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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. 

Neste sentido, é apresentado o presente relatório, da responsabilidade da comissão de 

autoavaliação do agrupamento, que dá conta do grau de consecução do Projeto Educativo.  

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

consubstanciada nos eixos “Cultura de Escola e Lideranças Pedagógicas”, “Gestão Curricular” 

e “Parcerias e Comunidade”, respetivas áreas de intervenção e ações que integram o Projeto 

Educativo. Para que esse objetivo se possa concretizar, é importante uma reflexão sobre os 

dados contidos neste documento, ao nível do conselho pedagógico, dos departamentos 

curriculares, dos grupos de docência e das restantes estruturas de orientação educativa do 

agrupamento. 
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A monitorização e avaliação do Projeto Educativo foi desenvolvida ao longo de todo o ano 

letivo de 2020/2021, pela Comissão de Autoavaliação (CAA), e contou com a colaboração de 

todos os responsáveis pelas ações que constam do projeto educativo do agrupamento.  

O trabalho foi desenvolvido pela CAA, quer em reuniões plenárias para definição da 

metodologia a adotar e identificação de estratégias conjuntas, quer em reuniões de trabalho 

setoriais por subequipas.  

No âmbito desse trabalho desenvolvido pela CAA, o Projeto Educativo foi objeto de análise 

cuidada e detalhada. Procedeu-se à análise das ações incluídas em cada um dos três eixos de 

intervenção e à identificação dos responsáveis por cada uma dessas ações. Num primeiro 

contacto com os coordenadores das ações, no início do 2º período, foi recolhida informação 

sobre aspetos diversos, nomeadamente se a ação estava ou não a ser implementada, qual a 

constituição das equipas de trabalho, de que forma estava prevista ser efetuada a 

monitorização da ação, entre outros dados (Anexo I). Foram produzidos vários documentos 

de trabalho e ajustaram-se os ficheiros para recolha de informação, já elaborados em 

2019/2020. Os ficheiros produzidos e utilizados no processo de recolha de dados foram: “Ficha 

de monitorização e avaliação de ação para ações não TEIP” (Anexo II); “Ficha de monitorização 

e avaliação de ação para ações TEIP” (Anexo III); “Documento de apoio à monitorização e 

avaliação das ações” (Anexo IV); “Questionário de satisfação” (Anexo V); “Ficheiro de apoio 

(Excel) para monitorização e avaliação das ações” (Anexo VI).  A opção pela utilização de uma 

ficha de recolha de dados diferente para as ações TEIP prende-se com o facto de a 

monitorização feita no âmbito do programa TEIP já permitir a obtenção de muita da 

informação necessária e, por isso, apenas faltar alguma informação complementar, não se 

justificando a aplicação da mesma ficha. O “Documento de apoio à monitorização e avaliação 

das ações” foi elaborado com o objetivo de ser disponibilizado aos coordenadores das ações, 

facultando informação sobre o preenchimento das fichas. Quanto aos documentos 

“Questionário de satisfação” e “Ferramenta Excel”, também, estes se destinaram a ser 

utilizados pelos coordenadores das ações, possibilitando a recolha de informação e o 

tratamento da mesma de uma forma que se pretendeu simples e concisa. 

1. METODOLOGIA 
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No dia 5 de abril, foi enviado um email a todos os coordenadores das ações com os 

documentos acima identificados e, posteriormente, foram sendo esclarecidas as dúvidas 

apresentadas. 

O presente relatório baseia-se em toda a informação recolhida e está organizado de acordo 

com os três eixos do Projeto Educativo já anteriormente identificados e respetivas áreas de 

intervenção e domínios. Para cada um dos eixos e áreas de intervenção são identificados os 

objetivos gerais, os objetivos estratégicos e as ações que lhes estão associadas. Para cada ação 

é apresentado o grau de cumprimento dos seus objetivos. Sempre que possível, é avaliado o 

grau de cumprimento dos objetivos gerais estabelecidos no Projeto Educativo. 

Todos os relatórios de monitorização/avaliação das ações, produzidos pelos seus respetivos 

coordenadores, constituem-se como anexos a este relatório, sendo possível, através da sua 

análise, a obtenção de informação complementar e/ou mais detalhada. 
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2.1. EIXO 1 – CULTURA DE ESCOLA E LIDERANÇAS PEDAGÓGICAS 

 

2.1.1. ÁREA DE INTERVENÇÃO – AUTOAVALIAÇÃO 

DOMÍNIO: Desenvolvimento, Consistência e Impacto 

 

Objetivo geral – Consolidar um processo de autoavaliação sustentado, consistente, 

abrangente e participado 

 

Objetivos estratégicos   

   ✓ Aumentar o envolvimento da comunidade no processo de autoavaliação 

   ✓ Aumentar a visibilidade da autoavaliação nas decisões da escola 

   ✓ Consolidar o processo de autoavaliação como referência na construção de planos de 

melhoria com impacto no planeamento, nas práticas profissionais e na prestação do 

serviço 

   ✓ Garantir o contributo dos resultados da autoavaliação na melhoria do desenvolvimento 

curricular, na melhoria do processo de ensino aprendizagem e na melhoria da educação 

inclusiva 

 

 

Ação: Ação da Equipa de Autoavaliação 

O trabalho da CAA desenvolveu-se a dois níveis: monitorização e avaliação da execução do Projeto 

Educativo, com identificação do seu grau de concretização; tratamento de resultados escolares.  

Relativamente ao primeiro aspeto, o trabalho desenvolvido pela CAA está refletido no presente 

relatório e em todos os procedimentos efetuados que possibilitaram a sua elaboração. 

Quanto ao tratamento dos resultados escolares, este trabalho dá continuidade ao já desenvolvido em 

anos anteriores e centra-se no apoio à recolha e tratamento de dados, relativos aos resultados 

escolares, no final dos 1º, 2º e 3º períodos. 

 

2. AÇÕES ESTRATÉGICAS  
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No Projeto Educativo, estavam previstos quatro aspetos no âmbito da ação da CAA: 

1. Monitorização com produção de relatórios; 

2. Realização de, pelo menos, dois momentos anuais de reflexão crítica sobre os resultados do 

processo envolvendo a comunidade educativa (Jornadas Pedagógicas); 

3. Produção e verificação de recomendações; 

4. Afetação da monitorização das medidas implementadas às decisões de continuidade. 

Destes, não foi concretizada a realização das Jornadas Pedagógicas por se ter considerado não 

existirem condições apropriadas para o efeito devido à situação pandémica vivida. Quanto à 

verificação de recomendações e à afetação da monitorização das medidas implementadas às decisões 

de continuidade, para além das recomendações que constam já deste relatório, outras poderão ser 

feitas em momentos posteriores, e de acordo com o trabalho que for sendo desenvolvido. 

Os objetivos da ação foram muito atingidos. 

 

CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS GERAIS 

 

O objetivo geral foi atingido uma vez que, o trabalho desenvolvido contribuiu para consolidar 

um processo de autoavaliação sustentado, consistente, abrangente e participado. 
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2.1.2. ÁREA DE INTERVENÇÃO – LIDERANÇA E GESTÃO 

DOMÍNIO: Mobilização da Comunidade – Desenvolvimento de Projetos 

 

Objetivos gerais  

- Garantir a relação entre visão estratégica e a qualidade das Aprendizagens 

- Promover a coerência e a relevância das opções curriculares da escola para o 

desenvolvimento de todas as áreas de competências consideradas no Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória 

- Garantir práticas de gestão e organização dos alunos fundamentadas em critérios de 

pedagógicos, consistentes com a AFC, o perfil dos alunos e a ENEC 

- Otimizar a organização e afetação de recursos humanos e materiais nas diversas valências 

do processo educativo 

 

Objetivos estratégicos   

   ✓ Garantir o desenvolvimento das medidas previstas no Plano Plurianual de Melhoria -   

TEIP (PPM-TEIP) 

 

Ação: Ações do PPM TEIP – Plano Plurianual de Melhoria Territórios Educativos de Intervenção 

Prioritária (PPMTEIP) 

Uma vez que todas as ações incluídas no PPMTEIP constituem ações individualizadas no 

Projeto Educativo, a sua análise será feita posteriormente, e de acordo com o eixo e área de 

intervenção a que estão associadas. 

 

 

Objetivos estratégicos   

   ✓ Melhorar a organização e gestão de: alunos; recursos humanos; recursos materiais 

 

Ação: Organização de dois eventos – Jornadas Pedagógicas – por ano letivo 

Conforme já referido anteriormente, esta ação não foi concretizada no presente ano letivo 

por não estarem reunidas as condições logísticas apropriadas à sua realização. 
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Ação: Implementação do projeto Diretor Júnior 

Esta ação também não foi realizada devido à situação pandémica e à não existência de 

condições apropriadas para a sua realização. 

