentares, no Dia da Criança “ O GAAF trouxe os Doces Desportivos à 

Escola”, Jardim de Infância nº 3, com a colaboração das turmas 11º I - Técnico de Restauração variante – 

Restaurante/Bar e 10ºH - Profissional de Apoio Psicossocial e Escola Ativa; (116 participantes) 

- Ação de Sensibilização e Informação, com a colaboração da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, de 

Loulé, sobre a temática “Crianças e Jovens em Perigo e funcionamento desta entidade”, à turma Profissional de Apoio 

Psicossocial - 10º H; (18 participantes – Avaliação Muito Bom) 

- Ação de sensibilização e informação sobre a temática “Comportamentos Aditivos sem Substancia (internet, jogo online 

e offline)”, em colaboração com a Equipa Técnica Especializada de Prevenção, do Gabinete de Atendimento a Jovens e 

Envolventes (GAJE), dirigido à Turma 11º A; (34 participantes) 

- Participação e angariação de encarregados de educação para a recolha alimentar do Banco Alimentar Contra a Fome, 

que se realizou no dia 31 de Maio e 1 de Junho. (3 participantes) 

 

Ação: Envolver toda a comunidade escola: na criação o hino, na elaboração do estandarte 

e na publicação do anuário 

 

Não foi concretizada a ação definida para o ano 1, criação do hino. 
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Cumprimento das metas  

 

Meta: Garantir estágio para todos os alunos das turmas de CEF/vocacional e profissional 

 

A meta foi atingida. 

 

Meta: Garantir a participação do agrupamento em atividades culturais, desportivas e de 

solidariedade 

 

A meta foi atingida, já que a escola participou em várias atividades organizadas pela 

Comunidade, como foi descrito nos quadros apresentados anteriormente. 

 

Meta: Aumentar em 25% a participação dos pais e EE na vida do agrupamento e Melhorar 

o acolhimento dos novos elementos, alunos, pais, EE, professores e pessoal não docente 

  

Não foi possível avaliar a meta definida relativa ao aumento de 25% de participação dos 

pais e EE, pois não temos dados relativos ao ano anterior.  

 

Meta: Melhorar o acolhimento dos novos elementos, alunos, pais, EE, professores e 

pessoal não docente  

 

A meta foi atingida. 

 

Meta: Criar o hino (ano 1), ter um estandarte (ano 2) e implementar o anuário (ano 2/3) 

 

A meta não foi atingida. 
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2.1.5. DIMENSÃO MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

 

Objetivo geral – Monitorizar os resultados escolares 

 

Os dados apresentados foram obtidos por aplicação de formulários. 

 

Ação: Recolha, sistematização, análise de dados e produção de informação e 

recomendações 

 

A ação encontra-se implementada na maioria das estruturas (89%), concretiza-se, na sua 

maioria, periodicamente (67%) e a sua monitorização e avaliação está igualmente 

implementada na maioria das estruturas (67%). 

 

Ação: Elaboração de dois relatórios: um intercalar e outro final  

 

 A ação encontra-se implementada (88%), concretiza-se, na sua maioria, periodicamente 

(65%) e a sua monitorização e avaliação está igualmente implementada (76%). 

 

Ação: Reformulação /redefinição de objetivos e metodologias do Plano, sempre que se 

justificar 

 

A ação e a respetiva monitorização e avaliação encontra-se implementada (100%); 

concretiza-se sempre que se justificar. 

 

Ação: Organização, acompanhamento e avaliação das atividades no contexto da sala de 

aula, procedendo ao planeamento conjunto do trabalho a desenvolver através de: reuniões 

periódicas por grupo de docência/subgrupos 

 

A ação encontra-se implementada na maioria das estruturas (89%), concretiza-se, na sua 

maioria, periodicamente (67%) e a sua monitorização e avaliação está igualmente 

implementada na maioria das estruturas (67%). 

A maioria (87%) dos respondentes tem normas definidas para a elaboração dos testes de 

avaliação 
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A maioria (96%) dos respondentes tem normas definidas para a elaboração dos critérios de 

classificação 

O trabalho nos departamentos/grupos de docência organiza-se, maioritariamente, em 

equipas de disciplina e/ou de ano de escolaridade. 

