
                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO  

2021/2022 

 

 
 
 
 
 
 



 

Equipa de Autoavaliação| Relatório de Autoavaliação – 2021/2022 | 1 

 

ÍNDICE 
 Pág. 

 

INTRODUÇÃO 

 

2 

1. CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO 3 

2. AUSCULTAÇÃO DA COMUNIDADE EDUCATIVA 

2.1. Questionários dos alunos do 4.º ano 

2.2. Questionários dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos 

2.3. Questionários dos encarregados de educação do pré-escolar 

2.4. Questionários dos encarregados de educação do ensino básico 

2.5. Questionários dos trabalhadores docentes 

2.6. Questionários dos trabalhadores não docentes  

2.7. Questionários dos elementos da equipa diretiva 

5 

6 

8 

15 

18 

21 

23 

24 

3. GRAU DE CONCRETIZAÇÃO DOS OBJETIVOS DO PROJETO EDUCATIVO 

3.1. Área pedagógica: serviço educativo e resultados escolares 

3.2. Área organizacional: liderança, gestão e autoavaliação 

26 

26 

37 

4. MONITORIZAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS DE SUPORTE À EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA 

 

42 

5. OUTRAS AVALIAÇÕES 

5.1. Plano Anual de Atividades 

5.2. Plano Cultural de Escola 

5.3. Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola  

5.4. Plano de Recuperação das Aprendizagens 

46 

46 

46 

47 

48 

6. AÇÕES DA EQUIPA DE AUTOAVALIAÇÃO AO LONGO DO ANO LETIVO  50 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 52 

ANEXOS 

I. APRESENTAÇÃO DAS RESPOSTAS AOS QUESTIONÁRIOS  

i) Respostas dos alunos do 4.º ano 

ii) Respostas dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos 

iii) Respostas dos encarregados de educação do pré-escolar 

iv) Respostas dos encarregados de educação do ensino básico 

v) Respostas dos trabalhadores docentes 

vi)  Respostas dos trabalhadores não docentes  

54 

 

54 

55 

58 

59 

60 

61 

 
 
 

 



 

Equipa de Autoavaliação| Relatório de Autoavaliação – 2021/2022 | 2 

 

INTRODUÇÃO 

O presente relatório foi elaborado pela Equipa de Autoavaliação do Agrupamento de 

Escolas António Alves Amorim (Agrupamento), com o objetivo de dar cumprimento ao disposto 

na Lei n.º 31/2002 de 20 de dezembro, conjugado com o definido no do Decreto-Lei n.º 

75/2008, de 22 de abril, republicado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho.  

Como ponto prévio, refira-se que o grupo de trabalho entendeu adotar de forma 

definitiva a designação de Equipa de Autoavaliação, em alternativa à anteriormente usada – 

Comissão de Avaliação Interna –, pelo facto de a referida denominação ter sido proposta no ano 

letivo precedente e aprovada nos órgãos competentes, não obstante ainda não ter sido vertida e 

publicada nos documentos internos do Agrupamento, nomeadamente no Regulamento Interno. 

O ano letivo 2021/2022 ficou marcado por algum alívio nas medidas de contingência para 

minimizar os efeitos da pandemia de COVID-19, como o fim da obrigatoriedade de utilização de 

máscara de proteção a partir do início do 3.º período, assim como pelo regresso ao ensino 

presencial, depois de dois anos letivos assinalados por períodos de ensino a distância. Não 

obstante, ainda se verificaram alguns constrangimentos na rotina escolar, nomeadamente os 

relacionados com o impacto do isolamento profilático de alunos, docentes e não docentes.  

O ano letivo 2021/2022 ficou, também, assinalado pela reformulação e aprovação do 

Projeto Educativo do Agrupamento. Contudo, atendendo a que a publicação do documento 

ocorreu num momento avançado do ano escolar e não se tenha verificado uma ampla divulgação 

do novo Projeto Educativo, a avaliação do seu grau de cumprimento encontra-se limitada. Não 

obstante, procurar-se-á fazer uma referência às ações executadas ou em execução, tendo em 

conta a informação recolhida. Para complementar esta avaliação, e na continuidade do que tem 

vindo a ser feito nos últimos dois anos, daremos conta dos resultados do inquérito realizado à 

comunidade educativa – alunos, encarregados de educação, pessoal docente e não docente – 

através da aplicação de questionários digitais.  

Além disso, analisaremos as conclusões da monitorização da implementação das medidas 

de suporte à educação inclusiva, assim como de outras avaliações realizadas à execução de 

planos de relevância pedagógica e organizacional.  

Do mesmo modo, daremos conta das atividades desenvolvidas pela Equipa de 

Autoavaliação ao longo do ano letivo e que culminaram na redação do presente relatório de 

autoavaliação. 

Por fim, em função da avaliação efetuada, apresentaremos algumas considerações ou 

sugestões de melhoria para o(s) ano(s) letivo(s) subsequente(s). 

Adicionalmente, em anexo, mostraremos informação tida como importante para 

contextualizar e complementar a análise efetuada, em especial os dados relativos ao inquérito 

realizado à comunidade educativa.  
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1. CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO 

O Agrupamento é composto por oito estabelecimentos de educação e ensino 

pertencentes a três freguesias do concelho de Santa Maria da Feira: Lourosa (Aldeia Nova; 

Casalmeão; Dr. Sérgio Ribeiro; António Alves Amorim), Mozelos (Vergada; Prime; Sobral) e S. 

João de Ver (Fonte Seca). Estes estabelecimentos abrangem uma oferta formativa que vai desde 

a educação pré-escolar até ao 3.º ciclo. O Quadro 1 apresenta a distribuição de alunos/crianças 

e turmas/grupos por cada uma das unidades orgânicas do Agrupamento e respetiva oferta 

formativa. Os números apresentados foram extraídos pelos Serviços Administrativos dos 

ficheiros do sistema de informação do Ministério da Educação, denominado de MISI – Missão para 

o Sistema de Informação, onde são recolhidos dados da educação pré-escolar e dos ensinos 

básico e secundário. 

Da leitura do quadro, salienta-se que frequentam o Ensino Básico (1.º, 2.º e 3.º ciclos) 

1161 alunos (1147 em 2021), distribuídos por 62 turmas (60 em 2021), aos quais se juntam 268 

crianças (224 em 2021), divididas em 12 grupos (11 em 2021), da Educação Pré-escolar, num 

total de uma população de 1429 alunos e crianças (1371 em 2021), organizados em 74 turmas e 

grupos (71 em 2021). 

 

Quadro 1: Número de alunos/crianças e turmas/grupos por estabelecimento em 2021/2022 (Fonte: MISI). 

Nível de educação/ensino Pré-escolar 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo 

 
Estabelecimento 

Crianças/Grupos 
N.º 

Alunos/Turmas 
N.º 

Alunos/Turmas 
N.º 

Alunos/Turmas 
N.º 

Escola Básica de Aldeia Nova 25/1 53/3 ---- ---- 

Escola Básica de Casalmeão 45/2 80/4 ---- ---- 

Escola Básica Dr. Sérgio Ribeiro 75/3 123/6 ---- ---- 

Escola Básica de Fonte Seca 41/2 50/3 ---- ---- 

Escola Básica de Prime 44/2 60/4 ---- ---- 

Escola Básica de Sobral  38/2 152/8 ---- ---- 

Escola Básica de Vergada ---- 37/3 ---- ---- 

Escola Básica Ant. Alves Amorim ---- ---- 248/12 358/18 

TOTAL 268/12 555/32 606/30 

 

Em termos comparativos com o ano letivo anterior, o Agrupamento aumentou 

ligeiramente a sua população escolar – mais 58 crianças/alunos – e o número de grupos/turmas – 

mais 3. O nível de educação que mais contribuiu para este aumento foi o pré-escolar, com mais 

44 crianças e um grupo. O estabelecimento que observou um maior número de crianças/grupos 

foi o de Sobral, com mais 18/1, seguido de Prime e Fonte Seca com mais 11 cada, mas sem 

aumento de turmas. Inversamente, o 1.º ciclo registou menos 3 alunos, mas um acréscimo de 2 

turmas. A escola que obteve o maior acrescento foi a Dr. Sérgio Ribeiro, com 18 alunos e 1 

turma, seguida de Fonte Seca, com 11 alunos e uma turma. Por outro lado, a escola de Sobral e 

a de Prime registaram os maiores decréscimos, respetivamente com menos 13 e 10 alunos, 
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mantendo o mesmo número de turmas. No total dos restantes ciclos, verificou-se um aumento 

de 17 alunos, para o qual contribuiu exclusivamente o 3.º ciclo, e a manutenção do número de 

turmas. 

A população escolar é proveniente de agregados familiares com habilitações literárias, 

na sua grande parte a nível do ensino básico e cuja atividade profissional se centra nos setores 

secundário e terciário, maioritariamente enquanto trabalhadores por conta de outrem. Face ao 

seu nível socioeconómico, cerca de 45% dos alunos do ensino básico do Agrupamento beneficiam 

de apoio da ação social escolar (escalão A, B ou C), conforme se ilustra no Quadro 2. 

 

Quadro 2: Número e percentagem de alunos do ensino básico que beneficiam de ação social escolar (Fonte: MISI). 

 

Escalão de Apoio  

Alunos apoiados 

N.º  % 

Escalão A 208 17,9 

Escalão B 186 16,0 

Escalão C 131 11,3 

TOTAL 525 45,2 

 

No que diz respeito aos recursos humanos, trabalham no Agrupamento perto de 130 

docentes dos quadros do Ministério da Educação, dos quais mais de uma centena é efetiva no 

próprio Agrupamento. A estes, juntam-se perto de duas dezenas de professores contratados 

(com horários completos e incompletos). Relativamente ao pessoal não docente, a maioria dos 

operacionais e dos técnicos que exerce funções no Agrupamento é do quadro ou tem contrato 

por tempo indeterminado.  

O Quadro 3 apresenta a distribuição dos docentes pelo nível de escolaridade em que 

lecionam, assim como dos trabalhadores não docentes – assistentes e técnicos (de psicologia e 

de animação sociocultural) – de acordo com a categoria profissional que detêm, no ano letivo 

em análise e no anterior. Constata-se que o número de trabalhadores que mais aumentou foi o 

dos docentes dos 2.º e 3.º ciclos e o que mais diminuiu foi o dos assistentes operacionais. 

 

Quadro 3: Distribuição do pessoal docente e não docente por nível de escolaridade/categoria profissional (Fonte: Serviços 

Administrativos). 

 

Carreira 

 

Nível/Categoria  

  2020/2021 2021/2022 

N.º N.º 

Docentes 

Pré-escolar 17 18 

1.º ciclo (incluindo Inglês) 46 45 

2.º e 3.º ciclos 79 94 

Não Docentes 

Assistentes Operacionais 50 40 

Assistentes Técnicos 7 8 

Técnicos Superiores 4 4  
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2. AUSCULTAÇÃO DA COMUNIDADE EDUCATIVA 

A auscultação da comunidade educativa foi realizada durante os meses de maio e junho 

de 2022, através de resposta anónima a um questionário digital enviado por correio eletrónico.  

Tal como tinha acontecido no ano letivo anterior, e atendendo à falta de formação dos 

elementos da equipa em avaliação institucional bem como à existência de questionários de 

avaliação de escolas – nomeadamente os da Inspeção-Geral da Educação (IGEC), a EA optou por 

utilizar como base de trabalho os questionários da IGEC referentes ao terceiro ciclo da avaliação 

externa das escolas. Esta escolha baseou-se no entendimento de que tais questionários resultam 

da experiência e conhecimento acumulados ao longo de vários anos de avaliação externa e, por 

conseguinte, estarão formulados de modo a melhor responderem aos domínios essenciais do 

funcionamento de uma instituição escolar, como por exemplo o ensino e a aprendizagem, a 

prestação do serviço educativo ou a liderança e a gestão. Adicionalmente, em especial no 

questionário dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos, a EA considerou pertinente contemplar um maior 

número de questões, de forma a permitir um conhecimento mais aprofundado da opinião dos 

discentes.    

Assim, foram inquiridos os alunos do 4.º ano e os dos 2.º e 3.º ciclos, os encarregados de 

educação do pré-escolar e os do ensino básico, bem como os trabalhadores docentes e os não 

docentes.  

Utilizando uma escala de Likert de quatro níveis, os participantes tinham de manifestar 

a sua opinião, expressando a concordância (“Concordo totalmente/Concordo/Discordo/Discordo 

totalmente”) ou a frequência, no caso dos alunos (“Muitas vezes/Às vezes/ Raramente/Nunca”), 

relativamente a um conjunto de entre 17 a 20 afirmações sobre o Agrupamento, tendo como 

referência o ano letivo 2021/2022. Em ambas as situações, era também dada a possibilidade de 

ser selecionada a opção “Não sei”. Aos discentes dos 2.º e 3.º ciclos foi ainda solicitado que 

indicassem a preferência, a utilidade e a necessidade de determinados aspetos no seu 

quotidiano escolar, como as disciplinas preferidas, os trabalhos de casa, as instalações, entre 

outros. No final do questionário, os inquiridos poderiam escrever, se assim o quisessem, algum 

comentário ou informação adicional.  

Adicionalmente, foi enviado para a Diretora e a sua equipa diretiva um questionário de 

resposta aberta, no qual era solicitado que se pronunciassem sobre os pontos fortes e fracos do 

ano letivo, assim como quanto aos constrangimentos e oportunidades encontrados. 

Por razões de formatação, os quadros com os resultados das respostas dadas aos 

questionários são apresentados em anexo no final do presente relatório. Por agora, faremos uma 

análise dos pontos que nos parecem suscitar maior destaque, considerando o número mais 

expressivo de respostas. Para facilitar a leitura, os resultados são arredondados a uma casa 

decimal. 
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2.1. Questionários dos alunos do 4.º ano 

Relativamente aos questionários dos alunos do 4.º ano, cujas ligações eletrónicas foram 

enviadas para os emails institucionais dos professores titulares das turmas daquele ano de 

escolaridade, foram obtidas 142 respostas (126 em 2021), correspondendo a 87,7% (87,5% em 

2021) do total de alunos inscritos no último ano do 1.º ciclo. Dos alunos que responderam, 75 

(52,8%) são rapazes e 67 (47,2%) raparigas. Quanto à idade, 2 (1,4%) têm menos de 9 anos, 119 

(83,8%) possuem entre 9 e 10 anos e 21 (14,8%) têm mais de 10 anos. As escolas que têm maior 

representatividade nas respostas ao questionário são a EB Dr. Sérgio Ribeiro e a EB de Sobral, ao 

invés da EB da Vergada que não conta com qualquer resposta. A Figura 1 apresenta o número de 

questionários respondidos pelos alunos do 4.º ano nas diferentes escolas do agrupamento. 

Figura 1: Distribuição das respostas ao questionário pelas escolas do Agrupamento. 

 

  Todas as questões obtiveram maioritariamente respostas de sentido positivo de “Muitas 

vezes” – percentagem média de 62,8% (60% em 2021) – e “Às vezes” – percentagem média de 

27,8% (30,3% em 2021). As afirmações que reuniram maior porção de concordância máxima 

(“Muitas vezes”) – superior a 80% – foram por ordem crescente de percentagem: 16. Os adultos 

da minha escola ajudam-me sempre que preciso – 83,8% (84,1% em 2021); 1. As tarefas que 

realizo nas aulas são interessantes e ajudam-me a aprender – 86,6 (85,7% em 2021); 19. Sinto-

me seguro na minha escola – 86,6% (92,1% em 2021); 5. Nas aulas o professor avalia os meus 

trabalhos para eu melhorar – 87,3% (81,0% em 2021); 20. Gosto da minha escola – 92,3% (94,4% 

em 2021); 2. O professor apoia os alunos quando têm dificuldades em aprender – 93,7% (85,7% 

em 2021). O Quadro 4 apresenta as questões que obtiveram uma percentagem superior a 80% de 

respostas com valor máximo de “Muitas Vezes”, comparando-as com os números conseguidos em 

2020/2021. A maior subida verifica-se na perceção que os alunos têm de que são apoiados pelo 

seu professor quando têm dificuldades; por outro lado, as maiores descidas prendem-se com a 

avaliação dos trabalhos nas aulas e a segurança na escola. Esta variância poderá ser explicada 

pelo retorno à modalidade de ensino presencial durante todo o ano letivo, ao contrário do que 
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tinha sucedido anteriormente, e as consequentes diferenças pedagógicas e relacionais em 

comparação com o ensino a distância. 

 

Quadro 4: Questões que obtiveram, junto dos alunos do 4.º ano, mais de 80% de respostas com valor máximo (“Muitas Vezes”) e 

variação em pontos percentuais (pp) relativamente ao ano letivo anterior. 