 

 

Objetivos estratégicos   

   ✓ Melhorar a eficácia dos processos e circuitos de comunicação 

 

Ação: Diz-me quem és…  

Esta ação integra o Plano Plurianual de Melhoria TEIP (PPMTEIP). Relativamente ao grau de 

consecução dos objetivos da ação, considera-se que o mesmo é satisfatório, uma vez que se 

continuou a apostar na qualidade das divulgações junto da comunidade educativa e porque 

passou a haver um número de visualizações da página do Agrupamento bastante superior ao 

número médio de visualizações do ano anterior. Em concreto, houve um acréscimo de mais 

de 20 mil visualizações em média por mês relativamente ao ano anterior e nalguns meses 

chegou a ser mais do dobro.   

Continuaram a ser publicados, atempadamente, na página do agrupamento, todos os 

documentos necessários, mesmo em período de confinamento. Todas as publicações e menus 

foram arrumados de forma a ficarem mais facilmente navegáveis e acessíveis. No caso da 

página de Facebook, as publicações efetuadas continuaram nos moldes habituais: divulgação 

de informações, de projetos/atividades escolares e de alguns tópicos de interesse cultural e 

educativo. Intuitivamente, é notório que o feedback dos leitores (em termos de “gostos” e de 

“comentários”) é similar ao registado desde a criação da página: algumas publicações têm 

várias dezenas de gostos e outras têm menos de duas dezenas. Esse feedback justifica a 

existência da página. Quantificá-lo de um modo sistemático seria, contudo, pouco 

informativo, pois desconhece-se a percentagem de membros da comunidade educativa que 

utilizam essa rede social. Fez-se um inquérito online a partir da página do agrupamento, que 

foi também partilhada pela página do Facebook, para se averiguar o grau de satisfação da 

comunidade face à clareza e facilidade em encontrar as informações aí disponibilizadas. 

Verificou-se que a maior parte dos respondentes se mostrou satisfeito e muito satisfeito.  
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No âmbito do Projeto Educativo a ação consubstancia-se, com as atividades “Observatório do 

Sucesso”, “Newsletter do Agrupamento”, Jornal Escolar – 100Comentários”, Blogues do 

Agrupamento” e utilização das plataformas INOVAR PAA e INOVAR ALUNOS, apresentando-

se de seguida uma breve reflexão relativamente a cada uma delas.  

Observatório de Sucesso  

O Observatório do Sucesso baseia-se na recolha e no tratamento de dados no que respeita ao 

sucesso escolar na avaliação - taxa de transição e qualidade do sucesso, à interrupção precoce 

do percurso escolar e à indisciplina. Foi feita a recolha de toda a informação, a partir das 

pautas e dos ficheiros preenchidos e todos os dados foram tratados. A informação foi 

disponibilizada apesar de não terem sido produzidos folhetos de divulgação.  

Os objetivos foram muito atingidos. 

Newsletter do Agrupamento  

Esta atividade não se encontra ainda implementada. 

Jornal Escolar - 100Comentários  

Esta atividade foi concretizada, tendo sido produzidas quatro edições do jornal no presente 

ano letivo. O jornal escolar, 100Comentários, contribuiu amplamente para atingir os objetivos 

definidos no Projeto Educativo, uma vez que permitiu divulgar o trabalho desenvolvido no 

agrupamento. De acordo com os questionários aplicados, os leitores e colaboradores do jornal 

estão plenamente satisfeitos com esta atividade.  

Os objetivos foram muito atingidos. 

Blogues do Agrupamento  

Blogue da Biblioteca da Escola Secundária  

O blogue sofreu uma reformulação ao longo do ano, durante a pandemia, passando a 

constituir-se como a principal ferramenta de disseminação/propagação de informação da 

Biblioteca, a par da Biblioteca Digital.  

O grau de satisfação dos utilizadores/visualizadores dos blogues das Bibliotecas não é 

apurável, dado que o número de acessos, cliques ou hits ou o tempo de permanência não é 

passível de ser interpretado qualitativamente. A Rede de Bibliotecas Escolares (RBE) apenas 

contabiliza o número de acessos/visualizações para efeitos estatísticos e pondera a evolução 

anual (crescente, constante ou decrescente). Além disso, como as Bibliotecas dispõem de 

outros canais de comunicação digital (Genially, Facebook, YouTube, para além dos blogues), 
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a pertinência dos conteúdos do blogue dilui-se. Os blogues (e demais canais) são utilizados 

como disseminadores de informação pela facilidade de abrangência, impacto e custos. No que 

se refere ao número de cliques no blogue da (http://bibliotecaesla.blogspot.com): - Blogue da 

ESLA registam-se 6390 no período de 21 junho de 2020 a 21 junho 2021. 

Os objetivos foram muito atingidos. 

Blogue da Biblioteca da Escola E.B.2,3  

As atividades desenvolvidas na Biblioteca procuraram dar consecução aos objetivos gerais do 

Projeto Educativo, no que respeita à área de intervenção “Liderança e Gestão”. Não foi 

possível determinar o grau de satisfação dos destinatários desta atividade, mas verificou-se 

que nos últimos 12 meses as visualizações do blogue da Biblioteca da E.B.2,3 foram cerca de 

5500. 

Não foi identificado o grau de cumprimento dos objetivos da ação por não existirem 

elementos disponíveis. 

Blogue da Biblioteca da Escola E.B.1 

As atividades desenvolvidas na Biblioteca procuraram dar consecução aos objetivos gerais do 

Projeto Educativo, no que respeita à área de intervenção “Liderança e Gestão”. Durante o 

presente ano letivo registaram-se acima de quatro mil acessos ao blogue das Bibliotecas do 

1º Ciclo, mas não foi possível aferir, através da recolha de outros dados fiáveis, qual o grau de 

satisfação dos utilizadores. 

Não foi determinado o grau de consecução dos objetivos por não existirem elementos 

disponíveis para o efeito. 

Utilização das plataformas INOVAR PAA e INOVAR ALUNOS.  

INOVAR PAA  

A gestão de um plano anual de atividades consome, regra geral, tempo e recursos 

consideráveis aos estabelecimentos de ensino. Pensando na otimização de processos e no 

minimizar dos custos referidos, a aplicação Inovar+ é uma ferramenta capaz de responder a 

essa necessidade real. A utilização do Inovar PAA por parte dos docentes e dos alunos (no caso 

da avaliação das atividades) permite que exista um acompanhamento constante de todas as 

atividades realizadas ao longo do ano letivo. Estas atividades podem ser propostas no âmbito 

das disciplinas, dos projetos de escola, ou das próprias unidades orgânicas. 
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A aplicação fornece um mecanismo célere e prático de apresentação e aprovação das 

propostas, para além da avaliação das atividades realizadas. A elaboração do PAA (Plano Anual 

de Atividades) consiste na organização das atividades em grelha-resumo, com apresentação 

dos dados recolhidos nas propostas, e a possibilidade de inserção de relatórios iniciais, 

intermédios e finais. 

A qualquer momento é possível fazer um balanço em tempo real do PAA, sendo possível a 

agregação dos dados (por tipo de atividade, custo, escola, número de alunos envolvidos, 

calendarização, público-alvo, …). Para além disso, permite o apuramento do grau de 

concretização (número de atividades realizadas, na data prevista, …), bem como uma análise 

estatística. 

A experiência que o corpo docente do agrupamento tem vindo a desenvolver ao longo dos 

anos em que a aplicação é usada assegura por esta altura uma base de conhecimento sólida 

para trabalhar com a mesma, sendo que o grau de satisfação dos destinatários é bom. 

De acordo com os dados estatísticos obtidos a partir da aplicação Inovar PAA, é possível 

verificar que no ano letivo 2020/21 foram apresentadas um total de 361 propostas, das quais 

335 foram aprovadas e 7 devolvidas (92,80% de propostas aprovadas); 67,46% das propostas 

representam atividades efetivamente realizadas (dados até 8 de julho de 2021);  

Das propostas apresentadas, a maioria, 27,7%, inclui-se no eixo 3 do Projeto Educativo 

“Parcerias e Comunidade”; segue-se, com 26,6%, as propostas feitas no âmbito do eixo 2 

“Gestão curricular”, na área de intervenção “Resultados Escolares”. A outra área de 

intervenção do eixo 2 “Indisciplina, Abandono e Absentismo conta com 4,1%. No eixo 1 

“Cultura de Escola e Lideranças Pedagógicas” as percentagens de atividades propostas por 

área são: 18,2% na “Autoavaliação”, 14,7% na “Liderança e Gestão” e 8,6% na área 

“Planeamento e Prática Pedagógica”.  

A estrutura/área com mais propostas efetuadas é o departamento do pré-escolar com 79 

propostas (20,4% da totalidade), seguindo-se o departamento do 1º ciclo com 62 propostas 

(16%) e as bibliotecas com 59 propostas (15,2%). 

Os objetivos foram muito atingidos. 
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INOVAR ALUNOS 

A utilização da plataforma INOVAR ALUNOS permitiu, por parte dos docentes e dos 

encarregados de educação, o acompanhamento constante de todas as atividades realizadas 

em sala de aula assim como dos comportamentos, assiduidade e pontualidade dos discentes. 

Esta ação contribuiu assim para a prevenção do absentismo e da indisciplina, mantendo um 

fluxo de informação constante e atualizado entre a escola e os encarregados de educação e, 

permitindo desta forma, que os mesmos acompanhassem todo o processo de ensino 

aprendizagem dos seus educandos.  