 

Ação: Elaboração /utilização de instrumentos de avaliação comuns, por ano de 

escolaridade 

 

A ação encontra-se implementada na maioria das estruturas (78%), concretiza-se, na sua 

maioria, anualmente e a sua monitorização e avaliação está igualmente implementada na 

maioria das estruturas (67%). 

A maioria dos professores elabora, em equipa, os testes de avaliação (70%).  

 

Ação: Desenvolvimento de atividades curriculares e estratégias de aprendizagem 

diferenciadas com alunos com capacidades excecionais, tendo em vista o seu pleno 

desenvolvimento 

 

A ação encontra-se definida, mas não implementada na maioria das estruturas (67%), 

concretiza-se, na sua maioria, periodicamente (56%) e a sua monitorização e avaliação está 

definida, mas não implementada na maioria (56%). 
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Ação: Adesão ao projeto dos testes intermédios 

 

A ação encontra-se implementada em todas as estruturas intermédias cuja(s) disciplina(s) 

está(ão) sujeita(s) a prova(s) final(ais); a sua monitorização e avaliação estão definidas e 

implementadas. 

No quadro 16 apresentam-se os resultados dos testes intermédios e a diferença entre a 

média nacional e a média do agrupamento. 

 

Quadro 16 – Síntese da diferença entre a média do agrupamento  

e a média nacional dos testes intermédios 

 

No 3º ciclo os resultados obtidos pelos alunos no agrupamento são inferiores à média 

nacional. 

No ensino secundário os resultados obtidos pelos alunos no agrupamento são iguais à 

média nacional nas disciplinas de Física e Química A (FQA) e Biologia e Geologia (BG) e 

inferiores nas disciplinas de Matemática (MAT) e Português (PORT). 

 

Cumprimento das metas  

 

Meta: Garantir o cumprimento /reformulação das metas definidas anualmente para os 

resultados escolares 

 

A meta foi atingida parcialmente tendo em conta a avaliação efetuada em cada uma das 

ações. 

 

Meta: Elaborar o plano anual de melhoria 

 

A meta foi atingida. 

 PORT 
9º 

MAT 
9º 

FQA 
11º 

BG 
11º 

MAT 
11º 

PORT 
12º 

MAT 
(nov) 
12º 

MAT 
(abril) 

12º 

Média AESLA 52,4% 37,3% 9,4 10,1 8,0 11,1 10,0 8,2 

Média nacional 57,3% 45,8% 9,4 10,1 9,5 11,3 11,6 8,9 

Diferença entre a média a nível 
de escola e a média nacional 

-4,9% -8,5% 0 0 -1,5 -0,2 -1,6 -0,7 
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2.2. ÁREA DE INTERVENÇÃO ORGANIZACIONAL 

 

2.2.1. DIMENSÃO GESTÃO 

 

Objetivo geral – Otimizar a organização interna e o funcionamento do agrupamento 

 

Os dados apresentados foram obtidos por questionários online. O público alvo para a 

identificação dos níveis de consecução foram os elementos do Conselho Geral, da Direção 

e do Conselho Pedagógico (20 respostas), no caso da identificação dos níveis de satisfação 

o público alvo foram todos os professores reunidos em grupo de docência/curso (22 

respostas).  

Foi utilizada uma escala de 1 a 5, sendo 1 o nível de menor satisfação/consecução e 5 o 

nível de maior satisfação/consecução. 

 

 

Ação: Divulgação de informação de forma eficaz e célere 
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No que diz respeito às medidas que visam o aumento da eficácia na divulgação da 

informação, os resultados apontam no sentido de um elevado nível de satisfação 

relativamente à informação oriunda quer do Conselho Pedagógico e Estruturas intermédias 

(70% no nível 4 e 5) quer dos Serviços Administrativos e Direção do Agrupamento/Escola 

(57% no nível 4 e 5).  

Não se registam discrepâncias significativas entre os níveis de satisfação e os níveis de 

consecução. 