Questões 2020/2021 2021/2022 Variação 

2. O professor apoia os alunos quando têm dificuldades em 
aprender. 

85,7% 93,7% 8,0pp  

20. Gosto da minha escola. 
 

94,4% 92,3% 2,1pp  

5. Nas aulas o professor avalia os meus trabalhos para eu 
melhorar. 

81,0% 87,3% 6,3pp  

19. Sinto-me seguro na minha escola. 
 

92,1% 86,6% 5,5pp  

1. As tarefas que realizo nas aulas são interessantes e ajudam-
me a aprender. 

85,7% 86,6% 0,9pp  

16. Os adultos da minha escola ajudam-me sempre que preciso. 
 

84,1% 83,8% 0,3pp  

 

Na polaridade oposta, as opções de resposta com um sentido mais negativo – 

“Raramente” ou “Nunca” – obtiveram percentagens médias, em termos respetivos, de 7,1% 

(6,7% em 2021) e 1,1% (1,7% em 2021). Os itens que obtiveram maior percentual de respostas 

“Raramente” e “Nunca” – superior a 10% – foram por ordem crescente: 4. Avalio o meu trabalho 

nas aulas – 10,6% (10,3% em 2021); 14. Na escola, os alunos respeitam as diferenças entre uns e 

outros – 10,6% (5,6% em 2021); 8. Na escola realizo atividades artísticas – 11,3% (10,3% em 

2021); 9. Na escola, uso os computadores/tablets para realizar tarefas escolares – 12,7% (27,7% 

em 2021); 17. Os alunos participam na elaboração das regras da turma – 14,1% (5,6% em 2021); 

11. Na escola, participo em projetos ligados à saúde e bem-estar – 16,9% (18,3% em 2021); 6. Na 

escola, faço trabalhos práticos e experiências – 19% (8,7% em 2021); 18. São pedidas aos alunos 

sugestões de melhoria para o funcionamento da escola – 19,7% (29,3% em 2021). O Quadro 5 

expõe as questões que conseguiram uma percentagem superior a 10% na soma das respostas com 

um pendor mais negativo de “Raramente” e “Nunca”, surgindo comparadas os valores de 

2020/2021. Saliente-se que, neste caso, os resultados são tanto melhores quanto mais elevada 

for a descida de pontos percentuais em relação ao ano letivo anterior, verificando-se a 

diferença mais significativa no item que se refere à opinião sobre a utilização de computadores 

na escola. Tal como se referiu anteriormente para os valores de polaridade positiva, também 

aqui a variação poderá, em parte, ser explicada pelo regresso ao ensino presencial e uma maior 

perceção do funcionamento do quotidiano escolar. 
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Quadro 5: Questões que obtiveram, junto dos alunos de 4.º ano, mais de 10% de respostas de “Raramente” e “Nunca” e variação em 

pontos percentuais (pp) relativamente ao ano letivo anterior. 

Questões 2020/2021 2021/2022 Variação 

18. São pedidas aos alunos sugestões de melhoria para o 
funcionamento da escola. 

29,3% 19,7% 9,6pp  

6. Na escola, faço trabalhos práticos e experiências. 
 

8,7% 19,0% 10,3pp  

11. Na escola, participo em projetos ligados à saúde e bem-
estar. 

18,3% 16,9% 1,4pp  

17. Os alunos participam na elaboração das regras da turma. 
 

5,6% 14,1% 8,5pp  

9. Na escola, uso os computadores/tablets para realizar tarefas 
escolares. 

27,7% 12,7% 15,0pp  

8. Na escola realizo atividades artísticas. 
 

10,3% 11,3% 1,0pp  

14. Na escola, os alunos respeitam as diferenças entre uns e 
outros. 

5,6% 10,6% 5,0pp 

4. Avalio o meu trabalho nas aulas. 
 

10,3% 10,6% 0,3pp 

 

No pódio das questões que obtiveram maior percentagem de respostas “Não sei”, embora 

com pouca expressividade, estão as seguintes: 18. São pedidas aos alunos sugestões de melhoria 

para o funcionamento da escola (4,9%); 11. Na escola, participo em projetos ligados à saúde e 

bem-estar (4,2%); 17. Os alunos participam na elaboração das regras da turma (3,5%). Refira-se 

que, no ano letivo anterior, estes itens – juntamente com a questão 4. Avalio o meu trabalho 

nas aulas, que obteve 6,3% (0% em 2022) – também foram dos que mais respostas “Não sei” 

angariaram. 

Os principais comentários que alguns alunos do 4.º ano (cerca de duas dezenas) 

voluntariamente quiseram registar nos seus questionários corresponderam, na sua maioria, ao 

registo de opiniões muito favoráveis sobre a escola que frequentam e os adultos que os 

acompanham. Quanto às restantes observações, distribuem-se da seguinte forma: reclamam 

maior atenção, respeito ou justiça em situações pontuais por parte das assistentes operacionais 

(por exemplo, na resolução de conflitos), bem como mais regras para todos os elementos da 

comunidade escolar; manifestam desagrado pelo mau comportamento ou falta de respeito por 

parte de certos colegas; referem que a escola pode melhorar e que é positivo responderem a 

questionários; complementam alguma resposta dada durante o questionário. 

 

2.2. Questionários dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos 

Quanto aos questionários dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos, as ligações eletrónicas foram 

enviadas para os emails institucionais dos respetivos discentes, tendo sido solicitada a 

colaboração dos diretores de turma e dos professores da disciplina de Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC), de modo a facultar o seu preenchimento na aula. Foram 
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recebidas 398 respostas (406 em 2021), equivalendo a 66,2% (68,9% em 2021) do total de alunos 

inscritos do 5.º ao 9.º ano.  

Dos discentes que responderam, 195 (49,0%) são rapazes e 203 (51,0%) raparigas. Quanto 

às suas idades, 1 (0,3%) tem menos de 10 anos, 191 (48,0%) possuem entre 10 e 12 anos, 190 

(47,7%) têm entre 13 e 15 anos e 16 (4,0%) possuem mais de 15 anos. No que toca à sua 

distribuição por ano de escolaridade, o Quadro 6 apresenta o número de alunos participantes e 

a respetiva percentagem, concluindo-se que o 7.º ano é aquele que está menos representado na 

amostra com um valor percentual inferior a dez.  

 
Quadro 6: Distribuição por ano de escolaridade do número e da percentagem de alunos que responderam.  

5.º ano 6.º ano 7.º ano 8.º ano 9.º ano 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

103 25,9% 72 18,1% 39 9,8% 78 19,6% 106 26,6% 

 

Relativamente às respostas ao primeiro conjunto de questões, a opção que obteve uma 

percentagem média mais elevada foi “Às vezes” (43,4,%), seguida de “Muitas vezes” (31,7%), de 

“Raramente” (17,6%) e de “Nunca” (5,4%). Por outras palavras, aproximadamente 75% das 

respostas dadas pelos alunos tiveram uma tendência positiva. Estes valores estão próximos aos 

que foram obtidos no ano letivo precedente. Saliente-se, porém, que apenas uma afirmação 

obteve mais de metade de respostas no patamar máximo de “Muitas vezes”: 2. Os professores 

apoiam os alunos quando têm dificuldades em aprender (51,5%). Esta situação já tinha 

acontecido no anterior questionário, contudo, na altura, o número de respostas de “Muitas 

vezes” a esta afirmação era de quase seis pontos percentuais acima, cifrava-se nos 57,4%.  

Outros itens conseguiram mais de 40% de respostas no nível “Muitas vezes”, tais como 

(por ordem crescente de percentagem): 19. Sinto-me seguro na minha escola – 43,2% (47,8% em 

2021); 20. Gosto da minha escola – 43,5% (44,1% em 2021); 13. Os adultos da minha escola 

ajudam os alunos que precisam – 44,0% (47,3% em 2021); 1. As tarefas que realizo nas aulas são 

interessantes e ajudam-me a aprender – 44,2% (44,8% em 2021); 3. Sou incentivado a melhorar 

o meu desempenho escolar e a alargar os meus conhecimentos – 49,2% (45,1% em 2021). Estas 

questões obtiveram também uma percentagem de respostas “Às vezes” entre os 30,9% e os 

49,2%, ligeiramente acima dos valores do ano letivo anterior, que se situaram entre os 28,3% e 

os 47,0%.  

O Quadro 7 apresenta as questões que obtiveram uma percentagem superior a 40% de 

respostas com valor máximo de “Muitas Vezes”, comparando-as com os números conseguidos em 

2020/2021. A única subida verifica-se na perceção que os alunos têm de que são incentivados a 

melhorar o seu desempenho escolar e a alargar os seus conhecimentos. Nos restantes itens, 

verificam-se descidas, sendo as mais significativas relacionadas com a noção de que os 
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professores apoiam os alunos quando têm dificuldades e com o sentimento de segurança na 

escola. Tal como referido em relação aos alunos do 4.º ano, esta variância poderá ser explicada 

pelo retorno à modalidade de ensino presencial durante todo o ano letivo e as consequentes 

diferenças pedagógicas e relacionais em comparação com o ensino a distância. 

 
Quadro 7: Questões que obtiveram, por parte dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos, mais de 40% de respostas com valor máximo (“Muitas 

Vezes”) e variação em pontos percentuais (pp) relativamente ao ano letivo anterior. 

Questões 2020/2021 2021/2022 Variação 

2. Os professores apoiam os alunos quando têm dificuldades em 
aprender.  

57,4% 51,5% 5,9pp  

3. Sou incentivado a melhorar o meu desempenho escolar e a 
alargar os meus conhecimentos. 

45,1% 49,2% 4,1pp  

1. As tarefas que realizo nas aulas são interessantes e ajudam-
me a aprender. 

44,8% 44,2% 0,6pp  

13. Os adultos da minha escola ajudam os alunos que precisam. 
 

47,3% 44,0% 3,3pp  

20. Gosto da minha escola. 
 

44,1% 43,5% 0,6pp  

19. Sinto-me seguro na minha escola. 
 

47,8% 43,2% 4,6pp  

 

Do lado oposto, duas afirmações (metade das registadas em 2021) atingiram 

percentagens superiores a 10% de respostas “Nunca”, nomeadamente as seguintes: 20. Gosto da 

minha escola – 11,6% (11,3% em 2021); 8. Recorro à biblioteca escolar para enriquecer os 

conhecimentos – 22,9% (37,4% em 2021). Esta última questão conseguiu, ainda, 37,4% de 

respostas “Raramente” (35,0% em 2021). Outros itens apresentam valores superiores a 25% de 

respostas “Raramente”, tais como: 15. Os alunos sabem estar de forma adequada nos 

diferentes espaços escolares – 25,1% (25,4% em 2021); 9. Na escola, participo em projetos 

ligados à saúde e ao bem-estar – 28,4% (30,8% em 2021%); 7. Na escola, uso os 

computadores/tablets para realizar tarefas escolares – 35,4% (26,6% em 2021).  

O Quadro 8 apresenta as questões que conseguiram uma percentagem superior a 25% de 

respostas “Raramente”, surgindo comparadas os valores de 2020/2021. Saliente-se que, neste 

caso, tratando-se de um nível de resposta com significado negativo, as variações ascendentes 

correspondem a um agravamento dos resultados.  

 
Quadro 8: Questões que obtiveram, por parte dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos, mais de 25% de respostas de “Raramente” e variação 

em pontos percentuais (pp) relativamente ao ano letivo anterior. 

Questões 2020/2021 2021/2022 Variação 

8. Recorro à biblioteca escolar para enriquecer os 
conhecimentos. 

35,0% 37,4% 2,4pp  

7. Na escola, uso os computadores/tablets para realizar tarefas 
escolares. 

26,6% 35,4% 8,8pp  

9. Na escola, participo em projetos ligados à saúde e ao bem-
estar. 

30,8% 28,4% 2,4pp  

15. Os alunos sabem estar de forma adequada nos diferentes 
espaços escolares. 

25,4% 25,1% 0,3pp  
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A variação mais significativa encontra-se no item que se refere à utilização de 

computadores/tablets na escola para realizar tarefas escolares. Como já sugerido previamente, 

esta alteração poderá, em parte, ser explicada pelo regresso ao ensino presencial e uma maior 

perceção do funcionamento do quotidiano escolar, caracterizado por uma menor utilização de 

meios tecnológicos. 

Ainda, próximo destes valores (25%) e referente ao patamar “Raramente”, estão as 

questões que se seguem: 17. São pedidas aos alunos sugestões de melhoria para o 

funcionamento da escola – 20,4% (20,0% em 2021); 10. Na escola, sou incentivado a participar 

em ações de solidariedade e cidadania – 20,4% (17,0% em 2021); 5. Sou incentivado a apresentar 

as minhas ideias para melhorar as aulas – 21,6% (21,4% em 2021); 6. Na escola, realizo 

trabalhos práticos e experiências – 22,9% (24,6% em 2021). 

Neste ano letivo, os alunos dos 2.º e 3.º ciclos foram ainda inquiridos sobre outras 

questões relacionadas com a sua vida escolar, entre as quais, as suas disciplinas preferidas, o 

grau de utilidade das matérias para a sua vida diária, a importância dos trabalhos de casa e 

áreas de melhoria na escola. 

Assim, e no que diz respeito às disciplinas preferidas (Figura 2), as três mais selecionadas 

pelos alunos que responderam foram, por ordem decrescente: Educação Física (30,9%); Inglês 

(15,3%); Matemática (10,1%). Adicionalmente, 5% dos alunos dizem não gostar de qualquer 

disciplina e 2,5% gostar de todas as matérias. 

Quando questionados sobre o grau de utilidade de cada disciplina para a sua vida diária, 

os alunos maioritariamente (57,0%) consideraram as matérias de estudo da escola úteis ou muito 

úteis para o seu quotidiano; 26,1% teve opinião contrária. Não souberem responder 16,9% dos 

alunos inquiridos. Para interpretar este valor, deve ser tido em conta o facto de alguns destes 

alunos não terem nunca estudado algumas das disciplinas listadas, por estas não serem 

lecionadas nos anos de escolaridade que até então frequentaram. 

Analisando os resultados com mais pormenor, verifica-se que foram consideradas Muito 

úteis para a vida diária as seguintes disciplinas, por ordem decrescente: Inglês (66,8%); 

Matemática (59%); Português e Educação Física (54%). Se juntarmos os resultados de ambas 

opções de resposta de polaridade positiva (Muito úteis e Úteis), a sequência das disciplinas 

altera-se do seguinte modo: Inglês (94,2%); Português (90,7%); Educação Física (88,4%); 

Matemática (87,4%). Acima dos 70% estão ainda as disciplinas de História e Geografia de 

Portugal/História (70,3%), Tecnologias de Informação e Comunicação (75,9%) e Ciências Naturais 

(79,1%). Tal como referido anteriormente, o facto de alguns dos inquiridos não conhecerem 

determinadas disciplinas, por nunca as terem frequentado, poderá explicar a razão pela qual 

algumas das matérias têm valores mais dispersos e com alguma significância na opção ”Não 

sei”, como são o exemplo de Oficina de Matemática, Programação ou Oficina de Teatro. 
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Figura 2: Disciplinas preferidas dos alunos de 2.º e 3.º ciclos. 

 

Na sequência da questão sobre a utilidade das disciplinas, foi solicitado aos alunos que, 

de forma facultativa, dessem exemplos de algo que tivessem aprendido em qualquer disciplina 

que já lhes fora útil na sua vida diária. A grande maioria dos alunos deu o seu contributo. Desses 

discentes, 9,9% responderam “Não sei”, 7,2% escreveram “Nada” e, pelo contrário, 1,2% deu 

uma resposta abrangente, que se pode ver refletida numa das afirmações registadas e que, de 

seguida, se transcreve na íntegra: “Todas as disciplinas em geral contribuem de algum modo, de 

forma positiva, para a nossa vida.” 

De qualquer modo, os exemplos apontados com mais recorrência referiram-se às 

disciplinas de Português (ex.: falar, ler e escrever bem), Matemática (ex.: contas; frações; 

proporções) e Inglês (ex.: vocabulário para comunicar com amigos ou parentes estrangeiros). 

Seguem-se outras disciplinas, como Tecnologias da Informação e Comunicação (ex.: utilização 

do computador e respetivo software), História (ex.: conhecer os nossos antepassados; saber a 

história do nosso país, para compreender as notícias) e Educação Física (ex.: prática de 

desporto; desenvolvimento do corpo e da saúde). As matérias e/ou disciplinas relacionadas com 

a área da cidadania (EMRC; Assembleia de Turma; Cidadania e Desenvolvimento) também 

foram, no seu conjunto, mencionadas com alguma frequência pelos alunos, em especial no que 
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Sim. 
48% 

Não. 
39% 

Não sei. 
13% 

diz respeito aos comportamentos (ex.: não ser conflituoso; respeitar os outros), aos valores 

(ex.: bondade, fraternidade), à educação financeira (ex.: gerir dinheiro), à educação sexual 

(ex.: prevenção da gravidez) e à saúde mental (ex.: lidar com a ansiedade; bem-estar). Foram, 

ainda, embora com menos frequência, assinalados exemplos referentes às disciplinas de 

Ciências Naturais (ex.: proteção de sismos; corpo humano; vida dos animais); Francês (ex.: 

aprender a falar com amigos e familiares franceses), Geografia (ex.: alguns países novos; 

problema do envelhecimento da população) e Educação Visual (ex.: pintar, desenhar). Com um 

registo, foram mencionados os saberes das disciplinas de Físico-Química (ex.: eletricidade) 

Educação Musical (ex.: aprender música) e Oficina de Teatro (expressar-se melhor). 

No que concerne à questão sobre a importância de haver trabalhos de casa (Figura 3), 

quase metade dos inquiridos (47,7%) considera importante a existência de deveres para além 

das aulas. Quanto aos restantes, 39,2% têm opinião contrária e 13,1% não sabem. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Resposta à questão “Consideras importante haver trabalhos de casa?”. 