Relativamente ao grau de satisfação da comunidade escolar, este foi difícil de aferir, tendo, 

no entanto, sido possível verificar que, de todos os alunos inscritos no agrupamento, houve 

uma percentagem de 46,81% de acessos às informações disponíveis aos encarregados de 

educação e alunos, sendo que diariamente esses acessos se situaram entre 90 e 1000. 

Os objetivos para esta ação foram assim muito atingidos. 

 

Objetivos estratégicos   

   ✓ Melhorar a qualidade do ambiente escolar nas vertentes: dos espaços e desafios das 

aprendizagens; da saúde e da segurança; da inclusão 

   ✓ Garantir estratégias de mobilização da comunidade educativa no desenvolvimento de 

projetos, parcerias e soluções que promovam a qualidade das aprendizagens 

   ✓ Reconhecer o valor, mérito e a excelência dos alunos das ESLA 

  ✓  Motivar os alunos para o sucesso escolar e para o exercício da cidadania 

    

 

Ação: Escola Promotora de Saúde 

Escola FIT  

A ação não decorreu como estava previsto face a dificuldades de concretização devido ao 

período de confinamento. No 3º período, decorreram algumas aulas, sem que, no entanto, 

tenha sido feita grande divulgação e em que apenas participaram alunas do ensino 

secundário.  

Os objetivos da ação foram atingidos em parte. 
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Medidas de Segurança e Autoproteção  

As medidas de segurança e autoproteção encontram-se implementadas no agrupamento nas 

suas várias vertentes sendo que todas elas têm como objetivo a manutenção da segurança 

nas várias escolas do agrupamento. 

Durante o último ano letivo, as medidas de segurança implementadas em todas as escolas 

foram adaptadas ao ano letivo atípico e de pandemia vivido, tendo sempre em vista a 

segurança de toda a comunidade educativa. 

Além desta vertente, direcionada para as regras constantes no plano de contingência, as 

atividades relacionadas com a segurança em geral foram igualmente implementadas, de 

forma a garantir a qualidade do ensino e da aprendizagem. 

 

Ação: Incubadora de projetos Europeus, Nacionais e Regionais/Locais 

Esta ação não se encontra ainda implementada. 

Os projetos internos e externos a decorrer no agrupamento serão objeto de análise no âmbito 

da área de intervenção “Relação escola – comunidade”, domínio “Envolvimento da 

Comunidade”.  

 

Ação: Espreitar a Escola  

A ação não foi concretizada no presente ano letivo devido à situação pandémica. 

 

Ação: Quadros de Honra 

A ação foi concretizada, ainda que, sem a realização da habitual cerimónia de entrega dos 

diplomas, impossibilitada pela situação pandémica. Estiveram envolvidos 372 alunos, do 4º ao 

12º ano, assim como os seus professores titulares/diretores de turma.  

Relativamente ao grau de consecução face aos objetivos definidos, estes foram muito 

atingidos, tendo sido garantido de forma relevante o reconhecimento do valor, do mérito e 

da excelência dos alunos do agrupamento. Foi ainda possível, através do exemplo e do 

reconhecimento dos alunos envolvidos, motivar a comunidade escolar para o sucesso e o 

exercício da cidadania. Os destinatários da ação consideram-se muito satisfeitos com a 

mesma. 
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CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS GERAIS 

 

Para esta área de intervenção “Liderança e Gestão” e domínio “Mobilização da Comunidade 

– desenvolvimento de Projetos”, estavam definidos quatro objetivos gerais que, na sua 

generalidade, terão sido atingidos uma vez que se procurou, através das ações que foram 

concretizadas: 

• garantir a relação entre a visão estratégica e a qualidade das aprendizagens; 

• promover a coerência e a relevância das opções curriculares da escola para o 

desenvolvimento de todas as áreas de competências consideradas no Perfil dos Alunos 

à Saída da Escolaridade Obrigatória; 

• garantir práticas de gestão e organização dos alunos fundamentadas em critérios 

pedagógicos, consistentes com a AFC, o perfil dos alunos e a ENEC; 

• otimizar a organização e afetação de recursos humanos e materiais nas diversas 

valências do processo educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAA| MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO Página 16 

 

2.1.3. ÁREA DE INTERVENÇÃO – PLANEAMENTO E PRÁTICA PEDAGÓGICA 

DOMÍNIO: Medidas organizacionais 

 

Objetivos gerais  

- Melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem 

- Garantir a inclusão de todos os alunos 

 

Objetivos estratégicos   

   ✓ Diagnosticar as dificuldades dos alunos estrangeiros nas disciplinas de Português, 

Matemática e Inglês 

   ✓ Reforçar a aprendizagem da língua portuguesa 

   ✓ Promover uma integração progressiva no currículo 

   ✓ Garantir a inclusão efetiva criando as condições e mobilizando os recursos necessários 

para prestar apoios a todos os alunos, nos termos da Lei 

 

Ação: ALL INCLUDED    

Esta ação está incluída no PPMTEIP e destina-se às crianças e jovens estrangeiros (à exceção 

dos alunos do 1.º ciclo) recém-chegados ao agrupamento. Foram abrangidos todos os alunos 

recém-chegados, cumprindo-se, desta forma, o princípio fundamental da sua inclusão. 

A operacionalização do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade consubstanciou-se através 

da planificação e desenvolvimento de DAC (Domínios de Autonomia Curricular) com o objetivo 

de promover a articulação pedagógica e curricular, envolvendo a disciplina de cidadania e 

desenvolvimento para fomentar o exercício de uma cidadania ativa e informada, enquanto 

componente fundamental currículo de cidadania e desenvolvimento, que integrou as matrizes 

curriculares-base das duas turmas de acolhimento da Ação All Included.  

As taxas de sucesso e de conclusão foram de 100% em todos os anos de escolaridade 

frequentados, o que ajuda a perceber o impacto que esta ação teve no que se refere ao 

abandono e absentismo e indisciplina dos alunos envolvidos. 

As várias reuniões realizadas contribuíram para melhorar a organização e afetação de recursos 

humanos e materiais nas diversas valências do processo educativo. 
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Verificaram-se alguns constrangimentos na implementação e consecução da ação, 

nomeadamente a barreira linguística, a impossibilidade de registar no programa Inovar faltas 

e registos de comportamentos na turma de acolhimento, computadores inexistentes ou 

lentos, videoprojetor com má imagem. Ainda alunos que não podiam assistir a alguns tempos 

de aula por incompatibilidade com os horários das turmas de origem e, por vezes, foi também 

difícil encontrar estratégias motivacionais. A escassez de tempo para planificação de DAC e 

construção de materiais de apoio foi também considerada uma dificuldade à implementação 

da ação. 

Quanto ao grau de satisfação dos destinatários 35% consideraram-se plenamente satisfeitos, 

48% muito satisfeitos e 17% satisfeitos. 

Os objetivos foram muito atingidos. 

 

Ação: EMAEI (Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva) 

Estiveram envolvidos nesta ação 172 alunos e, considerando que as medidas educativas 

aplicadas foram, na sua grande maioria, consideradas adequadas pelos intervenientes, a 

equipa concluiu que o trabalho realizado foi muito satisfatório e contribuiu para promover a 

inclusão dos alunos e melhorar o seu aproveitamento escolar, através da implementação de 

medidas educativas e da mobilização dos recursos físicos e humanos adequados. Os objetivos 

para esta ação foram muito atingidos e as medidas educativas definidas e a metodologia 

implementada continuam a ser adequadas às diferentes realidades e dificuldades 

apresentadas pelos alunos. 
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Objetivos estratégicos   

   ✓ Melhorar a articulação dos PTT’s com o Projeto Educativo /Plano de Melhoria TEIP, 

contribuindo para a concretização das metas contratualizadas 

   ✓ Promover a reflexão sistemática sobre os resultados escolares e avaliar o impacto das 

estratégias pedagógicas implementadas para as turmas do 2º e 3º ciclos 

 

Ação: PTT – Do Plano à Prática  

Esta ação integra o PPMTEIP e assenta em três eixos estruturantes – plataforma de 

monitorização dos resultados escolares; equipas pedagógicas de 1ª intervenção, no âmbito 

dos conselhos de turma; tutorias inclusivas. Face ao ano atípico vivido, nem todas as 

estratégia/metodologias/atividades foram implementadas como previsto, nomeadamente as 

tutorias inclusivas, uma vez que implicavam um contacto físico mais próximo, com professores 

e alunos não pertencentes à turma. 

Quanto ao trabalho realizado ao nível da direção de turma, realizado em articulação com 

todas as equipas intervenientes no processo educativo dos alunos, este contribuiu para 

melhorar a qualidade de ensino e aprendizagem, prevenir o abandono, absentismo e 

indisciplina e promover a inclusão, através da implementação atempada e adequada de 

medidas e estratégias de apoio e da mobilização dos recursos físicos e humanos necessários. 

Verificou-se também que a sinalização atempada dos alunos, através do trabalho colaborativo 

com as várias estruturas existentes no agrupamento, o seu acompanhamento e 

implementação e avaliação de estratégias e a reflexão contínua sobre os resultados dos 

discentes, permitiu resultados bastante positivos com percentagens de transição de ano 

acima dos 90%.  