 

Quadro 17 – Eficácia na divulgação da informação 

 

 

 

 

 

Eficácia na divulgação da informação 

 Oriundos dos Serviços 
Administrativos e Direção do 

Agrupamento /Escola 

Oriundos do Conselho Pedagógico 
e Estruturas Intermédias 

Nível de satisfação 2 0% 4% 

Nível de satisfação 3 43% 26% 

Nível de satisfação 4 e 5 57% 70% 
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Ação: Redução dos índices de burocracia 

 

Ação: Simplificação de procedimentos apresentados nos documentos orientadores da 

escola 
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A maioria dos inquiridos considera que houve uma simplificação dos procedimentos em 

geral. Verifica-se, no entanto, uma percentagem significativa de níveis de satisfação baixos 

(13% e 17% de níveis 2). 

Quadro 18 – Simplificação dos procedimentos/normativos 

 

Não se registam discrepâncias significativas entre os níveis de satisfação e os níveis de 

consecução. 

Pode assim considerar-se que ao verificar-se uma simplificação dos 

procedimentos/normativos, se promove a redução dos índices de burocracia. 

 

Sugestões apresentadas pelos respondentes: 

• Necessidade de uniformização sistemática dos mesmos procedimentos (convocação de 

reuniões via mail, mesmo que posteriormente apareça convocatória no placard; envio 

de resumo de reuniões de referência sobre o funcionamento dos órgãos da escola a 

todos os docentes). 

• Criação de um email exclusivo para serviço oficial. A restante informação seria enviada 

por outro email. 

• A informação proveniente do departamento deve ser mais sistematizada e organizada. 

As fontes de informação devem ser mais organizadas. 

• Afixação dos documentos informativos, convocatórias e atas no placard da sala dos 

professores. 

• Encontrar meios de acesso rápido às informações oriundas do Conselho pedagógico 

• Evitar alterações aos meios de informação sem aviso prévio (convocatórias através do 

eschooling); convocatórias para vigilância de exames não enviada por email (apenas 

afixada na EB23). 

 

Simplificação dos procedimentos / normativos 

 Oriundos dos Serviços 
Administrativos e Direção do 

Agrupamento /Escola 

Oriundos do Conselho Pedagógico 
e Estruturas Intermédias 

Nível de satisfação 2 13% 17% 

Nível de satisfação 3 39% 26% 

Nível de satisfação 4 e 5 48% 57% 
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Ação: Normativos internos claros, concisos, exequíveis e adaptáveis a situações 

particulares 

 

Os normativos internos são, na sua maioria, claros, concisos e exequíveis e existem 

documentos orientadores para situações particulares, por exemplo, para as reuniões de 

avaliação, visitas de estudo e medidas disciplinares.  

 

Ação: Trabalho colaborativo entre docentes 

 

 

 

Os dados revelam que os níveis de consecução relativamente às medidas que visam a 

promoção do trabalho colaborativo entre docentes do mesmo nível de ensino são mais 

elevados do que os que visam a promoção do trabalho colaborativo entre docente dos 

vários níveis de ensino. 
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A grande maioria da população alvo tem um nível de satisfação elevado ou muito elevado 

(nível 4 ou 5) no que diz respeito ao trabalho de equipa desenvolvido neste ano letivo 

(87%). 

 

 

Ação: Promoção de reuniões de departamento como espaço de auto e co formação, ao 

nível do planeamento, didática e avaliação, e dos projetos 
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As medidas que visam promover as reuniões de departamento enquanto espaço de auto e 

co formação estão menos implementadas no que diz respeito a planeamento/didática e 

avaliação do que no caso dos projetos. São considerados níveis de consecução baixos 

nestes itens (nível 2) para um número significativos da população alvo (21% e 14%). 

 

 

 

Os níveis de satisfação quanto à promoção das reuniões de departamento como espaço de 

auto e co formação são elevados ou muito elevados (níveis 4 e 5) para uma percentagem 

grande da população alva (48%, 52% e 52%). 

 

Quadro 19 – Reuniões de departamento como espaço de auto e co formação 

 

 

 

Reuniões de departamento como espaço de auto e coformação 

 
Ao nível do planeamento Ao nível da didática e avaliação Ao nível dos projetos 

Nível de satisfação 1 e 2 9% 9% 9% 

Nível de satisfação 3 43% 39% 39% 

Nível de satisfação 4 e 5 48% 52% 52% 
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Ação: Estímulo ao desenvolvimento profissional e elaboração de planos de formação 

estruturados que resultem da identificação das necessidades de formação 

 

 

 

A maioria da população alva (58%) considera que as medidas que visam o estímulo ao 

desenvolvimento profissional e elaboração de planos de formação têm um nível de 

consecução médio (nível 3). 