 

Quanto à frequência da marcação desses trabalhos (Figura 4), as respostas dos alunos 

dispersam, por ordem decrescente, do seguinte modo: No máximo, uma vez por semana por 

disciplina (35,2%); Sempre que necessário (26,4%); Nunca (18,3%); Duas vezes por mês por 

disciplina (14,3%); Não sei (5,8%). É de salientar, assim, que a grande maioria dos alunos (75,9%) 

não se opõe à marcação de tarefas escolares para além do seu horário letivo. 

 
Figura 4: Resposta à questão “Com que frequência deveria haver trabalhos de casa?”. 
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Tal como referido anteriormente, no inquérito deste ano letivo, os alunos dos 2.º e 3.º 

ciclos foram convidados a pronunciarem-se sobre os aspetos que gostariam de ver melhorados 

na escola e o grau de necessidade na sua alteração. Assim, quase metade (47,3%) dos inquiridos 

considerou ser Muito necessário alterar alguma coisa na escola. Juntando este valor ao das 

respostas de Necessário, atinge-se a quantidade de 75,2% dos alunos manifestando essa 

necessidade.  

Aquilo que, do ponto de vista dos alunos, parece ser merecedor de uma mais 

indispensável intervenção (Muito necessário), concentrando mais de metade das respostas, é 

por ordem decrescente: O serviço da internet (65,8%); O acesso a equipamentos tecnológicos 

nos intervalos (telemóveis; ...) (60,6%); O serviço de refeições (53,8%); O equipamento 

tecnológico das salas de aula (projetores, computadores; ...) (53,5%); A existência de toque de 

entrada e saída das aulas (52,0%); Renovação/arranjo dos cacifos (50,8%); As condições de 

higiene dos espaços escolares (casas de banho; ...) (50,3%). Considerando conjuntamente as 

opções de resposta de Muito necessário e Necessário, os aspetos que os alunos da escola-sede 

mais consideram ser fundamental mudar, reunindo acima dos 70% de respostas, são: O serviço 

da internet (86,9%); O equipamento tecnológico das salas de aula (projetores, computadores; 

...) (83,9%); O serviço de refeições (82,2%); O acesso a equipamentos tecnológicos nos 

intervalos (telemóveis; ...) (81,2%); As condições de higiene dos espaços escolares (casas de 

banho; ...) (80,2%); Renovação/arranjo dos cacifos (77,6%); Condições físicas nos balneários 

(77,4 %); As condições físicas das salas (mesas; cadeiras; aquecimento; ...) (73,6%); A existência 

de toque de entrada e saída das aulas (72,9%).  

Em sentido contrário, 22% dos alunos entendem ser Pouco necessário ou Nada necessário 

modificar os aspetos listados no questionário. Observando em detalhe as respostas dadas, 

verifica-se que aproximadamente um terço das opções Pouco necessário e Nada necessário se 

encontram nos seguintes itens: O que aprendemos nas aulas (34,2%); O atendimento nos 

serviços escolares (Secretaria; Papelaria; ...) (30,4%); Os espaços desportivos (29,4%); Os 

espaços exteriores (29,3%); Os espaços de convívio dos alunos (polivalente; recreio; ...) (28,4%). 

Relativamente aos comentários registados espontaneamente pelos alunos dos 2.º e 3.º 

ciclos no final dos questionários, foram apresentadas cerca de uma centena de críticas. Dessas, 

as observações mais recorrentes dizem respeito à utilização de telemóveis – nos intervalos, na 

hora de almoço e junto à portaria – (34,0%) e à melhoria da comida no refeitório (12,4%), 

havendo quem deixasse sugestões quanto a refeições a servir. Foram também frequentes as 

reivindicações relacionadas com a utilização de bolas no recinto escolar (7,2%), com a curta 

duração dos intervalos (6,2%), com a melhoria nos equipamentos ou nos locais de convívio e 

recreio – mais espaços, mesas, guarda-sóis, arranjos nos cacifos, aumento das redes do campo 

de jogos – (5,2%). Outros reparos foram, também, assinalados pelos alunos da escola-sede, 
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nomeadamente: melhores recursos tecnológicos – internet, computadores e projetores – (4,1%); 

algumas atitudes ou procedimentos dos professores – não serem “chatos”, serem mais justos, 

mais humanos – (4,1%); melhoria de outros equipamentos escolares – cadeiras; estrutura para 

alunos com necessidades especiais, campo de basquetebol – (2,1%); atividades ou matérias a 

considerar – clube de basquetebol, mais visitas de estudo – (4,1%). Foram, ainda, mencionadas 

uma vez as seguintes notas: maior segurança/menos bullying; respeito pelos espaços; serviço 

lento no bar; maior compreensão dos funcionários; toque da campainha; menos avaliações 

semanais. 

Saliente-se que 8,2% das anotações assinaladas pelos alunos traduzem uma opinião 

positiva da escola (ex.: “está muito bem”; “amo a escola”). 

 

 

2.3. Questionários dos encarregados de educação do pré-escolar 

Relativamente à inquirição realizada aos pais da educação pré-escolar, foi solicitada a 

colaboração das educadoras de infância no encaminhamento das ligações eletrónicas de acesso 

aos questionários para os emails dos encarregados de educação dos grupos que titulavam.  

Responderam ao questionário 126 encarregados de educação (80 em 2021) –

correspondendo a 47,0% da totalidade dos meninos e meninas a frequentar  (32,8% em 2021) –, 

maioritariamente de crianças de 4 anos (31,7%) e 5 anos (27,8%); dos restantes, 21,4% eram pais 

de crianças de 3 anos e 19,0% de 6 anos. A Figura 5 e o Quadro 9 mostram, respetivamente, a 

organização dos encarregados de educação participantes, por idade dos educandos, e a sua 

distribuição por estabelecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5: Distribuição dos encarregados de educação do pré-escolar participantes, por idade dos seus educandos. 

 

 
Quadro 9: Distribuição dos encarregados de educação do pré-escolar participantes, por estabelecimento. 

Aldeia Nova Casalmeão Dr. Sérgio Ribeiro Fonte Seca Prime Sobral 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

10 7,9 22 17,5 40 31,7 10 7,9 20 15,9 24 19,0 

 



 

Equipa de Autoavaliação| Relatório de Autoavaliação – 2021/2022 | 16 

 

As respostas destes encarregados de educação foram bastante positivas, embora não de 

forma tão expressiva como no ano letivo anterior. De qualquer modo, das dezassete questões 

apresentadas, quase metade obteve um valor baixo (até 5%) de respostas “Discordo” ou 

“Discordo totalmente” (0% em 2021). Por outro lado, a percentagem de opções de resposta de 

“Concordo totalmente” e “Concordo” ronda os oitenta e cinco (84,4%).  

A afirmação que conseguiu um valor mais elevado de respostas “Concordo totalmente” 

foi a 17. Gosto que o meu filho frequente este JI – 56,3% (73,8% em 2021), não obtendo 

qualquer resposta de discordância (apenas 2,4% de “Não sei”). Outros itens conseguiram uma 

percentagem de acordo máximo (“Concordo totalmente”) superior a 40%, a saber, por ordem 

crescente de resultado: 14. O JI promove o respeito pelas características e interesses de cada 

criança – 40,5% (62,5% em 2021); 3. Sou incentivado, pelo educador, a participar no 

planeamento das atividades a realizar – 41,3% (53,8% em 2021); 16. Os responsáveis do JI 

promovem o seu bom funcionamento – 41,3% (63,8% em 2021); 13. O ambiente do JI promove o 

bem-estar do meu filho – 42,1% (71,3% em 2021); 6. As atividades realizadas promovem o 

desenvolvimento da curiosidade e autonomia do meu filho – 43,7% (61,3% em 2021).  

O Quadro 10 apresenta as questões que obtiveram uma percentagem superior a 40% de 

respostas com valor máximo de “Concordo totalmente”, comparando-as com os números 

conseguidos em 2020/2021.  

 

Quadro 10: Questões que obtiveram, por parte dos encarregados de educação do pré-escolar, mais de 40% de respostas com valor 

máximo (“Concordo totalmente”) e variação em pontos percentuais (pp) relativamente ao ano letivo anterior. 

Questões 2020/2021 2021/2022 Variação 

17. Gosto que o meu filho frequente este JI. 
 

73,8% 56,3% 17,5pp  

6. As atividades realizadas promovem o desenvolvimento da curiosidade e 
autonomia do meu filho. 

61,3% 43,7% 17,6pp  

13. O ambiente do JI promove o bem-estar do meu filho. 
 

71,3% 42,1% 29,2pp  

16. Os responsáveis do JI promovem o seu bom funcionamento. 
 

63,8% 41,3% 22,5pp  

3. Sou incentivado, pelo educador, a participar no planeamento das 
atividades a realizar. 

53,8% 41,3% 12,5pp  

14. O JI promove o respeito pelas características e interesses de cada 
criança. 

62,5% 40,5% 22,0pp  

 

Verifica-se, em todas as afirmações apresentadas no quadro, uma descida dos valores, 

sendo as mais expressivas relacionadas com o ambiente e a atividade do espaço escolar, o que 

poderá ser explicado pelo retorno ao jardim de infância. 

Este decréscimo nas respostas no patamar máximo de concordância é uma tendência que 

se generaliza a outras afirmações do questionário. A título exemplificativo, acrescem aos itens 

acima apresentados os seguintes: 7. São proporcionados ao meu filho contextos de 
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aprendizagem diversificados, para além da sala de atividades – 34,1% (56,3% em 2021); 5. Sou 

envolvido no desenvolvimento de estratégias para a inclusão do meu filho – 34,9% (51,3% em 

2021); 2. O educador informa os pais sobre a intencionalidade da sua ação educativa – 34,9% 

(62,5% em 2021); 12. Alguns dos trabalhos do meu filho são expostos – 37,3% (52,5% em 2021); 

4. Sou envolvido, pelo educador, em atividades do processo de aprendizagem do meu filho – 

38,9% (56,3% em 2021); 15. Conheço as regras de funcionamento do JI – 38,9% (60,0% em 2021). 

9. Estou satisfeito com os progressos das aprendizagens realizadas pelo meu filho – 39,7% 

(65,0% em 2021). A afirmação que conseguiu menor número de respostas no grau “Concordo 

totalmente” foi a 1. Conheço o Projeto Educativo do Agrupamento – 15,9% (32,5% em 2021). 

Quanto aos níveis de discordância, as afirmações que colheram mais opções de 

“Discordo” e “Discordo Totalmente” foram, por ordem crescente de percentagem: 3. Sou 

incentivado, pelo educador, a participar no planeamento das atividades a realizar – 15,1% (7,5% 

em 2021); 5. Sou envolvido no desenvolvimento de estratégias para a inclusão do meu filho – 

15,1% (6,3% em 2021); 8. O educador partilha comigo, com regularidade, os progressos das 

aprendizagens do meu filho – 23,1% (7,6% em 2021). Os itens que obtiveram um maior número 

de respostas “Não sei” estão ligados ao trabalho do educador com as crianças na sala de 

atividades, como por exemplo: 10. São desenvolvidos projetos que relacionam diversos âmbitos 

do saber (ciências naturais e sociais, matemática, linguagens artísticas, entre outros) – 18,3% 

(3,8% em 2021); 12. Alguns dos trabalhos do meu filho são expostos – 18,3% (11,3% em 2021); 

11. O educador aproveita as brincadeiras do meu filho para incentivar mais aprendizagens – 

28,6% (8,8% em 2021). 

O Quadro 11 apresenta as questões que conseguiram um maior número de respostas 

“Discordo” e “Discordo totalmente”, surgindo comparadas os valores de 2020/2021. Alerta-se 

para o facto de, neste caso, a variação ascendente corresponder a um agravamento dos 

resultados, porquanto se trata de um nível de resposta com sentido negativo.  

 

Quadro 11: Questões que obtiveram, por parte dos encarregados de educação do pré-escolar, mais respostas “Discordo” e “Discordo 

totalmente” e variação em pontos percentuais (pp) relativamente ao ano letivo anterior. 

Questões 2020/2021 2021/2022 Variação 

8. O educador partilha comigo, com regularidade, os progressos das 
aprendizagens do meu filho. 

7,6% 23,1% 15,5pp  

5. Sou envolvido no desenvolvimento de estratégias para a inclusão do meu 
filho. 

6,3% 15,1% 8,8pp  

3. Sou incentivado, pelo educador, a participar no planeamento das 
atividades a realizar. 

7,5% 15,1% 7,6pp  

 

Em termos gerais, é provável que a variação nos resultados que se verificou 

relativamente ao ano letivo anterior possa ser explicada, por um lado, pelo aumento do número 
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de respostas e, por outro, pelo fim da modalidade de ensino a distância e regresso pleno às 

escolas. Por conseguinte, afigura-se plausível que os valores do ano letivo 2021/2022 traduzam 

com maior fiabilidade a perceção dos encarregados de educação relativamente à escola. 

Quanto aos comentários mencionados no final dos questionários, com caráter facultativo, 

18,3% dos encarregados de educação do pré-escolar optaram por registar algumas observações. 

Destas, a maioria (52,2%) está relacionada com falta de contacto, informação e feedback entre 

o jardim de infância/educadora e os pais, nomeadamente no que diz respeito às instalações 

(ex.: a sala da criança), ao projeto educativo e às atividades desenvolvidas. É referido que este 

distanciamento era compreensível durante a pandemia de COVID-19, não atualmente, havendo 

até a sugestão da existência de uma plataforma interna para a divulgação de fotos das crianças 

nas atividades. Uma grande parte das notas assinaladas (43,5%) traduz um elevado grau de 

satisfação e de enaltecimento dos encarregados de educação para com as educadoras, as 

assistentes e uma associação de pais, assim como relativamente ao progresso das crianças e ao 

seu bem-estar e felicidade na escola. Um outro conjunto de comentários (17,4%) propõe o 

incremento de atividades ou áreas a desenvolver nas crianças (ex.: mais saídas ao exterior; 

aulas sobre a amizade; promoção da autonomia, da descoberta, da exploração dos interesses e 

potencialidades individuais). Com apenas um registo, surgem críticas relacionadas com o 

melhoramento das instalações (pintar a escola), as normas de administração de medicamentos 

no espaço escolar ou com a mudança constante de educadora. 

 

 

2.4. Questionários dos encarregados de educação do ensino básico 

No que diz respeito aos encarregados de educação dos alunos do ensino básico, foi 

solicitada a colaboração dos docentes titulares de turma e dos diretores de turma no 

encaminhamento das ligações eletrónicas de acesso aos questionários para os emails dos 

encarregados de educação das turmas que dirigiam.  

Foram recebidas 422 respostas (277 em 2021), correspondentes a 36,6% (24,2% em 2021) 

do total de alunos dos três ciclos do ensino básico. Os anos de escolaridade mais representados 

na amostra são o 1.º (17,1%) e o 4.º (16,6%) e os menos retratados são o 3.º (5,7%) e o 8.º 

(8,5%). A Figura 6 apresenta a distribuição dos participantes por ano de escolaridade. 
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Figura 6 : Distribuição dos encarregados de educação do ensino básico participantes, por ano de escolaridade. 

 

Em termos de estabelecimentos de ensino, a maioria das respostas é de encarregados de 

educação da EB António Alves Amorim/escola-sede (51,9%), seguindo-se os da EB Dr. Sérgio 

Ribeiro (11,4%). As escolas com menos questionários submetidos são a EB da Vergada (2,8%) e a 

EB de Prime (4,7%). O Quadro 12 mostra a distribuição dos participantes por estabelecimento. 

 

Quadro 12: Distribuição dos encarregados de educação do ensino básico participantes, por estabelecimento. 

Aldeia 
Nova 

Casalmeão 
Dr. Sérgio 

Ribeiro 
Fonte 
Seca 

Prime Sobral Vergada 
António Alves 

Amorim 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

25 5,9% 31 7,3% 48 11,4% 26 6,2% 20 4,7% 41 9,7% 12 2,8% 219 51,9% 

 

As respostas dos encarregados de educação do ensino básico são bastante positivas, 

havendo três itens que conseguiram valores de condordância total (“Concordo Totalmente”) 

superiores a 40%, nomeadamente: 7. Sou esclarecido sobre a avaliação das aprendizagens do 

meu filho – 41,9% (38,6% em 2021); 20. Gosto que o meu filho frequente esta escola – 43,1% 

(43,7% em 2021); 12. O professor/diretor de turma do meu filho faz uma boa ligação à família – 

50,5% (60,3% em 2021).  

Adicionalmente, as vinte questões em análise obtiveram uma percentagem média de 

opções “Concordo” e “Concordo Totalmente” de 87,3% (86,7% em 2021). Destas, oito 

afirmações obtiveram uma percentagem de concordância (“Concordo” e “Concordo 

Totalmente”) muito próxima ou superior a 90%, a saber (por ordem crescente de resultado): 11. 

Conheço os projetos da escola em que o meu filho está envolvido – 89,3% (86,0% em 2021; 14. 

Os responsáveis promovem o bom funcionamento da escola – 89,5% (90,2% em 2021); 19. O meu 

filho sente-se seguro na escola – 90,2% (93,8% em 2021); 3. Conheço bem as regras de 

funcionamento da escola – 91,7% (95,7% em 2021); 20. Gosto que o meu filho frequente esta 
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escola – 92,2% (95,3% em 2021); 12. O professor/diretor de turma do meu filho faz uma boa 

ligação à família – 92,7% (93,8% em 2021); 6. Sou informado sobre as aprendizagens realizadas 

pelo meu filho – 93,1% (91,7% em 2021); 7. Sou esclarecido sobre a avaliação das aprendizagens 

do meu filho – 94,0% (92,4% em 2021); 2. Sou incentivado a acompanhar a vida escolar do meu 

filho – 94,8% (93,5% em 2021). 