Os objetivos gerais e específicos da ação foram, assim, na sua maioria, atingidos, 

nomeadamente no que respeita à inclusão de todos os alunos, à prevenção do abandono 

escolar, absentismo e indisciplina, à promoção do exercício de uma cidadania ativa e 

informada, à melhoria da qualidade de ensino e aprendizagem e à consolidação do processo 

de autoavaliação. Considera-se que todo o trabalho realizado no âmbito desta ação foi muito 

satisfatório. 
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Objetivo estratégico 

   ✓ Consolidar um modelo de supervisão e intervisão pedagógica como forma de 

desenvolvimento do trabalho colaborativo entre os docentes e difusão de boas práticas 

em articulação curricular 

 

Ação: Colaborar+  

Esta ação integra o PPMTEIP e desenvolve-se a dois níveis – supervisão pedagógica e intervisão 

da prática letiva. 

O objetivo específico de consolidar um modelo de intervisão pedagógica, centrado nas 

práticas de sala de aula, não foi possível de concretizar atendendo à pandemia. O modelo foi 

definido e encontra-se pronto a ser aplicado logo que existam as circunstâncias médico-

sanitárias que o permitam. Quanto à partilha de boas práticas foi realizada nas reuniões de 

articulação de equipas de disciplina e de ano, que decorreram regularmente nas horas 

semanais atribuídas pela direção a cada departamento. A articulação e partilha de boas 

práticas também foi possível nas reuniões intercalares de conselho de turma. A participação 

dos professores em iniciativas/DAC/projetos para promover a defesa do ambiente, a 

cidadania e a solidariedade foi concretizada de forma limitada, devido à pandemia. As 

atividades de partilha de boas práticas contribuíram para melhorar a qualidade do ensino e 

da aprendizagem; operacionalizar o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade; promover o 

exercício de uma cidadania ativa e informada e prevenir o abandono, absentismo e indisciplina 

dos alunos. 

De acordo com o já referido, os objetivos para esta ação foram atingidos em parte. 

 

CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS GERAIS 

 

Para esta área de intervenção “Planeamento e Prática Pedagógica” e domínio “Medidas 

organizacionais”, estavam definidos dois objetivos gerais. De acordo com a análise feita estes 

terão sido atingidos uma vez as ações incluídas nesta área permitiram: 

• melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem; 

• garantir a inclusão de todos os alunos. 
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2.2. EIXO 2 – GESTÃO CURRICULAR 

 

2.2.1. ÁREA DE INTERVENÇÃO – RESULTADOS ESCOLARES 

DOMÍNIO: Sucesso Escolar na Avaliação Interna / Externa 

 

Objetivo geral  

- Melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem 

- Prevenir o abandono, absentismo e indisciplina dos alunos 

 

Objetivos estratégicos   

   ✓ Implementar atividades e estratégias que permitam uma melhoria progressiva das 

aprendizagens, com especial atenção à matemática e ao português 

   ✓ Promover o sucesso educativo de excelência 

   ✓ Consolidar valores de cidadania 

 

Ação: Dar a Volta por Cima (1º Ciclo)  

Esta ação faz parte do PPMTEIP e tem como destinatários os alunos do 1º Ciclo, tendo sido 

considerada, pelos seus responsáveis, como importante para a redução do insucesso escolar 

dos alunos. Ao longo do ano, entre os professores titulares de turma e os restantes 

professores coadjuvantes, houve uma articulação sobre as dinâmicas de intervenção de 

trabalho com os alunos, que se traduziu na elaboração de materiais conjuntos, apoio e 

desenvolvimento em pequeno grupo e/ou individualizado, com sessões síncronas aquando do 

período E@D (Ensino à Distância). Os docentes consideraram que os apoios realizados com os 

alunos que apresentaram maiores dificuldades, de uma forma geral, decorreram de forma 

bastante satisfatória, tendo sido o trabalho articulado no sentido de subtrair desigualdades e 

ultrapassar dificuldades no desenvolvimento das suas aprendizagens, com maior incidência 

na leitura e escrita (português), assim como no que concerne aos números e operações 

(matemática). 

Os docentes referiram que os objetivos da ação foram muito atingidos, uma vez que o sucesso 

educativo dos alunos é elevado e ultrapassou as metas estabelecidas. 
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Objetivos estratégicos   

   ✓ Desenvolver técnicas e métodos de estudo 

   ✓ Desenvolver no aluno uma atitude positiva face ao estudo 

   ✓ Esclarecer dúvidas e consolidar conhecimentos 

   ✓ Promover a diferenciação pedagógica de modo a dar resposta à diversidade das 

necessidades e potencialidades de todos e de cada um dos alunos 

   ✓ Desenvolver aprendizagens de qualidade 

 

Ação: Sucesso para Todos – MAT&FQ  

Esta ação integra o PPMTEIP. 

A – MATSucesso 

Os objetivos propostos no projeto MATSucesso foram totalmente alcançados no que diz 

respeito à melhoria das aprendizagens dos alunos. Destaca-se o facto de nem todas as turmas 

do 3.º ciclo terem sido contempladas com este projeto devido à falta de professores 

disponíveis. Foi possível promover a diferenciação pedagógica e dar resposta à diversidade 

das necessidades e potencialidades de todos os alunos desenvolvidos. Ao longo de todo o ano 

letivo foram desenvolvidos procedimentos de monitorização da avaliação, tendo sido 

privilegiada a avaliação formativa como promotora da autorregulação das aprendizagens 

através de feedback constante por parte dos professores, o que promoveu a regulação das 

aprendizagens e constituiu um meio para que cada professor repensasse na sua prática letiva 

e, em equipa de ano, delineasse novas estratégias e metodologias. Os docentes envolvidos 

desenvolveram trabalho colaborativo para planificar aulas, produzir materiais adequados a 

cada grupo de alunos visando sempre a diferenciação pedagógica e a reflexão sobre a sua 

prática. Muitas vezes a organização dos alunos nas aulas MATSucesso visou a inclusão dos 

alunos de cada turma em grupos menores, usufruindo deste modo de apoio pedagógico 

diferenciado e com vários objetivos: ou para colmatar dificuldades ou para potenciar 

capacidades. Nessas aulas, foi possível aplicar tarefas de várias naturezas, com recurso à 

tecnologia, promovendo deste modo o desenvolvimento de capacidades ao nível dos vários 

domínios da matemática, incluindo temas transversais como aplicações e modelação 

matemática. Deste modo, foi possível trabalhar com outras áreas disciplinares em projetos 
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que envolveram cidadania, trabalhando-se vários domínios presentes no Perfil do Aluno à 

Saída da Escolaridade Obrigatória.  

Foi estabelecida uma parceria com a Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM), que 

permitiu apoiar vários alunos do agrupamento que, de outra forma, não poderiam ter 

usufruído de apoio face à falta de professores. De realçar ainda que todo o trabalho 

desenvolvido no âmbito desta parceria decorreu de forma colaborativa entre os docentes das 

turmas e os professores voluntários da SPM. 

Os professores de matemática consideram-se 63,2% totalmente satisfeitos com esta ação e 

26,3% muito satisfeitos. 

Os objetivos foram atingidos totalmente. 

B – Apoio ao Estudo de Física e Química A (FQ A) e Assessoria na disciplina de Físico e Química 

(FQ) 

A ação foi implementada, mas parcialmente, uma vez que não foram atribuídas horas para a 

realização da assessoria nas turmas do 7º ano e para o apoio ao estudo de física e química A 

nas turmas dos 10º e 11º anos. Estiveram envolvidos 367 alunos. 

A ação foi desenvolvida nos mesmos moldes que nos anos letivos anteriores, utilizando os 

mesmos instrumentos de recolha de informação, com exceção da ficha de autoavaliação 

(formulário google) que foi ajustada, em cada período letivo, ao tipo de ensino praticado. 

O trabalho colaborativo entre professor titular de turma e professor assessor foi realizado 

semanalmente e a monitorização e avaliação da ação teve lugar em dois momentos, no início 

do 2º período e no final do ano letivo. 

Os coordenadores da ação acompanharam os resultados de cada uma das turmas através dos 

ficheiros de avaliação contínua colocados por cada um dos professores no drive do email do 

grupo de docência. 

Relativamente ao grau de satisfação dos destinatários, nos 8º e 9º anos a maioria dos alunos 

(90,30 %) considerou as aulas de assessoria da disciplina de FQ importantes para a melhoria 

das suas aprendizagens. Quanto aos 10º e 11º anos verifica-se que também a maioria dos 

alunos (89,91 %) considerou as aulas de assessoria da disciplina de FQ A importantes para a 

melhoria das suas aprendizagens. 

Considera-se que os resultados obtidos permitiram a concretização dos objetivos gerais e 

específicos da ação, embora não com uma eficácia de 100 %, uma vez que algumas das metas 
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(3) não foram alcançadas, apesar de não muito afastadas do estabelecido. Assim, nos 7º e 8º 

anos foram atingidas as metas “taxa de sucesso” e “qualidade do sucesso”; no 9º ano não foi 

atingida nenhuma das metas, ficando os resultados a 1,88 p.p. no que se refere à taxa de 

sucesso e a 4,62 p.p. no que respeita à qualidade do sucesso. Quanto ao ensino secundário a 

meta “taxa de sucesso” foi atingida no 10º ano e ficou a 7,45 p.p. de ser atingida no 11º ano. 