 

Sugestões apresentadas pelos respondentes 

• Considerando o muito trabalho que os docentes têm é notória a falta de disponibilidade 

dos mesmos para reuniões com este objetivo, mesmo reconhecendo-se a sua 

pertinência e importância. 

• Para que o nível de satisfação seja maior, deveria estar efetivamente garantido um 

período para reunião em que todos os colegas pudessem estar presentes. 

• Apesar das dificuldades encontradas para a realização das reuniões, estas servem para 

discussão e análise das planificações, estratégias e definição de orientações conjuntas. 
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Ação: Elaboração dos horários dos alunos fundamentalmente de manhã, deixando para o 

período da tarde os projetos, apoios e disciplinas com carácter mais prático (caso haja 

necessidade) 

 

Os dados apresentados foram obtidos por análise documental dos horários dos alunos para 

o ano letivo 2013/2014. 

Quadro 20 – Horário dos alunos 

Horário dos 
alunos 

Nº de horas de aulas 
semanais 

suplementares 

Nº de tardes sem atividades letivas 
(obrigatórias ou suplementares) 

Nº médio de horas de aulas 
teóricas à tarde 

5ºano 5 1 2,4 

6ºano 5 1 2,5 

7ºano 3 1 6,4 

8ºano 3 1 3,8 

9ºano 5 1 7,2 

10ºano CT 4 1 9 

10ºano CSE 1 1 8 

10ºano LH 1 1 7 

10ºano AV 3 2 8 

11ºano CT 5 1 9 

11ºano CSE 5 2 4 

11ºano LH 4 1 8,5 

11ºano AV 6 2 6 

12ºano CT 4 3 4 

12ºano CSE 3 3 2 

12ºano LH 3 3 4 

12ºano AV 3 3 3 

 

Em alguns anos de escolaridade o número médio de horas teóricas à tarde é bastante 

elevado, verificando-se, no 3º ciclo no 7º e 9º anos de escolaridade e, no ensino 

secundário, no 10º e 11º anos do Curso de Ciências e Tecnologias, no 11º ano do Curso de 
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Línguas e Humanidades, no 10º ano do Curso de Ciências Socioeconómicas e de Artes 

Visuais. 

Acresce ainda, o facto de na maioria dos anos de escolaridade os alunos apenas terem uma 

tarde sem atividades letivas. 

 

Ação: Rentabilização de recursos Humanos 

 

Os dados apresentados foram obtidos por questionários online. O público-alvo foram os 

todos os professores reunidos em grupo de docência/curso (total 22 respostas).  

Foi utilizada uma escala de 1 a 5, sendo 1 o nível de menor satisfação e 5 o nível de maior 

satisfação. 

 

O nível de satisfação com a distribuição do horário semanal dos docentes é mediano (nível 

3) na maioria do público-alvo (48%). Já no que diz respeito aos níveis atribuído e aos cargos 

distribuídos, os níveis de satisfação são elevados ou muito elevados (nível 4 e 5) na maioria 

do público-alvo (52% e 57%). 
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Quadro 21 – Recursos Humanos – Serviço distribuído nos docentes 

 

 

Sugestões apresentadas pelos respondentes: 

• Dar continuidade às turmas.  

• Não atribuição de mais do que três níveis ao mesmo professor; não atribuição de horas 

consecutivas em escolas diferentes; atribuição de um dia sem atividades letivas; 

• Maior distribuição dos cargos pelos elementos dos departamentos. 

• Nas ciências deve ser feita uma melhor distribuição de níveis para que cada professor 

não lecione mais do que dois níveis. Uma distribuição mais equilibrada permite que o 

professor se organize melhor no seu trabalho não tendo que dispersar a sua atenção por 

uma excessiva diversidade de conteúdos. Por outro lado, se o n.º de professores a 

lecionar determinado nível for menor facilita os espaços para reflexão e partilha já que é 

mais fácil conjugar disponibilidades e horários. 

• Evitar a atribuição de tempos letivos sucessivos em escolas diferentes. 