O Quadro 13 apresenta as questões que obtiveram uma percentagem superior a 90% de 

respostas com valor positivo (“Concordo” e “Concordo totalmente”), comparando-as com os 

números conseguidos em 2020/2021.  

 

Quadro 13: Questões que obtiveram, por parte dos encarregados de educação do ensino básico, mais de 90% de respostas 

“Concordo” e “Concordo Totalmente” e variação em pontos percentuais (pp) relativamente ao ano letivo anterior. 

Questões 2020/2021 2021/2022 Variação 

2. Sou incentivado a acompanhar a vida escolar do meu filho. 93,5% 94,8% 1,3pp  

7. Sou esclarecido sobre a avaliação das aprendizagens do meu 
filho. 

92,4% 94,0% 1,6pp  

6. Sou informado sobre as aprendizagens realizadas pelo meu 
filho. 

91,7% 93,1% 1,4pp  

12. O professor/diretor de turma do meu filho faz uma boa 
ligação à família. 

93,8% 92,7% 1,1pp  

20. Gosto que o meu filho frequente esta escola. 95,3% 92,2% 3,1pp  

3. Conheço bem as regras de funcionamento da escola. 95,7% 91,7% 4,0pp  

19. O meu filho sente-se seguro na escola. 93,8% 90,2% 3,6pp  

14. Os responsáveis promovem o bom funcionamento da escola. 90,2% 89,5% 0,7pp  

11. Conheço os projetos da escola em que o meu filho está 
envolvido. 

86,0% 89,3% 3,3pp  

 

A variabilidade de respostas de um ano letivo para o outro não é muito significativa. Os 

itens que obtiveram uma maior oscilação – descidas que rondam os quatro pontos percentuais –

estão ligados às regras e segurança no espaço escolar. Por outro lado, as questões que 

revelaram uma tendência de subida traduzem um maior conhecimento do trabalho desenvolvido 

na escola. Mais uma vez, é possível que o fim do ensino a distância possa explicar estes 

números. 

Tal como no ano letivo precedente, as afirmações que conseguiram menor percentagem 

de acordo, ainda assim muito positiva, foram: 18. A escola resolve bem as situações de 

indisciplina – 70,2% (70,4% em 2021); 9. O meu filho participa em atividades científicas da 

escola – 74,9% (66,4% em 2021). De salientar que as questões referidas, assim como a número 

15, alcançaram mais de 10% de opções “Não sei”, sendo que a 18 obteve 15,4%.  
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Relativamente aos comentários assinalados no final dos questionários, 13,5% dos 

encarregados de educação dos 2.º e 3.º ciclos quiseram registar alguma apreciação. Destes 

registos, a maioria indicia um elevado grau de satisfação ou uma boa imagem da escola e do 

Agrupamento (17,5%), assim como, por outro lado, destaca a falta de atuação eficaz perante as 

situações de indisciplina, agressividade e violência entre os alunos (15,8%). As restantes notas 

dizem respeito aos seguintes aspetos: insatisfação com determinadas atitudes de certos 

docentes (10,5%); descontentamento com as refeições escolares (7,0%); necessidade de 

existência de maior contacto (direto e presencial) entre a escola e os encarregados de 

educação, por exemplo, na comunicação sobre a evolução das aprendizagens dos alunos, no 

regresso das reuniões e hora de atendimento na escola ou na divulgação das atividades (8,8%); 

lacunas em aspetos organizacionais (8,8%), como a mudança de turma, a cessação de apoio, a 

distribuição dos professores pelas turmas, a inexistência de aulas de substituição nem de ensino 

a distância em situações pontuais de isolamento profilático; desagrado em relação à atuação 

dos assistentes operacionais (7,0%); comentários (positivos e negativos) em relação ao 

questionário (5,3%); descontentamento com a atuação e comunicação da direção do 

Agrupamento, em especial no que diz respeito aos estabelecimentos do 1.º ciclo (5,3%); 

necessidade de oferta de ensino secundário no Agrupamento (3,5%); falhas na prevenção e 

segurança (3,5%); desproporcionalidade ou injustiça na aplicação de medidas corretivas (3,5%); 

questões de acesso ou funcionamento do projeto Erasmus (3,5%). Com apenas um registo (1,8%), 

surgem críticas relacionadas com a proibição de utilização de telemóveis, com questões 

pedagógicas (maior diversificação de atividades), com a necessidade de intervenção da junta de 

freguesia nos melhoramentos das escolas, bem como com a existência de um sistema de ensino 

burocrático e menos centrado nas aprendizagens ou competências fundamentais.  

 

 

2.5. Questionários dos trabalhadores docentes 

 No que concerne aos trabalhadores docentes, a ligação digital de acesso aos 

questionários foi enviada para o endereço eletrónico institucional dos docentes do 

Agrupamento. 

Foram recebidas 105 respostas (89 em 2021), representando cerca de 66,9% (62,7% em 

2021) do total de educadoras e professores do Agrupamento. O grupo de docentes que submeteu 

mais respostas foi o do 2.º e 3.º ciclos, correspondendo a 60% da amostra (separadamente, o 2.º 

ciclo representa 16,2% da amostra e, o 3.º ciclo, 43,8%); seguiram-se os do 1.º ciclo (31,4%) e os 

do pré-escolar (8,6%). Refira-se, contudo, que proporcionalmente ao total de docentes de cada 

um dos níveis de educação e ensino do Agrupamento, foram os professores do 1.º ciclo os que 

mais responderam (73,3%).  
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 Nas respostas que deram, os docentes manifestam uma opinião bastante favorável, com 

uma percentagem média de opções “Concordo” e “Concordo totalmente” na ordem dos 87,4% 

(91,2% em 2021). Cinco das vinte afirmações conseguiram mais de 90% de respostas nos níveis 

referidos. 

O Quadro 14 apresenta as questões que obtiveram uma percentagem superior a 90% de 

respostas “Concordo” e “Concordo totalmente”, comparando-as com os números conseguidos 

em 2020/2021. Verifica-se que, em todas as questões, os valores desceram, quando comparados 

com os do ano letivo anterior. A descida mais acentuada aconteceu num item relativo à inclusão 

e num outro referente à opinião do docente sobre a escola. 

 

Quadro 14: Questões que obtiveram, por parte dos trabalhadores docentes, mais de 90% de respostas “Concordo” e “Concordo Totalmente” e 

variação em pontos percentuais (pp) relativamente ao ano letivo anterior. 

Questões 2020/2021 2021/2022 Variação 

14. A escola propicia um ambiente escolar acolhedor. 95,5% 94,3% 1,2pp  

12. O processo de ensino e aprendizagem prevê estratégias 
diversificadas em função das necessidades das crianças e dos  
alunos. 

95,5% 94,3% 2,2pp  

15. A escola propicia um ambiente escolar inclusivo. 98,9% 92,4% 6,5pp  

20. Gosto de trabalhar nesta escola. 95,5% 90,5% 5,0pp  

11. Os projetos da escola contribuem para a formação pessoal 
e autonomia das crianças e dos alunos. 

93,3% 90,4% 2,9pp  

 

De entre as afirmações com respostas mais positivas, apenas um item (três em 2021) 

obteve uma concordância total dos respondentes superior a 50%, a saber: 20. Gosto de 

trabalhar nesta escola – 56,2% (73,0% em 2021). Seguiram-se, com aproximadamente 40% ou 

mais de opções “Concordo totalmente”, as seguintes questões, por ordem crescente: 3. O 

trabalho colaborativo entre docentes é efetivo – 39,0% (41,6% em 2021); 15. A escola propicia 

um ambiente escolar inclusivo – 45,7% (57,3% em 2021); 14. A escola propicia um ambiente 

escolar acolhedor – 47,6% (61,8% em 2021). 

Do lado oposto, os itens que conseguiram maior percentual (aproximadamente 10% ou 

mais) de opções de pendor negativo – “Discordo” e “Discordo totalmente” – são, por ordem 

crescente: 6. As lideranças valorizam os contributos dos docentes para o bom funcionamento da 

escola – 9,6% (7,8% em 2021); 17. A escola promove a realização de formação adequada às 

prioridades pedagógicas – 10,5% (9,0% em 2021); 16. As situações de indisciplina são bem 

resolvidas – 14,3% (5% em 2021); 19. Os circuitos de comunicação e informação são eficazes – 

15,3% (10,1% em 2021). 

No que diz respeito aos comentários mencionados no final dos questionários, 6,7% dos 

docentes deixaram alguma anotação. Estes registos dizem respeito ao desenvolvimento de 
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projetos (atribuição de tempo letivo aos seus responsáveis; quantidade exagerada, tirando 

tempo para as aprendizagens), à conceção do questionário (separar os ciclos), à expressão de 

uma opinião favorável sobre a escola e à necessidade de serem melhorados aspetos 

organizativos e de comunicação. 

 

 

2.6. Questionários dos trabalhadores não docentes  

Relativamente aos trabalhadores não docentes, a ligação eletrónica de acesso aos 

questionários foi remetido para o endereço eletrónico das coordenadoras de estabelecimento, 

da coordenadora dos assistentes operacionais, dos serviços administrativos e da responsável 

pelo serviço de psicologia e orientação, tendo sido solicitado o seu encaminhamento para os 

respetivos assistentes e técnicos.  

Responderam ao questionário, 42 trabalhadores não docentes (33 em 2021), 

correspondendo a cerca de 80,8% (considerado um total 52 assistentes) do pessoal operacional e 

técnico em funções (54,1% em 2021). Destes, 61,9% trabalham na educação pré-escolar e no 1.º 

ciclo e 38,1% exercem funções nos 2.º e 3.º ciclos. 

As respostas do pessoal não docente às dezoito questões colocadas refletem uma 

perceção favorável, pois em média selecionaram 84,3% (86,0% em 2021) de opções “Concordo” 

e “Concordo totalmente”. A maioria das respostas situa-se na opção “Concordo”, com doze 

itens a apresentarem percentagens superiores de 60%. Na soma das opções de sentido positivo 

(“Concordo” e “Concordo totalmente”), cinco afirmações colheram mais de 90% das respostas. 

O Quadro 15 apresenta as questões que obtiveram uma percentagem superior a 90% de 

respostas “Concordo” e “Concordo totalmente”, comparando-as com os números conseguidos 

em 2020/2021. Verifica-se que, em duas das questões, os valores subiram para a percentagem 

máxima, quando comparados com os do ano letivo anterior. Contudo, em três das afirmações, 

aconteceu o inverso, os números desceram alguns pontos da percentagem total. 

 
Quadro 15: Questões que obtiveram, por parte dos trabalhadores não docentes, mais de 90% de respostas “Concordo” e “Concordo 

Totalmente” e variação em pontos percentuais (pp) relativamente ao ano letivo anterior. 

Questões 2020/2021 2021/2022 Variação 

18. Gosto de trabalhar nesta escola. 97,0% 100% 3,0pp  

9. A escola propicia um ambiente escolar acolhedor. 97,0% 100% 3,0pp  

10. A escola propicia um ambiente escolar inclusivo. 100% 95,2% 4,8pp  

16. A escola contribui para o desenvolvimento da comunidade. 100% 95,2% 4,8pp  

11. A escola desenvolve projetos que contribuem para o 
desenvolvimento das crianças e dos alunos.   

100% 92,8% 7,2pp  
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De realçar que, nestas questões, as que obtiveram um valor percentual de concordância 

máxima (“Concordo totalmente”) mais elevado foram: 10. A escola propicia um ambiente 

escolar inclusivo – 35,7% (33,3% em 2021); 18. Gosto de trabalhar nesta escola – 57,1% (66,7% 

em 2021). Os itens que receberam um número mais baixo de respostas “Concordo totalmente” – 

inferior a 10% – foram: 15. A escola promove a realização de formação adequada às 

necessidades dos trabalhadores não docentes – 9,5% (6,1% em 2021); 17. Os circuitos de 

comunicação e informação são eficazes – 9,5% (12,1% em 2021). 

Do lado oposto, os trabalhadores não docentes manifestaram a sua discordância 

(“Discordo” e “Discordo totalmente”) – superior a 10% – nos seguintes itens, apresentados por 

ordem crescente: 14. Os trabalhadores não docentes são incentivados a fazer a autoavaliação 

do seu trabalho – 11,9% (9,1% em 2021); 4. As lideranças valorizam os contributos dos 

trabalhadores não docentes para o bom funcionamento da escola – 14,3% (6,1% em 2021); 7. Os 

recursos são adequados para as atividades desenvolvidas na escola – 14,3% (12,1%em 2021); 8. 

Os critérios de distribuição de serviço dos trabalhadores não docentes são claros e adequados – 

16,6% (6,1% em 2021); 17. Os circuitos de comunicação e informação são eficazes – 16,7% (12,1% 

em 2021); 5. As lideranças gerem bem os conflitos – 16,7% (6,0% em 2021); 6. Os trabalhadores 

não docentes participam na autoavaliação da escola – 19,0% (9,1% em 2021); 13. O trabalho 

desenvolvido pelos trabalhadores não docentes é reconhecido e valorizado na comunidade 

escolar – 19,1% (15,1% em 2021); 15. A escola promove a realização de formação adequada às 

necessidades dos trabalhadores não docentes – 33,3% (3,0% em 2021). 

É de salientar que os resultados de pendor negativo aumentaram comparativamente ao 

questionário do ano letivo anterior. Este acréscimo poderá ser explicado pela diminuição de 

opções de resposta “Não sei”, que podem ter sido transferidas para as de “Discordo” ou 

“Discordo totalmente”. 

No final dos questionários, foram registados três comentários (0,7%), dos quais dois se 

referiam à conceção do questionário (tipologia de respostas) e outro à falta de reconhecimento 

do trabalho de um assistente operacional. 

 

 

2.7. Questionários dos elementos da equipa diretiva 

O questionário enviado à Diretora e à sua equipa era composto por seis perguntas de 

resposta aberta e obrigatória e uma facultativa para eventuais comentários ou sugestões. O 

formulário foi enviado para a caixa de correio eletrónico institucional de cada um dos 

elementos da direção, tendo sido rececionadas duas respostas, representando 50% dos 

inquiridos. 
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As questões formuladas solicitavam uma análise dos aspetos positivos e negativos do ano 

letivo 2021/2022, tanto a nível interno – pontos fortes e fracos – como externo – oportunidades 

e ameaças. Era igualmente pedido que indicassem a maior força e a maior fraqueza da 

instituição que dirigem. Comparativamente com o questionário enviado no ano letivo 

precedente foram retiradas as questões relacionadas com o ensino a distância. 

Os pontos fortes sinalizados foram o empenho e o relacionamento dos recursos humanos, 

bem como o envolvimento em projetos nacionais e internacionais. 

Os pontos fracos registados ainda refletem os efeitos da pandemia, ligando-se à 

assiduidade do pessoal docente e não docente, assim como à dos alunos, devido à COVID-19. 

Quanto aos aspetos externos, como oportunidades, é salientado o Projetos Erasmus+, 

pela implicação de docentes, alunos e famílias, bem como a transferência de competências para 

a autarquia. 

Negativamente, a transferência de competências para a autarquia volta a ser referida, 

mas desta vez como uma ameaça, assim como a pandemia. 

Na resposta à pergunta Qual considera ser a maior força do Agrupamento?, foi apontada 

quer a colaboração e cooperação entre trabalhadores docentes e não docentes, quer a 

comunidade escolar. 

Relativamente à questão Qual considera ser a maior fraqueza do Agrupamento?, a 

comunicação interna e a falta de espaço físico adequado para a modernização do ensino foram 

assinaladas. 

Refira-se que não foi registado qualquer comentário adicional às respostas dadas às 

questões de caráter obrigatório. 
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3. GRAU DE CONCRETIZAÇÃO DOS OBJETIVOS FIXADOS NO PROJETO EDUCATIVO  

O Projeto Educativo do Agrupamento foi alvo de uma reformulação, que culminou com a 

aprovação do documento no decurso do ano letivo 2021/2022, tendo a sua publicação ocorrido 

num momento avançado do ano escolar. Assim, considerando que, até ao momento a que se 

refere este relatório, não se tinha verificado uma ampla divulgação do novo Projeto Educativo, 

a avaliação do seu grau de cumprimento encontra-se bastante limitada. Não obstante, procurar-

se-á fazer uma referência às ações executadas ou em execução, tendo em conta a informação 

que foi possível recolher.  

O Plano de Ação do novo Projeto Educativo encontra-se organizado em dois grandes 

domínios. Por um lado, a área de intervenção pedagógica, nomeadamente o serviço educativo 

prestado e os resultados escolares; por outro, a área de intervenção organizacional, 

designadamente a liderança, a gestão e a autoavaliação. Cada uma destas áreas está 

estruturada, respetivamente, em dez e cinco subáreas de intervenção. Para todas as subáreas 

de atuação, estabeleceram-se objetivos e, para cada um deles, foi definido um conjunto de 

ações de melhoria/estratégias a implementar ao longo da vigência do projeto. 

Nas próximas páginas, no contexto dos constrangimentos referidos, apresentaremos a 

análise dos domínios mencionados. 