Quanto às metas “opinião dos alunos quanto à importância da assessoria na disciplina de física 

e química ou física e química A para a melhoria das suas aprendizagens” foram ambas 

superadas. 

Os objetivos, no geral, foram muito atingidos.  

 

Objetivos estratégicos   

   ✓ Aumentar as taxas de sucesso interno e externo de cada ano de escolaridade 

   ✓ Melhorar a distância da classificação média interna para o valor nacional dos exames 

nacionais 

 

Ação: Apoio a Exame  

Biologia e Geologia 

O apoio a exame na disciplina de biologia e geologia contribuiu para garantir a inclusão de 

todos os alunos, melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem e prevenir o abandono, 

absentismo e indisciplina dos alunos. 

O apoio ao longo do ano letivo decorreu semanalmente por videoconferência e os alunos, de 

uma forma geral, foram assíduos e participativos. Após o término das aulas, o apoio passou a 

ser presencial, diário e até ao dia de realização do exame. Durante as aulas, as docentes 

esclareceram as dúvidas dos alunos, consolidaram conteúdos, realizaram exercícios 

formativos e resolveram exames nacionais. Foi ainda possível rever os conteúdos lecionados 

no ano letivo anterior (já que a disciplina é bienal) por forma a contribuir para a melhoria das 

classificações no exame nacional. 

Os resultados, no final do 3º período, foram muito positivos registando-se apenas 2 

classificações inferiores a 10 valores no conjunto dos 48 alunos que se encontravam a 

frequentar a disciplina. As médias foram de: 14,65 valores na turma 11ºB (20 alunos); 13,30 

valores na turma 11ºC (20 alunos) e 16,0 valores na turma 11ºD (8 alunos). 
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Os alunos consideraram-se plenamente satisfeitos com o apoio. 

Os objetivos foram totalmente atingidos. 

Geografia A 

Este apoio destinou-se aos alunos de geografia A do 11º ano. A assiduidade dos alunos foi 

irregular tendo os objetivos sido atingidos apenas em parte. 

História A 

Estiveram envolvidos nesta ação os alunos de duas turmas do 12º ano que se consideraram 

muito satisfeitos com este apoio. 

Os objetivos foram atingidos totalmente. 

MACS (Matemática Aplicada às Ciências Sociais) 

Os destinatários deste apoio foram os alunos da turma do 11º ano que frequentaram a 

disciplina e que se consideraram satisfeitos com esta ação. O apoio durante o período de E@D 

foi concretizado em regime assíncrono e desenvolveu-se até ao dia do exame de MACS, na 1ª 

fase. 

Os objetivos foram atingidos totalmente. 

Matemática A 

O público alvo deste apoio foram os alunos do 12º ano inscritos na disciplina.  

O projeto desenvolveu-se ao longo de todo o ano letivo, e também após o término das aulas 

e até à data de realização da 1ª fase do exame nacional de matemática A. Durante o período 

de E@D foi concretizado em regime assíncrono, com a disponibilização de materiais de apoio 

ao estudo, esclarecimento de dúvidas e acompanhamento da evolução dos alunos. O trabalho 

realizado permitiu desenvolver nos alunos uma grande autonomia e acompanhamento mais 

individualizado. 

Os objetivos para esta atividade foram atingidos totalmente e os destinatários consideraram-

se muito satisfeitos. 

Português (Coadjuvação) e Literatura Portuguesa (apoio a exame) 

Estiveram envolvidas neste apoio turmas dos 9º, 11º e 12º anos. As aulas de apoio 

constituíram para os alunos um reforço das aulas, pelo que o envolvimento dos mesmos foi 

muito positivo. 
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 A coadjuvação afigurou-se como uma estratégia complementar às estratégias selecionadas 

pelo docente titular, visto que foram desenvolvidas em situação curricular, o que, para os 

alunos, foi de cariz “regular” não sendo um tempo opcional ou seletivo. 

No que respeita ao contributo para o Projeto Educativo, quer as aulas de apoio a exame de 

literatura portuguesa quer a coadjuvação, constituíram-se como uma mais valia, visto que, da 

parte dos docentes, permitiu a troca de experiências e de práticas colaborativas conducentes 

à melhoria do ensino; da parte dos alunos, possibilitou-lhes um apoio mais individualizado e 

o acompanhamento de diferentes ritmos de aprendizagem. Além disso, a realização de 

exercícios práticos e um feedback rápido das fragilidades e dificuldades aos alunos 

contribuíram para uma eficaz consolidação de aprendizagens. Permitiu também o 

esclarecimento de dúvidas em tempo curricular, tendo a oportunidade de experienciar outras 

abordagens aos conteúdos. Este trabalho, ao longo do ano letivo, veio a mostrar-se profícuo 

já que as médias das classificações registaram uma subida que ilustram não só uma melhoria 

nas aprendizagens como também um aumento da taxa de sucesso interno tal como está 

consignado no Projeto Educativo. 

Os objetivos foram muito atingidos. 

Geometria Descritiva A    

Não foi efetuada a avaliação para o apoio desenvolvido no âmbito desta disciplina. 
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Objetivos estratégicos   

   ✓ Aquisição e desenvolvimento de métodos de estudo 

   ✓ Apoio ao estudo orientado para as necessidades específicas de cada aluno 

   ✓ Trabalho multidisciplinar e interdisciplinar 

   ✓ Articulação entre o conselho de turma e os docentes dos espaços pedagógicos 

   ✓ Desenvolvimento de competências pessoais e sociais nos alunos 

 

Ação: Mais Apoio mais Sucesso  

Esta ação faz parte do PPMTEIP e desenvolve-se em várias vertentes. 

No que diz respeito ao funcionamento das salas de estudo e apoio ao estudo, foram feitas 439 

propostas de apoio, 83 no 2º ciclo, 318 no 3º ciclo e 38 no ensino secundário regular. Vários 

alunos foram propostos a diferentes disciplinas, sendo na disciplina de matemática onde se 

verificou o maior número de propostas, e também a disciplina a que foi mais difícil dar 

resposta pois, a falta de docentes não permitiu atribuir professor de apoio a todos os alunos 

propostos. Perante esta dificuldade foi de grande relevância a parceria com a SPM que, com 

os seus voluntários, assegurou muitos apoios aos nossos alunos no 3º ciclo e do ensino 

secundário. Foi realizado um estreito trabalho entre os conselhos de turma e os docentes dos 

espaços pedagógicos, através de uma comunicação eficaz, isto porque, na maioria dos casos, 

o professor que fazia a proposta e o professor do apoio eram do mesmo grupo disciplinar. De 

salientar que a operacionalização das propostas de apoio envolveu sempre o diretor de turma, 

logo, indiretamente também o conselho de turma. Foi desenvolvido um trabalho de 

proximidade com os alunos nas valências de apoio e trabalho em sala de estudo, o que 

possibilitou o desenvolvimento de competências pessoais e sociais dos alunos.  

Os apoios ministrados e os materiais disponibilizados contribuíram para a melhoria das 

aprendizagens dos alunos e consequentemente para o seu sucesso escolar, prevenindo assim 

o abandono e o absentismo escolar. 

Ainda relativamente aos apoios, o maior constrangimento foi a situação pandémica e a 

dificuldade em ter os recursos humanos (docentes) necessários para dar resposta a todos os 

pedidos de apoio. A pandemia não permitiu a inclusão desde o início do ano letivo de tempos 

letivos para apoios nos horários das turmas onde havia mais pedidos e a atribuição de 
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docentes para os lecionar, ao contrário do que aconteceu em 2019/2020 e que se revelou   

uma boa solução. 

Apesar do confinamento, os apoios continuaram online e a crescente capacitação digital dos 

alunos foi uma mais valia, capacitação esta, que, também, permitiu o apoio dos voluntários 

da SPM online. 

As Classrooms criadas passaram a ter a colaboração de mais professores, mas, no entanto, 

houve disciplinas às quais não foram adicionados quaisquer materiais, levando a que alguns 

alunos não encontrassem resposta às suas pesquisas.  

Relativamente à dinamização de workshops, outra das vertentes da ação, a pandemia 

impossibilitou a sua realização no âmbito dos métodos de estudo. No entanto, com os alunos 

propostos para apoio educativo foram desenvolvidos esses métodos, assim como foram 

colocados materiais nesse âmbito nas Classrooms da sala de estudo. Também não foi possível 

a dinamização de sessões específicas para os encarregados de educação, como aconteceu no 

ano anterior, mais uma vez devido à pandemia. 

Os alunos que utilizaram os recursos da sala de estudo apresentaram um grau de satisfação 

bom. Os alunos que frequentaram os apoios e que foram assíduos, na sua maioria, 

progrediram. 

Os objetivos da ação foram muito atingidos. 