• Evitar acumulação de duas direções de turma e de dois ou mais cargos. 

• Sugere-se que os professores de Português continuem a não exercer a função de diretor 

de turma. Atribuir menos níveis a cada professor; Atribuir as aulas de Português+ aos 

docentes que lecionam os respetivos níveis e, se possível, no turno da manhã; 

• Havendo necessidade de lecionar nas duas escolas, isso será importante ter em 

consideração no horário. 

• O número de horas de intervalo entre os tempos letivos. 

• Evitar que os docentes tenham mais do que dois níveis de ensino. Evitar que os 

professores que lecionam disciplinas com exame nacional tenham direção de turma. 

• Distribuir preferencialmente os apoios de Mat
+
 e apoio a exame aos professores das 

respetivas turmas; Não atribuir mais do que 3 níveis/disciplinas por professor; Não 

Recursos Humanos – Serviço distribuído aos docentes 

 
Distribuição semanal do 

horário 
Distribuição dos níveis 
 de ensino atribuídos 

Distribuiçãodos cargos 
pelos docentes 

Nível de satisfação 2 13% 4% 9% 

Nível de satisfação 3 48% 43% 35% 

Nível de satisfação 4 e 5 39% 52% 57% 
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marcar aulas de matemática durante o período da tarde, deixando preferencialmente 

esse espaço para disciplinas com carácter mais prático; Evitar a marcação de: mais de 2 

tempos diários de matemática (incluindo as aulas de apoio) e os últimos 2 tempos do 

período da tarde. 

• Evitar a atribuição de tempos letivos sucessivos em escolas diferentes. E atribuição de 

uma direção de turma a professores com seis níveis diferentes e com mais de dez 

turmas. 

 

Cumprimento das metas  

 

Meta: Simplificar procedimentos e documentos orientadores 

 

A meta foi atingida. 

 

Meta: Melhorar as condições de trabalho do professor 

 

A meta foi atingida. 

 

Meta: Melhorar as condições de desenvolvimento das aprendizagens 

 

A meta foi atingida. 
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2.3. ÁREA DE INTERVENÇÃO RECURSOS E EQUIPAMENTOS 

 

2.3.1. DIMENSÃO INSTALAÇÕES/EQUIPAMENTOS 

 

Objetivo geral – Gerir racionalmente os espaços e equipamentos escolares 

 

Ação: Atualização do inventário do material/equipamentos, por grupo de docência, por 

setor e por escola 

 

O inventário é elaborado anualmente por todos os grupos de docência do Agrupamento 

sendo posteriormente entregue ao coordenador de instalações.  

O coordenador de instalações elaborou e entregou à direção da escola a atualização do 

inventário sendo de igual forma entregue na secretaria para lançamento dos dados no CIBE 

(AnexoVII). 

AnexoVII_ Relatorio das instalações_ 13_ 14.pdf 

 

Ação: Controlo e rigor na relação de necessidades por grupo e docência 

 

Este controlo é realizado com base no inventário da ação anterior e apresentado pelo 

coordenador de instalações no seu relatório anual sob forma de listagem das necessidades 

de cada grupo de docência.  

O coordenador de instalações entregou à direção do agrupamento e à secretaria, a lista de 

necessidades por grupo de docência (AnexoVII), as quais foram satisfeitas, dentro do 

possível. 

 

 

Ação: Manutenção regular das instalações 

 

Anualmente, no seu relatório, os coordenadores de instalações procedem à lista de 

intervenções necessárias em cada escola do Agrupamento. Esse relatório foi entregue pelo 

coordenador de instalações à direção do agrupamento tendo a manutenção sido feita, 
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sempre que a mesma se enquadrou nas capacidades e competências do agrupamento. 

(AnexoVII) 

 

Ação: Controlo das condições de funcionamento do equipamento informático e audiovisual 

das salas de aula 

 

O coordenador do grupo de informática entregou o relatório onde foi apresentado o 

estado de condições de funcionamento do equipamento informático e audiovisual, que foi 

posteriormente entregue à direção do agrupamento (Anexo VIII). 