 

3.1. Área pedagógica: serviço educativo e resultados escolares 

No que diz respeito à área pedagógica, o cerne da atividade de uma escola, 

analisaremos, antes de mais, os resultados escolares e a sua evolução nos últimos cinco anos. 

Pretende-se, desta forma, estabelecer a continuidade com o acompanhamento que vinha sendo 

feito no âmbito da avaliação do Projeto Educativo anterior e salvaguardar os resultados da 

avaliação dos anos letivos em que ocorreram momentos de ensino não presencial devido à 

pandemia. Para tal, apresentam-se quatro quadros. 

Assim, o Quadro 16 expõe os números do sucesso, patentes nos valores de transição 

(alunos aprovados) em cada ano escolar do ensino básico, considerando, no ano letivo 

2021/2022, um total de 1153 alunos avaliados.  

Chamamos a atenção para eventuais discrepâncias entre o número de alunos agora 

mencionado e o apresentado no ponto 1 deste relatório, a propósito da caracterização do 

Agrupamento, e que se podem dever à metodologia de contabilização adotada pelas diferentes 

fontes às quais recorremos para a obtenção dos dados, em especial nos casos em ocorreram 

transferências ou situações de emigração sem apresentação imediata de documentação 

comprovativa. De qualquer modo, está garantido o essencial: a análise dos valores de sucesso no 

total de alunos avaliados. 
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Quadro 16: Taxa de transição, por ano letivo (Fonte: Direção; Relatório de Autoavaliação 2020/2021). 

 
 

Ano de 
escolaridade 

2017/2018 
% de 

aprovados 

2018/2019 
% de 

aprovados 

2019/2020 
% de 

aprovados 

 
2020/2021 

% de 
aprovados 

2021/2022 

N.º de 
avaliados 

N.º de 
aprovados 

% de 
aprovados 

1.º ano sem dados sem dados 100 100 128 128 100 

2.º ano 99,7 98,6 100 100 132 131 99,2 

3.º ano 100 100 99,3 99,0 130 130 100 

4.º ano 100 100 99,5 98,0 162 159 98,2 

5.º ano 100 100 99,2 98,0 116 114 98,3 

6.º ano 99,0 99,0 97,7 98,0 129 128 99,2 

7.º ano 87,0 88,0 96,8 97,0 120 118 98,3 

8.º ano 95,0 98,7 100 96,0 122 120 98,4 

9.º ano 95,0 99,0 100 100 114 113 99,1 

 

A leitura do quadro permite concluir que as taxas de transição vão oscilando 

ligeiramente ao longo dos cinco anos comparados, em alguns casos subindo noutros descendo; 

contudo mantêm-se em valores próximos dos 100% em todos os anos de escolaridade, sendo o 

8.º ano aquele que observou uma evolução mais favorável. 

De seguida, apresentam-se o Quadro 17 e o Quadro 18, que se referem apenas aos 

últimos três anos letivos, uma vez que não foi possível recolher informação relativa ao biénio 

2017-2019, tal como havia sido mencionado em relatórios precedentes. Estas tabelas sintetizam 

as taxas de sucesso, com base na análise do total das avaliações realizadas, ou seja, dos níveis 

iguais ou superiores a três em cada disciplina avaliada, por ano de escolaridade (Quadro 17) e 

por ciclo de ensino (Quadro 18). Ressalva-se o facto de as turmas de 1.º ciclo apresentarem 

alunos inscritos em diferentes anos de escolaridade. 

A análise de ambos os quadros permite constatar que as taxas de sucesso nas várias 

avaliações/disciplinas se situam acima de 95% em todos os anos de escolaridade e ciclos de 

ensino, mantendo-se próximos dos números dos anos letivos anteriores, à exceção do 3.º ano, 

que subiu mais de dez pontos percentuais, depois de uma queda acentuada em 2020/2021.  

 
Quadro 17: Taxas sucesso nas várias avaliações (disciplinas) realizadas no ano letivo 2021/2022, por ano de escolaridade, e nos dois 

anos letivos precedentes (Fonte: Programa GIAE; Relatório de Autoavaliação 2020/2021). 

 
Ano de escolaridade 

2019/2020 
% de Sucesso 

2020/2021 
% de Sucesso 

2021/2022 

N.º de 
avaliações 

% de Sucesso 

1.º ano 99,9 99,7 865 97,0 

2.º ano 98,9 99,0 889 98,0 

3.º ano 99,0 87,2 982 98,0 

4.º ano 99,9 98,2 1074 98,0 

5.º ano 98,6 98,0 1568 98,7 

6.º ano 97,4 98,6 1653 98,9 

7.º ano 96,8 96,9 1742 97,2 

8.º ano 95,5 96,6 1755 96,1 

9.º ano 97,4 97,4 1647 96,6 
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Quadro 18: Taxas sucesso nas várias avaliações (disciplinas) realizadas no ano letivo 2021/2022, por ciclo de ensino, e nos dois anos 

letivos precedentes (Fonte: Programa GIAE; Relatório de Autoavaliação 2020/2021). 

 

Ciclo de ensino 

2019/2020 
% de Sucesso 

2020/2021 

% de Sucesso 

2021/2022 

N.º de 

avaliações 

% de Sucesso 

1.º ciclo 99,5 99,3 3810 98,0 

2.º ciclo 97,9 98,4 3221 98,8 

3.º ciclo 96,5 97,0 5144 96,6 

 

Tal como mencionado anteriormente, para além do ensino básico, o Agrupamento acolhe 

crianças da educação pré-escolar. Neste nível de educação, a avaliação assume uma vertente 

formativa e contextualizada, evidenciando o desenvolvimento e as aprendizagens das crianças, 

no quadro das áreas de conteúdo consignadas nas orientações curriculares. Por este motivo, não 

se faz referência a resultados, mas a uma apreciação geral do funcionamento das atividades. 

Deste modo, no ano letivo 2021/2022, frequentaram os jardins de infância do 

Agrupamento 268 crianças – mais quarenta e quatro do que no ano letivo precedente – 

distribuídas por 12 grupos (mais um do que no ano anterior). Destas crianças, 90 transitaram 

para o 1.º ciclo (78 em 2020/2021); 24 têm matrícula condicional (21 em 2020/2021), pois 

apenas completam a idade de obrigatoriedade escolar após quinze de setembro, conforme a 

legislação em vigor. Contudo, por opção dos respetivos encarregados de educação, estas 

crianças transitam, ainda que por vezes não tenham atingido as competências necessárias e, por 

consequência, não seja aconselhada pela educadora a sua transição de ano. 

Segundo a avaliação realizada pelo departamento curricular da educação pré-escolar, 

verificaram-se evoluções significativas nos diferentes grupos de crianças. Contudo, registaram-

se lacunas, sobretudo nos problemas de linguagem/articulação, na falta de 

concentração/atenção e, em alguns casos, na falta de cumprimento de regras. É de assinalar, 

em termos comparativos, que estes problemas também têm vindo a ser elencados em anos 

letivos precedentes. 

Com vista a colmatar alguns destes défices, nomeadamente ao nível da área da leitura, 

da literacia emergente e das competências socioemocionais, o Agrupamento tem vindo a aderir 

e a implementar alguns projetos, como por exemplo “Crescer do ler” e “Crescer do ser”, que 

foram desenvolvidos em todos os grupos com crianças de 5 anos. Não obstante a utilidade dos 

projetos mencionados, as estruturas de supervisão pedagógica sugerem a sua revisão, 

apontando-lhes algumas falhas, nomeadamente no que diz respeito à recolha de dados, aos 

prazos de entrega e ao envolvimento da entidade promotora. 

Ainda no âmbito da análise dos resultados escolares, para além das taxas de transição, é 

importante conhecer os números do abandono escolar e a sua trajetória ao longo dos três 

últimos anos letivos. O Quadro 19 apresenta os números relativos à situação de alunos em 
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abandono escolar, referindo-se este termo ao abandono do sistema de educação e formação 

antes da conclusão da escolaridade obrigatória e dentro dos limites etários previstos na lei. 

Estes números podem também incluir alunos cujas famílias emigraram e que, até ao momento, 

não enviaram documentos comprovativos da inscrição no sistema educativo do país de destino. 

 

Quadro19: Número de alunos em situação de abandono escolar em 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 (Fonte: Direção). 

 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

1.º ciclo 0 2 0 

2.º ciclo 1 1 0 

3.º ciclo 1 2 1 

 

Os valores expostos no quadro denotam uma diminuição do abandono no ano letivo em 

análise, em comparação com o do ano precedente, que regista os valores mais elevados deste 

triénio. 

Complementarmente aos dados da avaliação interna, os valores referentes à avaliação 

externa – que no ensino básico compreende a realização de provas de aferição em várias 

disciplinas e provas finais no 9.º ano, a Português e a Matemática – permitem uma visão mais 

abrangente dos resultados dos alunos do Agrupamento. No biénio letivo de 2019 a 2021, no 

âmbito das medidas excecionais que foram decretadas na área da educação para combate à 

pandemia da doença COVID-19, foi cancelada a realização da avaliação externa do ensino 

básico, tendo sido retomada em 2021/2022, mas com caráter de aferição em todas as provas.  

O Quadro 20 exibe a média dos resultados dos alunos do 9.º ano nas provas finais e a sua 

evolução ao longo dos anos, com exceção dos anteriormente referidos e pelas razões já 

expostas. Saliente-se que, em 2022, ao contrário do que acontecia anteriormente, a pontuação 

obtida nas provas não influenciava o resultado da avaliação final das respetivas disciplinas, 

facto que poderá ter influenciado o empenho dos alunos na prova e, por conseguinte, 

condicionar um pouco a análise comparativa com os resultados precedentes. 

 

Quadro 20: Média dos resultados da avaliação externa nas provas finais de 9.º ano (Fonte: Relatório de Autoavaliação 200/2021; 

Secretariado de Exames). 

Ano letivo 
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Disciplina 

Português 62% 57% ----- ----- 55% 

Matemática 44% 47% ----- ----- 46% 

 

Não obstante, constata-se que, ao longo dos anos, a disciplina de Português tem vindo a 

apresentar valores médios positivos, apesar da descida percentual que se vem verificando. Com 

uma nota mínima de 4 e uma máxima de 97, em 2021/2022, a média dos 107 alunos do 
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Agrupamento que realizaram prova em 2022 foi igual à registada a nível nacional. Por seu turno, 

Matemática atingiu uma média de resultados inferior a 50% ao longo dos anos em análise e a 

tendência de subida que se verificou em 2018/2019 não se confirmou em 2021/2022, que 

assinalou uma média de 46%. Este valor é superior ao apurado a nível nacional (45%), sendo que, 

no Agrupamento, entre os 111 alunos que realizaram prova, a nota mínima foi de 5 e a máxima 

de 99. 

Quanto às provas de aferição, são aplicadas nos 2.º, 5.º e 8.º anos, na maioria das 

disciplinas, de forma alternada e, em algumas dela, combinada (ex.: Matemática e Ciências 

Naturais), não tendo influência na avaliação final dos alunos. No ano de 2022, foi retomada a 

sua realização a nível nacional, tendo sido avaliados os desempenhos dos alunos do 

Agrupamento nos seguintes domínios cognitivos: conhecer/reproduzir; aplicar/interpretar; 

raciocinar/criar. Para além dessa avaliação, os resultados são comparados com os obtidos a 

nível nacional e regional – NUTS III. Refira-se que NUTS é o acrónimo de Nomenclatura das 

Unidades Territoriais para Fins Estatísticos, um sistema hierárquico de divisão do território em 

regiões. A nomenclatura subdivide-se em 3 níveis (NUTS I, NUTS II, NUTS III), definidos de 

acordo com critérios populacionais, administrativos e geográficos. O Agrupamento inclui-se nas 

NUTS: I – Continente; II – Norte; III – Área Metropolitana do Porto. 

O desempenho dos alunos do 2.º ano (Quadro 21), quando comparado com o dos 

discentes no plano regional e nacional, foi superior em todos os domínios em análise e em cada 

uma das disciplinas alvo de avaliação. 

 

Quadro 21: Desempenho dos alunos do 2.º ano do Agrupamento nas provas de aferição de 2022, por domínio cognitivo, e 

comparação com os congéneres a nível regional e nacional (Fonte: IAVE). 

 Desempenho por domínio cognitivo 2.º Ano 

Conhecer / Reproduzir Aplicar/Interpretar Raciocinar/ Criar 

AEAAA NUTSIII Nacional AEAAA NUTSIII Nacional AEAAA NUTSIII Nacional 

POR+EM 65,2 57,4 53,4 64,9 57,5 53,3 58,6 53,0 48,0 

MAT+EM 81,4 76,9 73,2 85,6 76,7 71,6 54,6 46 41,1 

EM 85,5 83,6 80,8 49,4 49,1 44,9 59,3 55,8 51,6 

EA 90,2 79,7 78,5 91,7 77,3 76,3 94 85,5 84,8 

EF 93,9 84,5 85,6 88,2 76,5 75,5 92,3 82,6 83,9 

NOTAS: AEAAA – Agrupamento de Escolas António Alves Amorim; EA – Educação Artística; EF – Educação Física; EM – Estudo do Meio; 

MAT – Matemática; NUTS III – Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos; POR – Português.  

 

Quanto aos alunos de 5.º ano (Quadro 22), nas disciplinas de Educação Visual e Educação 

Tecnológica, revelaram um desempenho inferior aos seus colegas regionais e nacionais em todos 
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os domínios avaliados, assim como em Matemática e Ciências Naturais, no domínio cognitivo 

“Aplicar/Interpretar”. 

 

Quadro 22: Desempenho dos alunos do 5.º ano do Agrupamento nas provas de aferição de 2022, por domínio cognitivo, e 

comparação com os congéneres a nível regional e nacional (Fonte: IAVE). 

 Desempenho por domínio cognitivo 5.º Ano 

Conhecer / Reproduzir Aplicar/Interpretar Raciocinar/ Criar 

AEAAA NUTSIII Nacional AEAAA NUTSIII Nacional AEAAA NUTSIII Nacional 

EV+ET 78,0 89,3 88,3 77 89,3 88,2 64,9 87,5 86,1 

MAT+CN 51,5 50,6 48,3 48,3 52,2 49,7 32,7 30,5 28,0 

NOTAS: AEAAA – Agrupamento de Escolas António Alves Amorim; CN – Ciências Naturais; ET – Educação Tecnológica; ET – Educação 

Tecnológica; MAT – Matemática; NUTS III – Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos. 

 
Relativamente ao 8.º ano (Quadro 23), demonstraram um desempenho maioritariamente 

superior ao dos seus congéneres a nível regional e nacional. As disciplinas e os domínios 

cognitivos em que a atuação dos alunos do Agrupamento se revelou inferior (> 0,5) foram os 

seguintes: História – em todos os domínios, exceto em “Aplicar/Interpretar” e 

“Raciocinar/Criar”, quando comparados com os resultados nacionais; Geografia – nos domínios 

“Aplicar/Interpretar” e “Raciocinar/Criar”, neste, exceto no comparativo nacional. 

 

Quadro 23: Desempenho dos alunos do 8.º ano do Agrupamento nas provas de aferição de 2022, por domínio cognitivo, e 

comparação com os congéneres a nível regional e nacional (Fonte: IAVE). 

 Desempenho por domínio cognitivo 8.º Ano 

Conhecer / Reproduzir Aplicar/Interpretar Raciocinar/ Criar 

AEAAA NUTSIII Nacional AEAAA NUTSIII Nacional AEAAA NUTSIII Nacional 

POR 70,5 69,2 66,9 59,3 59,5 57,9 54,2 54,1 52,3 

HIS 59,1 60,8 59,7 50,9 51,8 50,1 16,3 17,3 15,8 

GEO 49,3 46,5 45,4 34,5 38,8 37,8 29,7 30,0 27,8 

EF 71,8 62,5 65,8 76,6 44,5 46,8 66,2 58,0 56,1 

NOTAS: AEAAA – Agrupamento de Escolas António Alves Amorim; EF – Educação Física; GEO – Geografia; HIS – História; POR – 

Português; NUTS III – Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos. 

 

Os resultados académicos são um indicador importante do serviço educativo prestado por 

uma organização escolar. Contudo, a missão de uma instituição educativa não se esgota em 

produtos estatísticos, conforme se constata nos vários subdomínios que constituem a Área 

Pedagógica do Plano de Ação definido no novo Projeto Educativo (Figura 7). 
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Figura 7: Área e subáreas de intervenção pedagógica definidas no Projeto Educativo 2021-2024. 

 

Nas próximas páginas, apresentam-se os objetivos e as ações de melhoria/estratégias 

estabelecidas para a Área Pedagógica do Projeto Educativo, tentando-se, sempre que possível, 

indicar o estado de execução das mesmas, dando alguns exemplos do que está a ser feito. 

 

ÁREA PEDAGÓGICA: SERVIÇO EDUCATIVO E RESULTADOS ESCOLARES 

SUBÁREA: 1.1. Organização e articulação curricular 

OBJETIVO: 1.1.1. Implementar ações de articulação curricular vertical e horizontal 

 
AÇÕES DE MELHORIA/ESTRATÉGIAS GRAU DE EXECUÇÃO 

- Dinamização de atividades que envolvam mais do 
que um grupo disciplinar/ciclo a desenvolver no 
Plano Anual de Atividades. 

Ocorreram várias atividades; ex.: o pré-escolar e o 
1.º ciclo realizaram cerca de 65% das atividades em 
articulação.  