 

CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS GERAIS 

 

Na área de intervenção “Resultados Escolares” domínio “Sucesso Escolar na Avaliação Interna 

/Externa”, estavam definidos dois objetivos gerais: 

• melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem; 

• prevenir o abandono, absentismo e indisciplina dos alunos 

Em todas as ações que integram esta área, os objetivos estratégicos foram totalmente ou 

muito atingidos, pelo que se considera terem também sido cumpridos os objetivos gerais 

definidos.  
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2.2.2. ÁREA DE INTERVENÇÃO – INDISCIPLINA, ABANDONO E ABSENTISMO 

DOMÍNIO: Interrupção Precoce do Percurso Escolar 

 

Objetivo geral  

- Garantir a inclusão de todos os alunos 

- Prevenir o abandono, absentismo e indisciplina dos alunos 

 

Objetivos estratégicos   

   ✓ Prevenir e diminuir a indisciplina 

   ✓  Investir nas aprendizagens ao longo da escolaridade obrigatória 

   ✓ Melhorar o sucesso escolar 

   ✓ Promover o potencial máximo de cada aluno 

   ✓ Diminuir a taxa de retenção dos alunos 

   ✓ Prevenir o abandono e o absentismo escolar 

 

Ação: SMIILE (Saber para Minorar a Indisciplina e o Insucesso ao Longo da Escolaridade) 

A ação integra o PPMTEIP e está estruturada em dois eixos.  

Eixo 1 – Prevenção da Indisciplina nos 1º, 2º e 3º ciclos: 

No âmbito do workshop de competências pessoais e sociais desenvolvido com as turmas do 

5º ano, estiveram envolvidos 130 alunos que demonstraram interesse, empenho e motivação 

pelas dinâmicas realizadas e houve um feedback positivo por parte dos docentes. 

Relativamente ao encontro virtual “Entre Olhares”, entre os alunos dos 4º e 5º anos, (128 do 

4º ano de escolaridade e 12 do 5º ano) a última etapa não se concretizou devido à suspensão 

das atividades letivas presenciais e por não nos ter sido possível refazer a dinâmica em tempo 

útil. Contudo, foram feitas reuniões de apresentação e de preparação da atividade, com os 

alunos dos 4º e 5º anos e com os docentes. Importa ainda referir que, apesar de esta atividade 

não ter sido concluída, teve uma adesão positiva por parte dos participantes envolvidos, bem 

como dos pais e encarregados de educação. 
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Eixo 2 – Gestão Comportamental:    

Os alunos encaminhados para o Projeto SMIILE, na sua maioria, reconheceram a sua conduta 

como incorreta, demonstraram respeito pelos docentes, colaboraram na elaboração de 

estratégias de forma a melhorar o seu comportamento e comprometeram-se a tentar alterar 

as suas atitudes. Durante os atendimentos, alguns alunos aproveitaram para expor as suas 

ansiedades e receios, os seus pontos de vista face às situações e às suas necessidades. Os 

alunos que cumpriram medidas disciplinares acompanhados pelos docentes da equipa do 

Projeto SMILLE refletiram sobre as suas atitudes e desenvolveram atividades variadas tendo 

em conta as suas dificuldades/necessidades. Estes alunos reconheceram que o 

acompanhamento por parte de docentes das várias disciplinas durante o cumprimento das 

suas medidas disciplinares, contribuiu bastante para o desenvolvimento de algumas 

competências importantes para o seu desenvolvimento escolar e pessoal. 

No presente ano letivo, a equipa do Projeto SMIILE recebeu 30 encaminhamentos, dos quais 

25 a alunos sem falta disciplinar e 5 a alunos com falta disciplinar. Estes 30 encaminhamentos 

correspondem a 22 alunos diferentes. Recebeu ainda 2 alunos a cumprir medida disciplinar. 

Comparando com o período homólogo do ano anterior verifica-se uma diminuição em todos 

os parâmetros analisados, a saber:  

• 82% nos encaminhamentos; 

• 81% nos encaminhamentos de alunos sem falta disciplinar; 

• 86% nos encaminhamentos dos alunos com falta disciplinar; 

• 85% no número de alunos diferentes encaminhados; 

• 82% no número de alunos a cumprir medida disciplinar. 

Os resultados obtidos no âmbito do eixo 2 do Projeto SMIILE excederam as expetativas 

podendo, no entanto, continuar a melhorar. As situações de indisciplina em contexto de sala 

de aula diminuíram significativamente face ao ano letivo anterior assim como as situações de 

procedimentos disciplinares, tendo contribuído de forma significativa para superar a meta 

TEIP no que se refere à indisciplina. 

A equipa do Projeto SMIILE considera que, na sua globalidade, o mesmo decorreu de forma 

excelente. 

Relativamente ao grau de satisfação dos destinatários, a grande maioria considera-se 

plenamente satisfeita. 
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Os objetivos desta ação foram totalmente atingidos. 

 

Objetivos estratégicos   

   ✓ Prevenir e regular situações de indisciplina 

 

Ação: CSD - Comissão de Supervisão Disciplinar 

A CSD promoveu o cumprimento do previsto no regulamento interno do agrupamento e o 

exercício de uma cidadania ativa e informada. 

Ao nível da prevenção e diminuição da indisciplina, ao longo do presente ano letivo, a CSD 

analisou todas as participações disciplinares recebidas e abriu procedimento para 75 delas. 

Foram, assim, instaurados 25 procedimentos, 10 disciplinares e 15 sumários. Como resultado 

do trabalho desenvolvido pela CSD nestes procedimentos, foram propostas/aplicadas, com 

caráter individual, 27 medidas sancionatórias, 26 das quais se traduziram em períodos de 

suspensão com a duração entre um a doze dias e 1 medida de transferência de escola. 

Não houve lugar à aplicação de medidas corretivas devido às medidas de segurança/higiene 

impostas pela situação pandémica do país. 

Por comparação com o ano letivo transato, este ano houve um decréscimo de 7,4% no número 

de participações que deram origem a procedimentos, com consequente diminuição das 

medidas disciplinares em 38,7%. 

A atuação da CSD junto da comunidade educativa e em articulação com a mesma, foi de 

primordial importância na resolução de conflitos e na diminuição da indisciplina. A articulação 

com o Projeto SMIILE na mediação dos conflitos e no cumprimento das medidas disciplinares 

aplicadas aos alunos da EB 2,3, foi também uma mais valia nos resultados obtidos. 

Em termos de constrangimentos, algumas participações são encaminhadas diretamente para 

a CSD sem antes terem tido o tratamento previsto na lei por parte do diretor de turma 

/conselho de turma.  As reuniões da CSD em dias seguidos, por vezes, não permitiram uma 

mais rápida/melhor agilização dos procedimentos. 

Os objetivos para esta ação foram atingidos totalmente. 
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CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS GERAIS 

 

Na área de intervenção “Indisciplina, Abandono e Absentismo” domínio “Interrupção Precoce 

do Percurso Escolar” foram totalmente atingidos os objetivos estratégicos nas duas ações que 

integram a área.  

Terão assim sido atingidos os objetivos gerais 

• melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem; 

• prevenir o abandono, absentismo e indisciplina dos alunos. 
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2.3. EIXO 3 – PARCERIAS E COMUNIDADE 

 

2.3.1. ÁREA DE INTERVENÇÃO – RELAÇÃO ESCOLA - FAMÍLIA 

DOMÍNIO: Desenvolvimento Pessoal e Bem-Estar dos Alunos 

 

Objetivos geral  

- Garantir a inclusão de todos os alunos 

- Melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem 

- Operacionalizar o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

- Promover o exercício de uma cidadania ativa e informada 

- Prevenir o abandono, absentismo e indisciplina dos alunos 

 

Objetivos estratégicos   

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

escolar 

   ✓ Desenvolvimento de competências pessoais e sociais 

   ✓ Sensibilizar para prevenção de comportamentos desviantes e de risco 

   ✓ Mediação de conflitos 

 

Ação: GAAF (Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família); GAS (Gabinete de Aconselhamento em 

Saúde); Gabinete de Educação para a Saúde  

GAAF  

Esta ação contribuiu para a promoção da diminuição das desigualdades de oportunidades ao 

nível do acesso ao ensino (apoios sociais, equipamentos informáticos e articulação com as 

entidades internas e externas à comunidade escolar); para a aproximação e melhoria da 

relação escola-família; para o desenvolvimento de competências pessoais e sociais dos alunos 

e das suas famílias. Abrangeu 798 alunos, refletindo este número as diferentes respostas 

dadas pelo gabinete, sendo que alguns destes alunos se encontram contabilizados em 

diferentes respostas, dando um número total maior do que o número de participantes 
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efetivos. Assim sendo, estes encontram-se divididos do seguinte modo: total de alunos 

acompanhados individualmente pelo GAAF – 393 (destes 230 usufruíram de apoios sociais); 

total de alunos participantes nas ações de formação desenvolvidas em articulação com o GAAF 

– 79; total de alunos contactados para equipamentos informáticos para o ensino à distância – 

326 (sendo que, apenas foram emprestados 221 equipamentos). 

Relativamente às ações destinadas a pais e encarregados de educação foi apenas 

desenvolvida uma atividade, a distribuição de cabazes de natal. Não foi possível, no presente 

ano letivo, desenvolver outro tipo de ações devido às limitações da situação pandémica. 