AnexoVIII Relatório de instalações específicas_informática 13_14.pdf 

 

Ação: Existência regular e sistémica de funcionários nas várias instalações do agrupamento 

que assegurem de forma eficaz o funcionamento das mesmas 

 

Segundo as coordenadoras operacionais e coordenadoras dos diversos estabelecimentos 

de ensino do Agrupamento, confirma-se que a modalidade do Agrupamento na 

organização dos serviços assegura a existência de funcionários. No entanto, na Escola 

Secundária Dr.ª Laura Ayres, na EB1 / JI da Abelheira e na EB2,3 de Quarteira sente-se a 

necessidade de colocação de mais funcionários para poder maximizar a qualidade e 

segurança dos serviços. Na escola secundária, esta necessidade é colmatada com a 

colocação de pessoal através de contratos de emprego – inserção e mesmo assim nem 

sempre isto é garantido.  No caso do jardim de Infância n.º3, as baixas médicas revelaram-

se um constrangimento que foi sendo resolvido com a deslocação de funcionários de 

outras escolas e/ou de contratos de Inserção, de forma a garantir a qualidade dos serviços 

prestados.  

 

Ação: Sensibilização da comunidade escolar para a preservação e limpeza dos espaços 

escolares 

 

Foi realizada uma ação de limpeza da zona envolvente do pavilhão desportivo da ESLA, com 

a colaboração da Associação de Estudantes. A ação direta sobre os espaços exteriores, da 

responsabilidade do curso de jardinagem e espaços verdes permite que, para além da 
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estética criada, os níveis de limpeza do espaço sejam bastante elevados, quer pela limpeza 

e arranjo inerente quer pelo respeito que os outros alunos manifestam pela qualidade 

desses espaços. 

 

Ação: Sensibilização da comunidade escolar para a utilização racional de recursos, 

eletricidade, água, … 

 

De acordo com a observação do espaço escolar, esta sensibilização está em curso através 

do projeto “Twist & Turn” implementado em 2011/2012. 

 

Ação: Ações de limpeza / preservação / recuperação do espaço escolar 

 

Segundo as coordenadoras operacionais e coordenadoras dos diversos estabelecimentos 

de ensino do Agrupamento, a limpeza do espaço escolar é garantida diariamente pelas 

assistentes operacionais, técnicas e trabalhados com contrato de emprego – inserção.  

Ações de recuperação têm sido realizadas pela autarquia ou pela direção, sempre que 

necessárias. 

 

 

Cumprimento das metas  

 

Meta: Afetar pelo menos 10% do orçamento da escola ao cumprimento do objetivo 

estratégico referente aos materiais necessários à prática letiva 

 

Relativamente a esta meta, apenas é possível contabilizar os gastos com visitas de estudo e 

material de educação, cultura e recreio. Considerando o orçamento do agrupamento até 

junho de 2014, inclusive, conclui-se que foi afeto 11,9% do mesmo ao objetivo estratégico 

referente aos materiais necessários à prática letiva, pelo que a meta foi atingida. De 

salientar que não foram contabilizados os gastos com conservação de bens necessários à 

prática letiva uma vez que a informação não está compilada para consulta. 
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Meta: Garantir as condições de segurança e higiene no funcionamento das instalações 

escolares 

 

Segundo as informações recolhidas junto das coordenadora operacionais e coordenadores 

de estabelecimento, a direção do agrupamento toma medidas de forma a garantir as 

condições de segurança e higiene no funcionamento das instalações escolares, dando 

formação aos trabalhadores nas áreas de primeiros socorros e higiene e segurança no 

trabalho, prevenção de incêndios, possuindo plano de evacuação da responsabilidade do 

Delegado de Segurança e das coordenadoras de estabelecimento que são responsáveis 

pela organização da segurança interna, assegurando serviços de primeiros socorros sendo 

que apenas na EB2,3 de Quarteira não existe caixa de primeiros socorros existindo apenas 

algum material de primeiros socorros, e garantindo que existem extintores em perfeitas 

condições de funcionamento, devidamente identificados, no recinto escolar de acordo com 

o plano de segurança de cada escola.  