- Promoção de uma dinâmica de Equipas Educativas 
que se responsabilizem por vários grupos turma. 

Ocorreram algumas ações; ex.: coordenação de ano 
no 1.º ciclo. 

- Dinamização de atividades transversais pela 
equipa da biblioteca. 

Ocorreram várias atividades; ex.: Semana da 
Leitura; Hora do Conto; Leitura em Vai e Vem. 

- Realização de reuniões de 
grupo/ciclo/ano/equipas educativas. 

Ocorreram várias as reuniões; ex.: de articulação 
entre diferentes ciclos; de grupo. 

- Dinamização de atividades integradoras entre 
ciclos, destinadas a alunos, de modo sistemático e 
intencional. 

Ocorreram algumas atividades: Dia do 4.º ano; 
Corta-mato escolar. 
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ÁREA PEDAGÓGICA: SERVIÇO EDUCATIVO E RESULTADOS ESCOLARES 

SUBÁREA: 1.2. Ensino e aprendizagem 

OBJETIVO: 1.1.2. Definir estratégias de ensino e aprendizagem orientadas para o sucesso 

 
AÇÕES DE MELHORIA/ESTRATÉGIAS GARU DE EXECUÇÃO EXEMPLOS 

- Desdobramentos das turmas para a realização de 
trabalhos práticos e laboratoriais (quando aplicável 
legalmente). 

Não verificado. 

- Reforço do apoio em sala de aula em turmas 
numerosas e muito heterogéneas, nas disciplinas 
com menor sucesso educativo ou que vão realizar 
provas de avaliação externa. 

Ocorreram vários apoios em sala de aula, 
sobretudo em turmas com alunos que beneficiam 
de medidas de apoio à aprendizagem e à inclusão. 

- Desenvolvimento de projetos disciplinares e 
multidisciplinares que permitam o acesso às novas 
tecnologias ou à robótica. 

Ocorreram alguns projetos; ex.: criação do clube 
Ciência Viva; projeto Robótica no 1.º ano de 
escolaridade. 

- Utilização de pedagogias ativas numa perspetiva 
multidisciplinar e de relação com o quotidiano ou 
com o meio sociocultural e geográfico, recorrendo a 
materiais e recursos diversificados. 

Ocorreram várias situações em que é usada a 
metodologia de projeto; ex.: Cidadania e 
Desenvolvimento; Projeto de Escola. 

- Organização do ensino prevendo a experimentação 
de técnicas, instrumentos e formas de trabalho 
diversificados, promovendo intencionalmente, na 
sala de aula ou fora dela, atividades de observação, 
questionamento da realidade e integração de 
saberes. 

Ocorreram algumas situações; ex.: experiências 
com água; terra; objetos; cores; Projeto 
Experimental das Ciências. 

- Desenvolvimento de atividades cooperativas de 
aprendizagem, orientadas para a integração e troca 
de saberes, a tomada de consciência de si, dos 
outros e do meio e a realização de projetos intra ou 
extraescolares. 

Ocorreram algumas situações; ex.: Projeto "Eu 
Amo Proteger" em articulação com 1.º Ciclo; 
"Abraçar a nossa causa". 

- Utilização crítica de fontes de informação diversas 
e das tecnologias da informação e comunicação. 

Ocorreram algumas situações; ex.: PordataKids. 

Desenvolvimento de dinâmicas pedagógicas que 
favoreçam a diferenciação pedagógica.  

Ocorreram várias situações; ex.: coadjuvação 
pedagógica e visitas de estudo. 

 

 

ÁREA PEDAGÓGICA: SERVIÇO EDUCATIVO E RESULTADOS ESCOLARES 

SUBÁREA: 1.3. Desenvolvimento pessoal e bem-estar das crianças e alunos 

OBJETIVO: 1.3.1. Promover o desenvolvimento pessoal e o bem-estar das crianças e alunos 

 

AÇÕES DE MELHORIA/ESTRATÉGIAS GRAU DE EXECUÇÃO 

- Valorização de uma dinâmica de apoio interpares. Ocorreram algumas situações; ex.: projeto de 
Mentoria no 2.º e 3.º ciclos.  

- Promoção de ações de relaxamento e meditação 
no âmbito de programas e projetos internos ou em 
parceria com entidades externas. 

Ocorreram algumas ações; ex.: Clube Momentos de 
Silêncio.  

- Participação em projetos relacionados com as 
emoções, em parceria com o SPO. 

Ocorreram algumas ações; ex.: “Uma Aventura no 

Mundo das Emoções”. 

- Dinamização de atividades, clubes e projetos nas 
áreas das Ciências, Ecologia, Artes e Desporto. 

 Ocorreram várias atividades; ex.: Eco-escolas; 
Clube de Teatro; Desporto Escolar.  

- Disponibilização de equipamentos para atividades 
lúdicas e ao ar livre. 

 Ocorreram algumas ações; ex.: os alunos da 
escola-sede podem requisitar bolas para desportos 
no campo de jogos. 
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AÇÕES DE MELHORIA/ESTRATÉGIAS GRAU DE EXECUÇÃO 

- Dinamização de atividades, clubes e aulas ao ar 
livre. 

Ocorreram algumas ações; ex.: visita de estudo a 
pé ao Zoo de Lourosa; piquenique no final do ano. 

- Participação em programas/projetos de âmbito 
local, nacional e internacional. 

Ocorreram várias ações; ex.: projeto "Escola a 
Mexer"; Concurso Nacional de Leitura; Eco-Escolas, 
Erasmus+. 

 

 

ÁREA PEDAGÓGICA: SERVIÇO EDUCATIVO E RESULTADOS ESCOLARES 

SUBÁREA: 1.4. Equidade, inclusão e excelência 

OBJETIVO: 1.4.1. Implementar medidas de prevenção da retenção, absentismo e abandono 

 

AÇÕES DE MELHORIA/ESTRATÉGIAS GRAU DE EXECUÇÃO  

- Articulação e mobilização de recursos da 
comunidade educativa, de outras instituições e 
técnicos que apoiam os alunos e/ou as famílias com 
mais dificuldades. 

Ocorreram algumas ações; ex.: articulação com 
assistentes sociais, psicólogos de gabinetes 
externos; enfermeiras de saúde escolar. 

- Acompanhamento tutorial dos alunos em risco de 
abandono. 

Ocorreram algumas ações; ex.: tutoria; apoio 
tutorial específico. 

- Participação em projetos sobre temas sociais, 
articulando várias disciplinas. 

 Não verificado. 

 

 

ÁREA PEDAGÓGICA: SERVIÇO EDUCATIVO E RESULTADOS ESCOLARES 

SUBÁREA: 1.4. Equidade, inclusão e excelência 

OBJETIVO: 1.4.2. Valorizar os sucessos dos alunos  

 
AÇÕES DE MELHORIA/ESTRATÉGIAS GRAU DE EXECUÇÃO 

- Atribuição de distinções ou prémios que 
reconheçam o mérito dos alunos na participação em 
atividades internas e externas, nos resultados 
escolares ou em ações consideradas exemplares. 

Ocorreram algumas ações, sobretudo a nível do 
Desporto Escolar. Não ocorreu o reconhecimento 
do mérito escolar dos alunos do 2.º e 3.º ciclos, 
conforme previsto no Regulamento Interno. 

 - Divulgação de atividades desenvolvidas pelos 
alunos no âmbito do PAA. 

Ocorreram algumas ações para o exterior; ex.: 
Blog das bibliotecas; Facebook do Agrupamento. 

- Comemoração de momentos na vida escolar dos 
alunos. 

Ocorreram algumas ações; ex.: Dia da "Escola 
Aberta". 

- Divulgação de trabalhos/percursos académicos e 
profissionais de sucesso de alunos e ex-alunos. 

 Não executado. 

 

 

ÁREA PEDAGÓGICA: SERVIÇO EDUCATIVO E RESULTADOS ESCOLARES 

SUBÁREA: 1.5. Avaliação das aprendizagens 

OBJETIVO: 1.5.1.Diversificar práticas e instrumentos de avaliação 

 

AÇÕES DE MELHORIA/ESTRATÉGIAS GRAU DE EXECUÇÃO 

- Formação no âmbito da utilização de ferramentas 
inovadoras aplicadas no ensino/aprendizagem. 

Ocorreram algumas ações; ex.: ações de formação 
contínua neste âmbito para alguns docentes. 
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AÇÕES DE MELHORIA/ESTRATÉGIAS GRAU DE EXECUÇÃO 

 - Valorização da autoavaliação, do trabalho de 
livre iniciativa do aluno de intervenção no meio 
escolar ou na comunidade, e da função formativa 
da avaliação como modo de regulação do processo 
de ensino/aprendizagem.  

Ocorreram algumas ações; ex.: substituição de 
teste sumativo por questões-aula. 

- Implementação de instrumentos de avaliação 
diversificados e flexíveis ao serviço da regulação do 
processo de ensino/aprendizagem. 

Ocorreram algumas ações; ex.: utilização de 
portefólios (pré-escolar); apresentações orais; 
questionários digitais; atividades práticas. 

 

 

ÁREA DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: SERVIÇO EDUCATIVO E RESULTADOS ESCOLARES 

SUBÁREA: 1.6. Acompanhamento e supervisão da prática letiva 

OBJETIVO:   1.6.1. Adotar mecanismos de regulação e trabalho colaborativo 

 

AÇÕES DE MELHORIA/ESTRATÉGIAS GRAU DE EXECUÇÃO  

- Reforço dos hábitos do trabalho cooperativo. Ocorreram várias ações; ex.: partilha de materiais; 
planificações conjuntas; elaboração de 
instrumentos de avaliação. 

- Implementação de planos de ação dos 
departamentos com atividades de supervisão 
definidas nas áreas da planificação do currículo, na 
atividade letiva, na avaliação dos alunos e 
resultados escolares, no desempenho e formação 
docente. 

Não verificado. 

- Articulação entre grupos na preparação de visitas. Ocorreram algumas ações; ex.: visitas de estudo do 
pré e 1.º ciclo; deslocação à Universidade de 
Aveiro para as Competições Nacionais de Ciência. 

- Utilização de pastas digitais em plataformas de 
armazenamento de dados que permitam a partilha 
de recursos pedagógicos diversos. 

Ocorreram várias ações; ex.: utilização das 
ferramentas do Office 365 para disponibilização e 
partilha de ficheiros. Pode ser otimizada a sua 
utilização através de formação interna. 

- Realização de ações formativas internas. Ocorreram algumas ações; ex.: Formação "Salas do 
Futuro" e ClassDojo. 

 

 

ÁREA PEDAGÓGICA: SERVIÇO EDUCATIVO E RESULTADOS ESCOLARES 

SUBÁREA: 1.7. Resultados académicos 

OBJETIVO: 1.7.1. Melhorar os resultados académicos internos e externos 

 

AÇÕES DE MELHORIA/ESTRATÉGIAS GRAU DE EXECUÇÃO 

- Manutenção da Oficina da Matemática no 9.º ano, 
em Oferta Complementar e, se possível, inserir este 
reforço noutros anos de escolaridade, 
principalmente em início de ciclo. 

Ocorreu no 9.º ano. 

- Manutenção do apoio individualizado em 
coadjuvação a Matemática e a Português em todas 
as turmas. 

Ocorreram vários apoios em sala de aula, sobretudo 
em turmas com alunos que beneficiam de medidas 
de apoio à aprendizagem e à inclusão. 

- Despistagem precoce (logo no pré-escolar) de 
situações que possam indicar problemas que 
prejudiquem a aprendizagem, valorizando os 

Ocorreram algumas ações; ex.: articulação com a 
Saúde Escolar; Serviço de Psicologia e Orientação; 
aplicação de medidas universais de apoio à 
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AÇÕES DE MELHORIA/ESTRATÉGIAS GRAU DE EXECUÇÃO 

recursos disponíveis ou estabelecendo parcerias. aprendizagem e à inclusão. 

- Comemoração de dias temáticos, proporcionando 
aos alunos experiências diversificadas de 
aprendizagem. 

Ocorreram várias ações; ex.: Dia do Ovo; Dia da 
Terra; Dia da Água; Dia da Pessoa com Deficiência. 

- Criação de uma sala de estudo em parceria com a 
Biblioteca para apoiar alunos com dificuldades no 
âmbito do Centro Apoio à Aprendizagem. 

Existe uma sala de ensino estruturado para apoiar 
alunos com necessidades específicas. 

 

 

ÁREA PEDAGÓGICA: SERVIÇO EDUCATIVO E RESULTADOS ESCOLARES 

SUBÁREA: 1.7. Resultados académicos 

OBJETIVO: 1.7.2. Diminuir assimetrias internas de resultados 

 

AÇÕES DE MELHORIA/ESTRATÉGIAS GRAU DE EXECUÇÃO  

- Elaboração de instrumentos de avaliação com 
características, estrutura e critérios de 
classificação e correção comuns para o mesmo nível 
de escolaridade. 

Ocorreram algumas ações; ex.: Fichas de avaliação 
sumativa. 

- Atribuição de apoio em pequenos grupos de nível 
com caráter transitório, dirigido à superação de 
dificuldades concretamente diagnosticadas. 

Ocorreram algumas ações; ex.: Apoio educativo.  

- Desenvolvimento de ações que ajudem os alunos 
na aquisição de estratégias e métodos de estudo. 

Ocorreram algumas ações; ex.: apoio tutorial; 
Mentoria; trabalhos de grupo. 

 

 

ÁREA PEDAGÓGICA: SERVIÇO EDUCATIVO E RESULTADOS ESCOLARES 

SUBÁREA: 1.8. Comportamento e disciplina 

OBJETIVO: 1.8.1. Difundir uma cultura de rigor, exigência e responsabilidade 

 

AÇÕES DE MELHORIA/ESTRATÉGIAS GRAU DE EXECUÇÃO  

- Promoção de processos de mudança através de 
tutoria de aprendizagem aberta. 

Não verificado.  

- Divulgação no início do ano letivo do Regulamento 
Interno e do Código de Conduta para a comunidade 
educativa (em versão compacta e acessível). 

Ocorreram algumas ações; ex.: na primeira 
reunião com os encarregados de educação. 

- Promoção de uma cultura de atenção ao outro e à 
participação cívica. 

Ocorreram algumas ações; ex.: programa de 
Mentoria; assembleias de turma. 

- Envolvimento dos alunos na tomada de decisão, 
aumentando-lhes o papel de atores no processo 
educativo.  

Ocorreram algumas ações; ex.: eleição do 
delegado de turma. Não foram realizadas 
assembleias de delegados de turma de forma 
regular. 

 

 

ÁREA PEDAGÓGICA: SERVIÇO EDUCATIVO E RESULTADOS ESCOLARES 

SUBÁREA: 1.9. Participação na vida da escola, solidariedade e cidadania 

OBJETIVO: 1.9.1. Promover a cidadania, a autonomia, a inclusão e a solidariedade 
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AÇÕES DE MELHORIA/ESTRATÉGIAS GRAU DE EXECUÇÃO 

- Realização de atividades que promovam o sentido 
de comunidade, envolvendo e responsabilizando os 
alunos na realização de projetos. 

Ocorreram algumas ações; ex.: campanha de 
recolha de escovas de dentes. 

- Fomento da participação ativa dos alunos na vida 
escolar. 

Ocorreram algumas ações; ex.: participação de 
alunos na organização de eventos desportivos; 
auscultação regular dos alunos no âmbito da 
autoavaliação do Agrupamento. 

- Promoção de atividades educativas específicas.  Ocorreram algumas ações; ex.: Miúdos a votos; 
Oficina de Teatro. 

- Promoção de atividades (na sala de aula e fora 
dela) que permitam ao aluno fazer escolhas, 
confrontar pontos de vista, resolver problemas e 
tomar decisões com base em valores humanistas e 
espirituais. 

Ocorreram algumas ações; ex.: Dia Escolar da Não 
Violência e da Paz; atividades de âmbito 
disciplinar. 

- Criação na escola de espaços e tempos para que 
os alunos intervenham livre e responsavelmente.  

Ocorreram algumas ações; ex.: iniciativas dos 
alunos do 9.º ano. 

- Mobilização dos alunos para participarem em 
iniciativas promovidas pelas Bibliotecas Escolares, 
pelo Desporto Escolar ou por outras entidades de 
âmbito local ou nacional. 

Ocorreram várias ações; ex.: Histórias da Ajudaris; 
Concurso Nacional de Leitura; Corta-mato; Torneio 
de Futebol. 

 

 

ÁREA PEDAGÓGICA: SERVIÇO EDUCATIVO E RESULTADOS ESCOLARES 

SUBÁREA: 1.10. Envolvimento das famílias na vida escolar 

OBJETIVO: 1.10.1. Fomentar a participação dos pais e encarregados de educação na escola 

 

AÇÕES DE MELHORIA/ESTRATÉGIAS GRAU DE EXECUÇÃO 

- Dinamização de atividades abertas à comunidade 
educativa. 

Ocorreram várias ações; ex.: Feira de outono; 
Festa final de ano. 

- Organização de eventos que aproximem a família 
da escola. 

Ocorreram várias ações; ex.: Dia do Agrupamento; 
Dia da Família. 

- Dinamização de atividades sobre temáticas que 
envolvam as famílias, de acordo com os diferentes 
níveis de ensino/ciclos de escolaridade. 