É importante assinalar ainda que este foi o ano letivo em que o gabinete recebeu um maior 

número de pedidos de apoio em todas as vertentes, o que deverá ser reflexo da situação atual 

que o mundo está a viver.  

Os objetivos desta ação foram muito atingidos. 

GAS  

Em 2020/2021 não foram desenvolvidas atividades devido às limitações impostas pela 

pandemia. 

Gabinete de Educação para a Saúde 

No presente ano letivo, a Promoção de Educação para a Saúde (PES) no Agrupamento, não 

conseguiu desenvolver e dinamizar atividades como habitualmente, devido às condicionantes 

impostas pela pandemia. Este projeto, cujos objetivos vão ao encontro da promoção do bem-

estar pessoal e profissional da comunidade educativa, esteve aquém do que se pretendia e, 

dado que pela segunda vez entrámos em E@D ao longo do 2º período, o PES, teve que adaptar 

a sua forma de atuação. A equipa que deveria contar com a Enfermeira de Saúde Escolar, viu-

se reduzida apenas ao coordenador, o que associado às medidas de segurança, dificultou toda 

a dinâmica. Foi notório o receio por parte dos alunos em recorrerem, como era comum, ao 

atendimento nos gabinetes de apoio ao aluno. Em geral, no trabalho com as turmas, e de 

acordo com as temáticas do PES foi dada primazia à “Saúde Mental”, temas como emoções, 

autonomia, interação, risco, proteção, violência, escolhas, desafios e perdas. No decorrer do 

3º período, foram dinamizadas sessões sobre “contraceção”, em turmas de 9º e 10º anos, nas 

aulas de cidadania e desenvolvimento. Às turmas em geral foram propostas atividades que 

trabalhassem as temáticas no âmbito da saúde mental, numa clara alusão à situação 

pandémica vivida, tendo-se dado um maior foco às medidas de proteção individual/coletiva, 
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de higienização e às emoções vividas durante todo o período de confinamento. Em 

disciplinas/áreas disciplinares como português, ciências naturais e cidadania e 

desenvolvimento, foram propostas atividades nas diferentes turmas, que permitissem 

trabalhar as emoções experienciadas durante este período, o desafio que todos voltámos a 

enfrentar e a resiliência no acreditar que ao longo da vida conseguimos ultrapassar os vários 

obstáculos que possam surgir. Muito mais poderia provavelmente ter sido feito, mas, dadas 

as circunstâncias emocionais de todos, nem sempre foi fácil motivar professores e alunos.  

Os objetivos foram pouco atingidos. 

 

 

Objetivos estratégicos   

   ✓ Promover iniciativas que melhorem a interação escola/família/comunidade 

   ✓ Promover o envolvimento parental no percurso escolar do aluno 

   ✓ Valorizar o papel da Escola pelo envolvimento dos pais/EE no processo educativo 

    

 

Ação: Educar em Parceria  

Esta ação integra o PPMTEIP e tem como público alvo os pais e encarregados de educação. No 

presente ano letivo, e face às circunstâncias vividas, foi fundamental todo o trabalho de 

parceria efetuado entre a escola e as famílias. Ao nível dos contactos, estes foram inúmeros e 

efetuados por diversas vias de comunicação, sendo de assinalar que alguns diretores de turma 

referem um maior acompanhamento dos alunos por parte dos encarregados de educação, 

comparativamente com anos anteriores, por via do recurso à utilização de meios digitais.  

No âmbito do acompanhamento dos alunos no período de confinamento, para além dos 

contactos estabelecidos com os encarregados de educação pelos educadores de infância, 

professores titulares e diretores de turma, foi também fundamental, no apoio à direção, o 

papel desempenhado pelo GAAF e ainda pelos professores de informática, cujo envolvimento 

foi fundamental na distribuição de recursos informáticos e na resolução de problemas 

relativos à funcionalidade dos equipamentos. 
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Quanto a outras vertentes desta ação, como o envolvimento dos pais em atividades no espaço 

escolar, com a realização de assembleias e sessões temáticas ou a dinamização de grupos de 

reflexão-ação, ficou aquém do previsto face aos constrangimentos existentes.  

Os encarregados de educação consideraram-se, de acordo com os diretores de turma, 

satisfeitos. 

Os objetivos foram atingidos em parte. 

 

 

CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS GERAIS 

 

Na área de intervenção “Relação Escola-Família” domínio “Desenvolvimento Pessoal e Bem-

Estar dos alunos” não foram concretizadas na íntegra todas as atividades incluídas nesta área, 

de acordo com os constrangimentos já referidos.   

No entanto, e de acordo com todo o trabalho desenvolvido e os resultados obtidos, considera-

se que os objetivos, nomeadamente: 

• garantir a inclusão de todos os alunos; 

• melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem; 

• operacionalizar o perfil dos alunos à Saída da Escolaridade; 

• promover o exercício de uma cidadania ativa e informada; 

• prevenir o abandono, absentismo e indisciplina dos alunos 

foram também globalmente atingidos. 
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DOMÍNIO: Envolvimento da Comunidade 

 

Objetivos gerais 

- Melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem 

- Operacionalizar o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

- Prevenir o abandono, absentismo e indisciplina dos alunos 

- Promover o exercício de uma cidadania ativa e informada 

 

Objetivos estratégicos   

   ✓ Promover e divulgar a participação do agrupamento em atividades científicas, culturais, 

desportivas e de solidariedade em inter-relação com a comunidade e o meio exterior ao 

agrupamento 

   ✓ Promover iniciativas que melhorem a interação escola/comunidade 

    

 

Ação: Protocolos de parcerias/estágios  

O público alvo desta ação são os alunos de Cursos de Educação e Formação (CEF) e ensino 

profissional.  

No que respeita ao CEF foram realizadas 12 parcerias/sinergias com 21 alunos a realizarem 

formação em contexto de trabalho (FCT)/prática simulada. Quanto ao ensino profissional 

foram efetuadas 45 parcerias/sinergias abrangendo 62 alunos a realizarem FCT/prática 

simulada no 11º ano e 25 parcerias/sinergias para um total de 42 alunos no 12º ano. 

As restrições e recomendações de combate à pandemia atrasaram a realização e a conclusão 

do número de horas de estágio. 

 

Ação: Projetos Externos e Projetos internos 

Projetos Erasmus 

O contexto pandémico que se viveu no último ano, não só em Portugal, mas em toda a Europa, 

e em particular nos restantes países das escolas parceiras, levou a constrangimentos, quer ao 

nível do trabalho com os alunos nas diferentes escolas parceiras, quer ao nível da mobilidade 
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entre os diversos países, para desenvolver as atividades de intercâmbio definidas nos 

projetos. No entanto, apesar desses constrangimentos, o agrupamento manteve dentre do 

atual quadro pandémico, o contacto em reuniões de coordenação com todos os parceiros, 

atividades pontuais que envolveram os alunos, quer em modo presencial, quer à distância, e 

a divulgação das atividades através dos diversos canais habituais (Jornal 100Comentários, 

Facebook, eTwinning e Websites). 

Projeto “Sky Is The Limit – Senart” - foi possível desenvolver várias atividades de forma 

presencial com os alunos, nomeadamente algumas atividades artísticas que contribuíram para 

desenvolver vários tipos de competências nos alunos.  

Projeto “All In School”, - Este projeto não envolve diretamente os alunos. A equipa de 

professores responsáveis realizou todas as atividades que estavam previstas e organizou 

mesmo um encontro virtual com os restantes parceiros internacionais.  

Os restantes projetos Erasmus+ não viram muita evolução, devido à alternância entre ensino 

presencial e ensino à distância, que se foi vivendo durante o presente ano letivo, não só em 

Portugal, mas acima de tudo pela situação mais grave que se viveu nos restantes países das 

escolas parceiras.  

Face aos constrangimentos enunciados os objetivos foram atingidos apenas parcialmente. 

Outros projetos 

São vários os projetos desenvolvidos no agrupamento, projetos estes que promovem 

atividades que contribuem para uma melhoria da identidade dos alunos como elementos de 

um agrupamento responsável, dinâmico e plural, promovendo a autonomia, e contribuindo 

para operacionalizar o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade. Apesar dos constrangimentos 

trazidos pela pandemia, nomeadamente a impossibilidade de realizar saídas ao exterior, a 

impossibilidade de permitir um trabalho presencial nos períodos de confinamento, entre 

outros, foi, no entanto, possível encontrar respostas e soluções eficazes para contornar e 

resolver os obstáculos colocados pelas restrições impostas pelo COVID.  

Salientam-se os projetos  

• SELF -Secção Europeia em Língua Francesa – envolvendo 47 participantes, das turmas 7ºE 

e 9ºF, que se encontram plenamente satisfeitos e tendo os objetivos do projeto sido 

plenamente atingidos. 
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• Projeto SOS Fome – em que estiveram envolvidos 28 participantes e cuja ação abrangeu 15 

famílias. Os destinatários encontram-se plenamente satisfeitos e os objetivos foram 

plenamente atingidos. 