De acordo com os relatórios da empresa HISA datadas de outubro de 2013 e março de 

2014, relativamente à segurança e higiene dos bufetes do Agrupamento verificou-se um 

decréscimo de 5,1% na avaliação referente ao bufete da Escola Secundária Dr.ª Laura 

Ayres, sendo que na EB2,3 de Quarteira a avaliação se manteve inalterada. No que 

concerne à avaliação da segurança e higiene dos refeitórios do Agrupamento, verificou-se 

um decréscimo na avaliação dos refeitórios da Escola Secundária Dr.ª Laura Ayres, menos 

1,9%, e da EB1 da Abelheira, menos 6,95%, sendo que no refeitório da EB2,3 de Quarteira 

houve uma melhoria de 1,19% na avaliação. 

Apenas na escola EB2,3 de Quarteira se verificou um acidente de trabalho no período letivo 

2012 / 2014.  

Daqui se conclui que o Agrupamento toma as medidas necessárias ao cumprimento desta 

meta, mas deverá ter em atenção os decréscimos na avaliação referente à avaliação da 

segurança e higiene dos bufetes e refeitórios. Considera-se a meta atingida. 
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Meta: Reduzir os custos associados aos materiais de higiene e limpeza e recursos 

energéticos 

 

Esta análise foi realizada com base na comparação das contas de gerência dos períodos de 

1 de janeiro de 2013 a 30 junho de 2013 e igual período de 2014.  

Da comparação dos dados conclui-se que relativamente aos custos associados aos 

materiais de higiene e limpeza houve uma redução de 31,11% dos gastos.  

Em relação aos custos associados aos recursos energéticos em termos de eletricidade 

houve uma redução de 3,8% dos gastos, em termos de água houve um aumento na casa 

dos 28,97%, por fim, relativamente aos gastos com combustível (gás/propano) houve uma 

redução de 16,07% dos gastos. Daqui se conclui que, com exceção dos gastos com água, 

esta meta foi atingida. 

Por fim conclui-se que, de uma forma global, houve uma redução de cerca de 5,6% dos 

gastos com os materiais de higiene e limpeza e recursos energéticos. A meta foi atingida. 
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Constatou-se que a forma de avaliação do projeto educativo se revelou muito complexa, 

morosa e envolvendo muitos recursos, não se traduzindo o esforço desenvolvido na 

consecução de todos os objetivos inicialmente propostos. 

 

Considerando que o agrupamento está integrado no programa TEIP, com um plano de 

melhoria plurianual, vigente até 2017, que requer uma monitorização contínua e a 

elaboração de relatórios periódicos, propõe-se que, para a avaliação do projeto educativo 

seja utilizada a avaliação do programa TEIP.  

 

Todas as acções foram concretizadas com exceção de: “Dinamização da sala de estudo com 

apoio tutorial (na escola secundária) ” e “Envolvimento de toda a comunidade na criação 

do hino”. 

Todas as ações concretizadas foram avaliadas.  

A meta “Aumentar em 25% a participação dos pais e EE na vida do agrupamento” não foi 

avaliada por inexistência de dados de partida que permitissem efectuar um estudo 

comparativo.  

No que respeita ao cumprimento das metas definidas e avaliadas, apenas não foi atingida a 

meta “Criar o hino”.  

Foram atingidas parcialmente “Aumentar o trabalho colaborativo na planificação e 

definição de estratégias, bem como na elaboração dos instrumentos de trabalho e de 

avaliação”, “ Manter ou aumentar as taxas de sucesso interno de cada ano de 

escolaridade”, “Melhorar em 5% a distância da taxa de sucesso para o valor nacional: 

ensino básico/ensino secundário”, “Aumento gradual do número de alunos inseridos nos 

Quadros de Mérito e de Excelência”, “Aprovação/certificação de, pelo menos 90% dos 

alunos em percurso curricular alternativo e/ou ensino vocacional do ensino básico em 

escolaridade obrigatória” e “Garantir o cumprimento /reformulação das metas definidas 

anualmente para os resultados escolares”. 

Todas as outras metas (vinte e quatro) foram atingidas. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Constatou-se que, no decorrer do processo de avaliação do projecto educativo, foram 

identificados pelas várias subequipas aspectos que merecem ser analisados com vista a 

uma eventual reformulação do projecto educativo.   

Assim, com base nos resultados alcançados e considerando os critérios de avaliação definidos para 

a monitorização e avaliação (quadro 1 da página 30 do projecto educativo), deve ser efectuada a 

análise que se considere adequada. 

 