Ocorreram algumas ações; ex.: webinars 
promovidos pela Saúde Escolar; exposição de 
trabalhos alusivos a datas comemorativas. 

 
 
 

3.2. Área Organizacional: Liderança, Gestão e Autoavaliação 

Paralelamente e como suporte às ações no âmbito do domínio pedagógico, o Plano de 

Ação do novo Projeto Educativo prevê um conjunto de atividades na esfera da área 

organizacional, conforme se apresenta na Figura 8 e nas tabelas seguintes. 
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Figura 8: Área e subáreas de intervenção organizacional definidas no Projeto Educativo 2021-2024. 

 

Tal como exposto para a Área Pedagógica, nas próximas páginas, apresentam-se os 

objetivos e as ações de melhoria/estratégias estabelecidas para a Área Organizacional do 

Projeto Educativo, tentando-se, sempre que possível, indicar o estado de execução das mesmas, 

dando alguns exemplos do que está a ser feito. 

 

ÁREA ORGANIZACIONAL: LIDERANÇA, GESTÃO E AUTOAVALIAÇÃO 

SUBÁREA: 2.1. Organização e articulação curricular 

OBJETIVO: 2.1.1. Mobilizar para a participação e cumprimento dos objetivos educacionais 

 

AÇÕES DE MELHORIA/ESTRATÉGIAS GRAU DE EXECUÇÃO  

- Comunicação clara, unificadora e generalizada de 
orientações ou decisões e respetivo 
enquadramento.  

Ocorreram algumas ações; ex.: Reunião Geral de 
docentes; comunicação por correio eletrónico 
institucional.  

- Valorização do trabalho de docentes, não 
docentes e alunos para que se sintam motivados a 
fazer mais e melhor. 

Ocorreram algumas ações; ex.: envio de 
mensagens de reconhecimento pelo trabalho 
realizado; implementação de sugestões 
apresentadas. 

- Criação do Clube dos Amigos da Escola (Ex.: 
encarregados de educação, antigos alunos, antigos 
professores e pessoal não docente, empresas, 
entidades locais). 

Não verificado.  

- Realização de momentos de confraternização e 
convívio que favoreçam as relações humanas e o 
sentido de pertença. 

Ocorreram várias ações; ex.: Jantares e almoços 
de convívio; festas de final de ano; Dia do 
Agrupamentos. 

 

 

ÁREA ORGANIZACIONAL: LIDERANÇA, GESTÃO E AUTOAVALIAÇÃO 

SUBÁREA: 2.1. Organização e articulação curricular 

OBJETIVO: 2.1.2. Desenvolver projetos e parcerias promotores da qualidade das aprendizagens 
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AÇÕES DE MELHORIA/ESTRATÉGIAS GRAU DE EXECUÇÃO 

- Desenvolvimento de parcerias, protocolos e outras 
formas de associação com entidades públicas e/ou 
privadas, visando a melhoria da prestação dos 
serviços educativo e a qualidade das aprendizagens. 

Ocorreram algumas ações; ex.: projetos 
educativos da autarquia; Clube de Ciência Viva. 

 

 

ÁREA ORGANIZACIONAL: LIDERANÇA, GESTÃO E AUTOAVALIAÇÃO 

SUBÁREA: 2.2. Organização e formação de recursos humanos 

OBJETIVO: 2.2.1. Distribuir os recursos humanos de acordo com as necessidades identificadas 

 

AÇÕES DE MELHORIA/ESTRATÉGIAS GRAU DE EXECUÇÃO  

- Identificação e rentabilização das qualificações e 
potencial humano para além das competências 
técnicas disciplinares. 

Ocorreram algumas ações; ex.: utilização de 
conhecimentos tecnológicos. 

- Existência de uma equipa de apoio à gestão dos 
equipamentos informáticos e disponibilização de 
tempo para esta equipa poder desenvolver o seu 
trabalho. 

 Ocorreram várias ações; ex.: equipa PTE/PADDE. 

- Atribuição da coordenação de determinadas áreas 
em função do perfil do trabalhador, de forma a 
potenciar a execução/gestão das tarefas. 

A atribuição cargos de coordenação, tanto do 
pessoal docente como do não docente, procura 
adequar a função ao perfil do trabalhador. 

- Distribuição de tarefas não letivas de forma 
equilibrada e equitativa, evitando a sobrecarga de 
funções. 

Nem sempre foi possível evitar a sobrecarga de 
funções de alguns trabalhadores, tendo em conta a 
adequação que revelam para determinadas tarefas. 

- Existência de equipas dedicadas para 
determinadas tarefas em função do perfil e do 
serviço atribuído aos docentes. 

Não existem equipas constituídas, mas procurou-se 
atribuir, por exemplo, a instrução de 
procedimentos disciplinares de alunos em função 
do serviço letivo dos docentes. 

 

 

ÁREA ORGANIZACIONAL: LIDERANÇA, GESTÃO E AUTOAVALIAÇÃO 

SUBÁREA: 2.2. Organização e formação de recursos humanos 

OBJETIVO: 2.2.2. Fomentar a formação dos recursos humanos 

 

AÇÕES DE MELHORIA/ESTRATÉGIAS GRAU DE EXECUÇÃO 

- Realização de ações de formação interna, formal e 
não formal. 

Ocorreram algumas ações; ex.: divulgação de 
tutoriais de apoio à utilização de plataformas de 
administração escolar.  

- Definição de um plano de formação que 
disponibilize ações formativas adequadas às reais 
necessidades do Agrupamento. 

Não verificado. As ações a disponibilizar depende 
da oferta dos centros de formação. 

- Divulgação de formação externa junto do pessoal 
docente e não docente. 

Ocorreram várias ações; ex.: envio por email da 
oferta de diversas entidades formativas. 

 

 

ÁREA ORGANIZACIONAL: LIDERANÇA, GESTÃO E AUTOAVALIAÇÃO 

SUBÁREA: 2.3. Organização e afetação de recursos materiais 

OBJETIVO: 2.3.1. Gerir os recursos materiais em função das necessidades e expectativas 
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AÇÕES DE MELHORIA/ESTRATÉGIAS GRAU DE EXECUÇÃO  

- Melhoria ativa do laboratório de Físico-Química e 
Ciências Naturais, utilizando de modo eficaz este 
espaço nas aulas de desdobramento das turmas. 

 Não verificado. 

- Melhoria do equipamento da sala de TIC e sinal de 
Internet na escola. 

Ocorreram algumas ações, mas ainda são 
insuficientes, tendo em conta o estado dos 
recursos. 

- Mobilização da comunidade educativa para a 
construção de soluções que visem a melhoria das 
salas de aula e dos espaços comuns. 

Ocorreram algumas ações; ex.: participação em 
concursos como “Bairro Feliz”; estabelecimento de 
diligências junto da autarquia; mobilização dos 
assistentes operacionais. 

- Atribuição adequada de horas para o desempenho 
de cargos e/ou funções. 

Nem sempre foi possível, devido a limitações de 
crédito horário. 

 

 

ÁREA ORGANIZACIONAL: LIDERANÇA, GESTÃO E AUTOAVALIAÇÃO 

SUBÁREA: 2.4. Comunicação interna e externa 

OBJETIVO: 2.4.1. Promover a eficácia e a adequação da comunicação 

 

AÇÕES DE MELHORIA/ESTRATÉGIAS GRAU DE EXECUÇÃO  

- Publicação/disponibilização de documentos de 
forma atempada, organizada e concentrada numa 
plataforma digital comum/única. 

 Ocorreram várias ações neste âmbito, mas poderia 
ser otimizada se fosse enviado um email, 
informando e com um link de acesso direto. 

- Existência de uma equipa responsável pela 
comunicação e divulgação interna e externa. 

A equipa existe mas desenvolveu um trabalho de 
uniformização gráfica de documentos internos. 

- Otimização das funcionalidades disponíveis nas 
plataformas digitais de administração escolar para 
comunicação com os encarregados de educação. 

 Ocorreram algumas ações; ex.: Office 365; GIAE. 

- Organização da rede de informação e comunicação.   Ocorreram algumas ações; ex.: divulgação avulsa 
de informações e atividades nas equipas do Teams. 

- Uniformização de modo e procedimentos de 
comunicação. 

Ocorreram várias ações; ex.: uso exclusivo de 
correio institucional e plataforma Office 365.  

- Otimização do circuito de comunicação por todos 
os utilizadores. 

 Ocorreram algumas ações, mas ainda não está 
otimizado por todos os utilizadores; ex.: 
encaminhamento e feedback de mensagens; 
utilização de ícones como alternativa de 
confirmação de receção; utilização de Bcc. 

Disponibilização e explicação de documentos que 
orientam a ação do Agrupamento. 

Ocorreram algumas ações, mas são necessárias 
mais: ex.: divulgação do Projeto Cultural de Escola. 

 

 

ÁREA ORGANIZACIONAL: LIDERANÇA, GESTÃO E AUTOAVALIAÇÃO 

SUBÁREA: 2.5. Desenvolvimento de práticas de autoavaliação institucional 

OBJETIVO: 2.5.1. Implementar práticas sistemáticas e abrangentes de autoavaliação 
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AÇÕES DE MELHORIA/ESTRATÉGIAS GRAU DE EXECUÇÃO  

- Definição de procedimentos de autoavaliação, 
criando instrumentos e rotinas de recolha. 

Ocorreram algumas ações, mas ainda não de forma 
sistemática. 

- Auscultação e participação da comunidade 
educativa no processo de autoavaliação. 

Ocorreram algumas ações; ex.: aplicação de 
questionário; participação de representantes dos 
encarregados de educação e do pessoal não 
docente na autoavaliação. 

- Aplicação bianual de um questionário à 
comunidade escolar sobre o funcionamento do 
Agrupamento. 

Ocorreram várias ações; ex.: o questionário está a 
ser aplicado anualmente. 

- Divulgação dos resultados de autoavaliação à 
comunidade educativa. 

Ocorreram várias ações; ex.: divulgação do 
relatório de autoavaliação. 

- Disponibilização de recursos para a autoavaliação 
e implementação das sugestões de melhoria.  

Ocorreram algumas ações, mas é necessário mais 
tempo e formação para a equipa de autoavaliação. 
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4. MONITORIZAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS DE SUPORTE À EDUCAÇÃO INCLUSIVA  

De acordo com o previsto no n.º 2 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de 

julho, na sua redação atual, o relatório de autoavaliação deve incluir a monitorização da 

implementação das medidas de suporte à educação inclusiva. 

Com a finalidade de adequar às necessidades e potencialidades de cada aluno e a 

garantir as condições da sua realização plena, promovendo a equidade e a igualdade de 

oportunidades no acesso ao currículo, na frequência e na progressão ao longo da escolaridade 

obrigatória, o diploma legal supracitado prevê as seguintes medidas de suporte à aprendizagem 

e à inclusão: 

 Medidas universais – que correspondem às respostas educativas que a escola tem 

disponíveis para todos os alunos, com objetivo de promover a participação e a melhoria 

das aprendizagens, como por exemplo: a diferenciação pedagógica; as acomodações 

curriculares; o enriquecimento curricular; a promoção do comportamento pró-social; a 

intervenção com foco académico ou comportamental em pequenos grupos. 

 Medidas seletivas – que visam colmatar as necessidades de suporte à aprendizagem não 

supridas pela aplicação de medidas universais, como por exemplo: os percursos 

curriculares diferenciados; as adaptações curriculares não significativas; o apoio 

psicopedagógico; a antecipação e o reforço das aprendizagens; o apoio tutorial.  

 Medidas adicionais – que têm como objetivo colmatar dificuldades acentuadas e 

persistentes ao nível da comunicação, interação, cognição ou aprendizagem que exigem 

recursos especializados de apoio à aprendizagem e à inclusão, como por exemplo: a 

frequência do ano de escolaridade por disciplinas; as adaptações curriculares 

significativas; o plano individual de transição; o desenvolvimento de metodologias e 

estratégias de ensino estruturado; o desenvolvimento de competências de autonomia 

pessoal e social. A mobilização das medidas adicionais depende da demonstração da 

insuficiência das medidas universais e seletivas. 

Estas medidas são desenvolvidas tendo em conta os recursos materiais e humanos 

disponíveis na escola, assim como os serviços de apoio ao seu funcionamento, privilegiando-se o 

contexto de sala de aula. 

De seguida, apresentam-se as principais conclusões da avaliação da implementação das 

medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, no âmbito da legislação supracitada, realizada 

pela Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI), constituída no ano letivo 

2018/2019 para os efeitos previstos no artigo 12.º do decreto-lei anteriormente aludido, e 

constantes do relatório elaborado pela mesma equipa, no cumprimento das suas atribuições de 

condução do processo de identificação das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão e da 

respetiva monitorização. 
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Assim, no ano letivo 2021/2022, 354 alunos do ensino básico beneficiaram de medidas 

universais de suporte à aprendizagem e à inclusão. A EMAEI concluiu tratar-se de um número 

elevado, muito embora considere que tais medidas devem continuar a ser mobilizadas, sempre 

que os alunos delas necessitem, em qualquer altura do ano letivo e/ou dos seus percursos 

escolares, pois são de extrema importância para a promoção do sucesso educativo dos mesmos. 

A Figura 9 mostra o número de alunos com medidas universais em cada ano de escolaridade do 

ensino básico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 9: Número de alunos com medidas universais em cada ano de escolaridade do ensino básico (Fonte: EMAEI). 

 

Quanto às medidas seletivas, foram aplicadas a 58 alunos, sendo que as que mais se 

destacaram são as adaptações curriculares não significativas, especialmente nas disciplinas com 

características mais teóricas, bem como o apoio psicopedagógico – que contempla o 

acompanhamento/apoio psicológico e o apoio por parte da Educação Especial – e a antecipação 

e reforço das aprendizagens. A Figura 10 apresenta o número de crianças e alunos com medidas 

seletivas, para os quais foram igualmente aplicadas medidas universais. A EMAEI concluiu que 

estas medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão devem manter-se, pois abrangem um 

universo significativo de alunos e deve incidir, sobretudo, no apoio pedagógico 

individualizado/personalizado ou em pequeno grupo nas disciplinas em que os alunos 

evidenciam mais dificuldades.  
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Figura 10: Número de crianças e alunos com medidas seletivas por nível de educação e ensino (Fonte: EMAEI). 

 

Relativamente às medidas adicionais, 22 alunos usufruíram da sua aplicação, sendo que a 

sua implementação se revelou maioritariamente eficaz, indo ao encontro do perfil e estilo de 

aprendizagem de cada aluno. As principais ações implementadas foram as adaptações 

curriculares significativas e o desenvolvimento de metodologias e estratégias de ensino 

estruturado, bem como de competências de autonomia pessoal e social. Neste âmbito, as 

docentes de Educação Especial desenvolveram trabalho em contexto de sala de aula e no centro 

de apoio à aprendizagem (CAA), tendo em conta as características dos discentes, o perfil do 

aluno à saída da escolaridade obrigatória, o reforço de aprendizagens essenciais desenvolvidas 

transversalmente, bem como o desenvolvimento de aprendizagem substitutivas. A Figura 11 

mostra o número de crianças e alunos com medidas adicionais, para os quais foram igualmente 

aplicadas medidas universais e seletivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11: Número de crianças e alunos com medidas adicionais por nível de educação e ensino (Fonte: EMAEI). 
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No seu relatório, a EMAEI salientou o seguinte: 

 A equipa pautou o seu trabalho no suporte de uma escola reflexiva, num espaço de 

partilha e de saberes, com vista a proporcionar respostas de qualidade perante a 

diversidade dos alunos, na operacionalização das medidas de suporte à aprendizagem e à 

inclusão. Todo este processo induziu a uma reflexão do plano de ação realizado 

(sumariado em 31 reuniões ao longo de todo o ano). 

 Aspetos positivos: continuou a sua ação no caminho de tentar assegurar as condições 

para que todos os docentes promovessem uma educação inclusiva que contemplasse o 

desenvolvimento pessoal e social dos seus alunos; procurou ser a face de uma Escola 

Inclusiva, onde todos os alunos tivessem as mesmas oportunidades e fossem valorizados e 

respeitados nas suas diferenças.  

 Aspetos a melhorar: promoção de formação para todos os docentes e não 

docentes;  articulação/trabalho colaborativo entre docentes e EMAEI; reestruturação, 

sempre que necessário, de alguns documentos orientadores da implementação das 

Medidas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão; análise e reestruturação do plano de 

ação do CAA, sempre que o mesmo se justifique; contributo para a definição de metas 

diferenciadoras para o Projeto Educativo do Agrupamento, refletido em projetos 

educacionais inclusivos; criação de mais respostas ao nível do ensino estruturado para 

alunos com Perturbação do Espetro Autista (PEA), no sentido do desenvolvimento de 

Metodologias e Estratégias de Ensino Estruturado, mediante o número e especificidade 

de casos existentes no Agrupamento, com o objetivo de os recursos do CAA continuarem 

a prestar apoio pedagógico e estar ao serviço dos docentes das turmas de pertença dos 

alunos com PEA; formação/monitorização da aplicação das medidas universais de 

aprendizagem e monitorização da sua eficácia. 
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5. OUTRAS AVALIAÇÕES 

Tendo em vista a avaliação do grau de execução de algumas iniciativas de relevância 

pedagógica e organizacional, no final do ano letivo, foram constituídos grupos de trabalho e/ou 

produzidos relatórios. De seguida, apresentam-se as principais conclusões dos documentos 

elaborados. 