• Eco-Escolas – envolveu os alunos do agrupamento encontrando-se os destinatários 

plenamente satisfeitos. 

• Interact – cujo público alvo é a comunidade escolar, tendo estado envolvidos 20 alunos que 

se consideraram plenamente satisfeitos e tendo os objetivos sido plenamente atingidos. 

• Parlamento dos Jovens – destinado a alunos do ensino secundário, tendo estado envolvidos 

30 participantes, cujo grau de satisfação é muito satisfeitos. Os objetivos do projeto foram 

plenamente atingidos. 

• PEPA – destinado a professores e alunos de alemão do Agrupamento, tendo havido 70 

participantes envolvidos. Os destinatários encontram-se plenamente satisfeitos e os 

objetivos do projeto foram plenamente atingidos. 

• Summer Camps – o projeto funcionou apenas online tendo sido o público alvo são os alunos 

de Inglês do ensino secundário. Os objetivos foram plenamente atingidos 

• Wandzeitung – o público alvo foram os alunos de alemão e a comunidade escolar, tendo 

estado envolvidos 70 participantes que se consideraram muito satisfeitos. Os objetivos 

foram plenamente atingidos. 

• Clube de Música – o público alvo foram os alunos do 2º ciclo, tendo estado envolvidos 18 

participantes. Os objetivos do projeto foram plenamente atingidos e os destinatários 

consideram-se muito satisfeitos. 

• Ciência na Mochila – O público alvo deste projeto são os alunos dos 1º e 2º ciclos. Foram 

elaboradas as atividades a desenvolver e a sua aplicação deverá ter lugar no próximo ano 

letivo. Os objetivos foram atingidos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAA| MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO Página 39 

 

CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS GERAIS 

 

Na área de intervenção “Relação Escola-Comunidade” domínio “Envolvimento da 

Comunidade” foram atingidos os objetivos estabelecidos, a saber: 

• melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem; 

• operacionalizar o perfil dos alunos à Saída da Escolaridade; 

• prevenir o abandono, absentismo e indisciplina dos alunos; 

• promover o exercício de uma cidadania ativa e informada. 
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A tabela seguinte sintetiza o cumprimento das ações que integram o Projeto Educativo do 

agrupamento. Foi utilizado o esquema de cores que se apresenta: 

 

 

 

3. GRAU DE CUMPRIMENTO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS  

Realizada 

Parcialmente realizada 

Não realizada 
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3.1. EIXO 1 – CULTURA DE ESCOLA E LIDERANÇAS PEDAGÓGICAS 

Objetivos gerais 

Ações 

Equipa 
autoavaliação 

Ações 
TEIP 

Jornadas 
Pedagógicas 

Diretor 
Júnior 

Diz-
me 

quem 
és 

Escola 
promotora 
de saúde 

Incubadora 
de projetos 

Espreitar 
a Escola 

Quadros 
de honra 

ALLIncluded EMAEI PTT Colaborar + 

Consolidar um processo de 
autoavaliação sustentado, 
consistente, abrangente e participado 

 
       

     

Garantir a relação entre visão 
estratégica e a qualidade das 
aprendizagens 

 
       

     

Promover a coerência e a relevância 
das opções curriculares da escola para 
o desenvolvimento de todas as áreas 
de competências consideradas no 
Perfil dos Alunos à Saída da 
escolaridade obrigatória 

             

Garantir práticas de gestão e 
organização dos alunos 
fundamentadas em critérios 
pedagógicos, consistentes com a AFC, 
o perfil dos alunos e a ENEC 

             

Otimizar a organização e a afetação 
de recursos humanos e materiais nas 
diversas valências do processo 
educativo 

             

Melhorar a qualidade do ensino e da 
aprendizagem 

             

Garantir a inclusão de todos os alunos              
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3.2. EIXO 2 – GESTÃO CURRICULAR 

Objetivos gerais 

Ações 

Dar a Volta por 
Cima 

Sucesso para todos 

Matemática 

Sucesso para todos 

Física e Química 

Apoio a 
Exame 

Mais Apoio mais 
Sucesso 

SMILLE CSD 

Melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem        

Prevenir o abandono, absentismo e indisciplina dos alunos        

Garantir a inclusão de todos os alunos        
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3.3. EIXO 3 – PARCERIAS E COMUNIDADE 

Objetivos gerais 

Ações 

GAAF; GAS; Gabinete de Educação 
para a Saúde 

Educar em Parceria 
Protocolos de 

parcerias/estágios 
Projetos Externos Projetos Internos 

Garantir a inclusão de todos os 
alunos 

     

Melhorar a qualidade do ensino e da 
aprendizagem 

     

Operacionalizar o perfil dos alunos à 
saída da escolaridade   

     

Promover o exercício de uma 
cidadania ativa e informada 

     

Prevenir o abandono, absentismo e 
indisciplina dos alunos 
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O ano letivo de 2020/2021 foi vivido em condições muito excecionais e repleto de desafios 

constantes. Foi necessário que a escola e a sua comunidade se reinventassem quase 

diariamente para conseguir superar as dificuldades que iam surgindo. 

Das ações constantes no Projeto Educativo algumas eram de continuidade e, para a maioria 

destas, o trabalho continuou a ser desenvolvido, com mais ou menos dificuldades e 

reajustamentos em função do seu cariz. Outras ações constituíam-se como novas e estas, na 

sua maior parte, foram mais difíceis de implementar face às circunstâncias e aos 

procedimentos que eram necessários e que não eram possíveis de agilizar.  

Ainda assim, e apesar de todos os constrangimentos, o balanço do trabalho desenvolvido foi 

positivo.  

No eixo 1 do Projeto Educativo “Cultura de Escola e Lideranças Pedagógicas”, é ao nível da 

área de intervenção “Liderança e Gestão” onde se constata que algumas ações não foram 

implementadas, nomeadamente as novas ações “Jornadas Pedagógicas”, “Diretor Júnior”, 

“Incubadora de Projetos” e a ação de continuidade “Espreitar a Escola”. Nas outras áreas de 

intervenção deste eixo, “Autoavaliação” e “Planeamento da Prática Pedagógica”, as ações 

foram todas concretizadas e decorreram dentro da normalidade possível.  

No eixo 2 “Gestão Curricular”, todas as ações foram concretizadas quer ao nível da área de 

intervenção “Resultados Escolares” quer da “Indisciplina, Abandono e absentismo”. 

Quanto ao eixo 3 “Parcerias e Comunidade”, nunca foi tão necessário um trabalho de 

proximidade entre a escola e as famílias desempenhando aqui um papel primordial os 

educadores de infância no ensino pré-escolar, os professores titulares das turmas do 1º ciclo 

e os diretores de turma dos restantes anos de escolaridade. Também o GAAF foi determinante 

na relação Escola-Família. 

Salienta-se ainda que todas as ações concretizadas foram avaliadas e preenchidas as 

respetivas fichas que se constituem em anexo a este relatório. Ao longo deste processo, a CAA 

constatou que muitos dos docentes responsáveis pelas ações presentes no Projeto Educativo 

não tinham conhecimento do mesmo, pelo que se recomenda a sua ampla divulgação por 

toda a comunidade educativa. A CAA aconselha que, sendo este um documento estruturante 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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do agrupamento, dele deva ser dado conhecimento a toda a comunidade educativa pela 

forma ou formas consideradas convenientes.  

No decorrer do processo de avaliação do projeto educativo, foram identificados aspetos que 

merecem ser analisados com vista a uma melhoria, devendo, para uma análise mais 

detalhada, serem consultadas as fichas de avaliação das ações.  

Também o trabalho da Comissão de Autoavaliação, no que se refere ao processo de 

monitorização e avaliação do Projeto Educativo, teve de lidar com constrangimentos, vários, 

nomeadamente não reunindo presencialmente com os coordenadores das ações, ao contrário 

do que estava previsto, e não tendo sido feito um trabalho sistemático de proximidade. A CAA 

procurou ultrapassar essas limitações da melhor forma possível e, apesar de todas as 

vicissitudes, este relatório constitui-se como o produto final de todo o processo de 

monitorização e avaliação do Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas Dr.ª Laura Ayres. 

As reflexões sobre os dados contidos neste documento, no âmbito das estruturas de 

orientação educativa do agrupamento, possibilitarão certamente encontrar novas estratégias 

e formas de trabalho, que possam colmatar algumas dificuldades e constrangimentos 

identificados.  

 

 

Quarteira, 21 de julho de 2021 

 

A Comissão de Autoavaliação do Agrupamento ESLA 
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Anexo I – Ficha de recolha de informação 

Anexo II – Ficha de monitorização e avaliação de ação para ações não TEIP 

Anexo III – Ficha de monitorização e avaliação de ação para ações TEIP 

Anexo IV – Documento de apoio à monitorização e avaliação das ações 

Anexo V – Questionário de satisfação 

Anexo VI – Ficheiro de apoio (Excel) para monitorização e avaliação das ações 

Anexo VII – Pasta com as fichas de monitorização e avaliação das ações não TEIP 

Anexo VIII – Pasta com as fichas de monitorização e avaliação das ações TEIP 

 

 

 

 

A N E X O S  