 

5.1. Plano Anual de Atividades (PAA) 

Ao longo do ano letivo, foram previstas 457 atividades – 531 se contabilizadas as que 

foram propostas para mais do que um período letivo. Os departamentos que propuseram mais 

atividades foram os do 1.º Ciclo (185), o do Pré-escolar (38) e a articulação entre ambos (76), 

num total de 299 das atividades (aproximadamente 65%).  

Das 457 atividades previstas, 449 foram realizadas e avaliadas, na sua globalidade de 

forma bastante positiva. Não obstante, foram apontados alguns constrangimentos, 

nomeadamente a situação pandémica e um acesso à internet pouco eficiente. 

No final do relatório, foram elencadas as considerações que, de seguida, se transcrevem: 

 Todos os estabelecimentos têm atividades em comum com a escola sede e há atividades 

comuns a todos os estabelecimentos de JI /1.º CEB. Pode-se concluir que há articulação 

das atividades entre todos os ciclos de ensino do Agrupamento. Há, também, atividades 

que cada escola do Agrupamento dinamiza/desenvolve que são diferentes das demais de 

acordo com as várias diferenças e especificidades.  

 Relativamente à avaliação realizada pelos alunos, constatou-se que o número de 

avaliações feitas, por atividade, ficou, na maior parte dos casos, muito aquém dos 50% 

pretendidos. Seria pertinente ponderar a percentagem de alunos a avaliar as atividades 

no próximo ano letivo, quando estas envolvem um número elevado de participantes.  

 Algumas atividades não foram avaliadas atempadamente para que constasse no relatório 

do respetivo período (1.º e 2.º períodos). Essa avaliação foi feita posteriormente e fez 

com que surgissem algumas discrepâncias entre os valores obtidos neste relatório e nos 

anteriores. 

 

5.2. Projeto Cultural de Escola (PCE) 

O PCE foi criado como uma medida inscrita no Plano Nacional das Artes (PNA), ao qual o 

Agrupamento aderiu. O PNA é uma iniciativa das áreas governativas da Cultura e da Educação e 

têm como missão dar um lugar central às artes e ao património na formação ao longo da vida. 

De acordo com a avaliação realizada pela equipa responsável pelo PCE, as iniciativas 

previstas foram todas realizadas, conforme definido no Plano Anual de Atividades, contando-se, 
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entre elas, a título de exemplo: visitas a espaços culturais; apresentação à comunidade de 

espetáculos e exposições; encontros com escritores e ilustradores;  disciplina de “Oficina de 

Teatro”, para 5.º ano, e de opção, Artes e Comunicação, para o 3.º ciclo; iniciativas da 

Biblioteca e de clubes escolares (Teatro e Reciclagem); concursos de artes com a obtenção da 

Menção Honrosa para o 9.B no concurso “Sardinha das Festas de Lisboa22”; projetos nacionais 

como “Roteiros de Espaços – PRA 21/23”; projetos internacionais (Erasmus+).  

O grupo concluiu que, não obstante as artes estarem bastante enraizadas nas atividades 

definidas no PAA, não parecem gerar nos alunos hábitos de participação e fruição cultural no 

meio envolvente, uma vez que se verificou uma baixa adesão por parte da comunidade 

educativa (164 respostas) ao questionário “Hábitos de participação e fruição cultural”. 

 

5.3. Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola (PADDE) 

O PADDE constitui um instrumento de orientação para promover a implementação e o 

fomento das tecnologias digitais nas escolas, de modo a apoiar e melhorar o ensino e a 

aprendizagem, bem como o desenvolvimento de competências digitais por parte dos alunos e 

dos docentes. 

O PADDE contempla três dimensões fundamentais: a tecnológica e digital, a pedagógica e 

a organizacional. A maioria das atividades desenvolveu-se na componente pedagógica, tendo a 

equipa responsável pela monitorização do plano salientado as seguintes ações:  

 Na dimensão tecnológica e digital – Projeto Ágil, foi criada uma equipa que integra 

elementos da secretaria do agrupamento e PTE (Plano Tecnológico) com o objetivo de 

preparar, gerir e manter os computadores cedidos aos diferentes membros da 

comunidade educativa; foi elaborado um formulário com políticas e procedimentos de 

utilização; 

 Na dimensão pedagógica – foram criadas as comunidades virtuais (todas as unidades 

organizativas da escola estão traduzidas em equipas), utilizando a plataforma Teams, 

com vista ao trabalho colaborativo; foi posto em ação o projeto Cloud, que consiste na 

utilização da plataforma Office 365 como base de trabalho. Dentro desta plataforma, foi 

criado um repositório online para todo o tipo de documentos e outros recursos; 

centralizou-se na ferramenta SharePoint a gestão e a avaliação do PAA; foram 

potenciados, pelo uso de meios digitais, os projetos internacionais eTwinning e 

Erasmus+; foram criadas outras vertentes digitais, como o Blog das Bibliotecas Escolares 

com a apresentação das atividades realizadas em formatos multimédia, incluindo a 

Biblioteca digital; foi feita a manutenção e atualização da rede social do Agrupamento; a 
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oferta da disciplina de Programação promoveu o desenvolvimento de projetos como a 

criação jogos interativos em dinâmica de grupo; 

 Na dimensão organizacional – projeto Digitalismo; incremento da utilização da 

plataforma GIAE para acompanhamento da vida escolar por parte dos encarregados de 

educação; projeto Big Data, que serviu para medir e monitorizar a utilização das práticas 

e recursos digitais, com recurso à análise de um questionário feito aos docentes do 

Agrupamento. 

 

5.4. Plano de Recuperação das Aprendizagens  

Tendo como objetivo a recuperação das aprendizagens afetadas pelos vários confinamentos 

impostos durante a pandemia de COVID-19, o Ministério da Educação criou o Plano 21|23 

Escola+, Plano de Recuperação das Aprendizagens, para os alunos dos ensinos básico e 

secundário, o qual contempla um conjunto de medidas e estratégias educativas dirigidas à 

promoção do sucesso escolar e ao combate às desigualdades.  

Este plano integrado para a recuperação das aprendizagens incide em três eixos 

estruturantes de atuação, a saber: Eixo 1 – Ensinar e aprender; Eixo 2 – Apoiar as comunidades 

educativas; Eixo  3 - Conhecer e avaliar. Cada uma destas linhas de ação desenvolve-se em 

domínios de incidência prioritária (Quadro 24) e em ações específicas, com vista à promoção das 

áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e nas 

Aprendizagens Essenciais das diferentes disciplinas.  

 

Quadro 24: Eixos e domínios definidos no Plano 21|23 Escola+, Plano de Recuperação das Aprendizagens (Fonte: Direção-Geral de 

Educação, em https://escolamais.dge.mec.pt/). 

EIXO 1  
Ensinar e aprender 

EIXO 2  
Apoiar as comunidades 

educativas 

EIXO  3  
Conhecer e avaliar 

1.1. + Leitura e Escrita 

1.2. + Autonomia Curricular 

1.3. + Recursos Educativos 

1.4. + Família 

1.5. + Avaliação e Diagnóstico 

1.6. + Inclusão e Bem-Estar 

1.7. + Território 

2.1. + Equipas Qualificadas 

2.2. + Formação 

2.3. + Ensino Profissional 

2.4. + Digital 

3.1. + Dados 

3.2. + Informação 

 

No âmbito do programa definido a nível nacional, o Agrupamento delineou o seu plano 

estratégico, tendo identificado medidas educativas, curriculares e organizativas (Eixo 1), os 

meios e recursos para as executar (Eixo 2) e as iniciativas de monitorização e avaliação de 

eficácia e eficiência dessas medidas (Eixo 3). No final do primeiro ano de execução do referido 

plano, foi constituída uma equipa de trabalho que procedeu à monitorização do cumprimento 

das medidas nele inscritas, salientando-se do relatório elaborado as seguintes conclusões: 
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 O plano de recuperação estratégico de recuperação de aprendizagens tem vindo a ser 

cumprido.  

 Foram encontrados constrangimentos na prestação efetiva do apoio educativo no 1.º 

ciclo e na largura de banda da internet, que, embora tenha sofrido um reforço, foi 

insuficiente. 

 Para minimizar o impacto destes constrangimentos, foi sugerida, por um lado a criação 

de uma bolsa de professores para substituições, de modo a libertar os docentes de apoio 

educativo dessas funções; por outro, a utilização em sala de aula dos computadores 

atribuídos aos alunos da escola-sede, para que se possam aplicar recursos digitais e se 

passe a considerar que o material informático tem a mesma funcionalidade de um 

manual/caderno. Para tal, esta informação teria de ser dada aos Encarregados de 

Educação na reunião de apresentação do início do ano letivo. 

 A monitorização do plano apresenta limitações, pois não permite avaliar a eficácia e a 

eficiência das medidas executadas, porquanto não estão definidos critérios para esse 

efeito.  

 De modo a ultrapassar esta dificuldade, foi proposto que, em reuniões das estruturas do 

Agrupamento, se criassem critérios para a realização desta avaliação. 
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6. AÇÕES DA EQUIPA DE AUTOAVALIAÇÃO AO LONGO DO ANO LETIVO  

No ano letivo 2021/2022, a Equipa de Autoavaliação foi nomeada pela Diretora do 

Agrupamento, através do Despacho nº 17/2021-2022, de 4 de novembro, tendo-se verificado a 

alteração do elemento representante da educação pré-escolar, por mudança de funções do 

membro cessante. Os restantes elementos designados são docentes de cada um dos três ciclos 

do ensino básico. Este ano letivo também integraram a equipa um representante dos 

encarregados de educação e outro do pessoal não docente, conforme proposta apresentada e 

aprovada no ano letivo precedente. O Quadro 25 expõe a constituição e identificação da Equipa 

de Autoavaliação no ano letivo 2021/2022. 

 

Quadro 25: Constituição da Equipa de Autoavaliação no ano letivo 2021/2022. 

Função Nome 

Representante da educação pré-escolar Aldina Fardilha 

Representante do 1.º ciclo Laura Mendes 

Representante do 2.º ciclo; Coordenadora Filomena Vieira 

Representante do 3.º ciclo; Secretário Francisco Silva 

Representante do pessoal não docente  Elsa Canedo 

Representante dos encarregados de educação Dirce Alves 

 

Este ano letivo, o grupo de trabalho entendeu unanimemente adotar de forma definitiva 

a designação de Equipa de Autoavaliação, proposta no ano letivo anterior, em alternativa a 

Comissão de Avaliação Interna, pelo facto da referida denominação ter sido apresentada para 

discussão e aprovada nos órgãos competentes, não obstante ainda não ter sido vertida e 

publicada nos documentos internos do Agrupamento, nomeadamente no Regulamento Interno. 

Para o exercício das atribuições da Equipa de Autoavaliação, foram atribuídos dois 

tempos semanais, isto é, 50 minutos por semana a cada um dos docentes dos 2.º e 3.º ciclos. Da 

atividade desenvolvida pela equipa, ao longo do ano letivo, salientam-se: 

 A divulgação do relatório 2020/2021 internamente (comunicação para os órgãos e 

serviços e estruturas de supervisão), externamente (publicação no sítio eletrónico do 

Agrupamento); 

 A realização de cinco reuniões, presencialmente e à distância. Os assuntos tratados nos 

encontros de trabalho mencionados foram registados em atas; 

 A definição dos campos de análise para o ano letivo corrente e da forma de recolha e 

tratamento de dados (meios, instrumentos, calendarização, etc.); 

 A consulta e a pesquisa de documentos;  

 A construção e aplicação de um questionário dirigido à comunidade educativa;  
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 A recolha e o tratamento de dados; 

 A elaboração do relatório anual. 

Adicionalmente, os elementos representantes do 1.º e 2.º ciclos, assim como o do 3.º 

integraram equipas de trabalhos relacionadas, respetivamente, com o Projeto Educativo e o 

Plano Anual de Atividades. 

Tendo em conta a centralidade que a autoavaliação tem vindo a assumir no contributo 

para a melhoria do serviço prestado pelas escolas, os elementos da equipa constataram que: 

 Ainda não frequentaram qualquer formação na área de avaliação institucional, conforme 

têm vindo a solicitar, considerando que tal é imprescindível; 

 Não foram indicados para integrarem formação relacionada com programas inovadores 

no sistema educativo (ex.: Projeto MAIA - Monitorização, Acompanhamento e 

Investigação em Avaliação Pedagógica); 

 As horas atribuídas aos elementos da equipa para a sua atividade são insuficientes, ao 

que acresce o facto de estes serem designados para o desempenho de outros cargos e/ou 

a realização de tarefas adicionais, para além daquelas que decorrem do serviço letivo 

atribuído no seu horário semanal. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Equipa de Autoavaliação agradece a colaboração dos órgãos de direção, das estruturas 

de coordenação educativa e dos serviços administrativos na disponibilização dos dados 

solicitados para a elaboração do presente relatório. Agradece, também, aos coordenadores dos 

assistentes e técnicos, aos diversos coordenadores das estruturas de orientação pedagógica e de 

estabelecimento, aos diretores de turma, aos professores e educadoras titulares de 

turma/grupo, aos professores de TIC e a outros docentes ou não docentes que ajudaram a 

Equipa de Autoavaliação na divulgação das ligações eletrónicas para os questionários e/ou na 

criação de condições para o seu preenchimento. A Equipa de Autoavaliação agradece a todos – 

alunos, encarregados de educação, trabalhadores docentes, trabalhadores não docentes, equipa 

diretiva – que disponibilizaram algum do seu tempo para responderem ao questionário enviado 

e, assim, poderem contribuir para autoavaliação e melhoria do Agrupamento.  

A Equipa de Autoavaliação admite que a análise dos vários domínios de funcionamento 

do Agrupamento apresentada neste relatório possa conter limitações, devido a restrições de 

vária ordem, em especial a que se refere à falta de formação dos elementos da equipa em 

avaliação institucional. Não obstante, de seguida, expõem-se determinadas 

considerações/sugestões de melhoria, algumas das quais já referidas em relatórios anteriores 

mas que se consideram não estar totalmente concretizadas. 

1. Otimizar os canais e os modos de comunicação internos, através: i) de mensagens 

concertadas, claras e mobilizadoras; ii) da divulgação interna e/ou explicação de 

documentos que orientam a ação do Agrupamento, como por exemplo o Projeto 

Educativo, o Plano de Recuperação das Aprendizagens ou o Projeto Cultural de 

Escola. 

2. Investir na comunicação externa, nomeadamente com os encarregados de educação, 

ouvindo e dando resposta em tempo útil às observações e/ou pedidos de 

esclarecimento/atendimento, de modo a diminuir opiniões negativas que podem 

derivar da falta de informação e/ou da incompreensão de decisões tomadas. 

3. Fomentar e valorizar o envolvimento dos alunos dos vários níveis de ensino nas 

decisões sobre aspetos específicos do seu quotidiano escolar, construindo uma 

cidadania mais responsável, inclusiva e participativa. 

4. Implementar um programa transversal, estruturado e intencional de prevenção da 

violência (verbal e física) em meio escolar e de promoção da saúde mental, sob 

coordenação do Serviço de Psicologia e Orientação do Agrupamento e a pôr em 

prática em disciplinas como Cidadania e Desenvolvimento ou Assembleia de Turma. 
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5. Adotar medidas que permitam melhorar a eficácia de estratégias implementadas para 

combater os défices dos alunos nas aprendizagens e que começam a fazer-se sentir e 

a persistir desde a educação pré-escolar, sendo preditores de dificuldades futuras.  

6. Retomar as boas práticas que foram suspensas ou limitadas no período da pandemia, 

como por exemplo: o acesso dos encarregados de educação aos estabelecimentos 

para o atendimento direto com os educadores/professores titulares ou diretores de 

turma; o reconhecimento do mérito dos alunos nos termos definidos no Regulamento 

Interno. 

7. Definir procedimentos integrados de autoavaliação, estabelecendo a informação que 

se pretende conhecer e, para a obter, criar instrumentos e rotinas de recolha. 

8. Articular a ação de grupos de trabalho criados para avaliar a implementação de 

determinados programas ou planos com a atividade desenvolvida pela equipa de 

autoavaliação. 

9. Articular a coordenação das diversas atividades, projetos e iniciativas existentes, 

para mais eficazmente as organizar e divulgar. 

10.  Diligenciar no sentido da melhoria das infraestruturas e dos equipamentos 

eletrónicos, de modo a potenciar a utilização regular de ferramentas digitais e 

metodologias inovadoras em sala de aula. 

Sendo a autoavaliação institucional um processo que requer a participação e o 

envolvimento de todos, a implementação de ações de melhoria exige uma estratégia concertada 

e intencional, bem como um trabalho cooperante e empenhado. É pela vontade de pensar e 

resolver colaborativamente os problemas que o Agrupamento aprende e se desenvolve, tendo 

em vista o cumprimento da sua missão.  

 

Aprovado em reunião da Equipa de Autoavaliação, em 30 de novembro de 2022. 
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ANEXOS 

I. APRESENTAÇÃO DAS RESPOSTAS AOS QUESTIONÁRIOS  

i) Respostas dos alunos do 4.º ano  

 

Alunos 4.º ano (142 respostas) 
Avaliação do ano letivo 2021/2022 

Muitas 
vezes 

Às vezes Raramente Nunca Não sei 

 Questões N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

1. As tarefas que realizo nas aulas são interessantes e 
ajudam-me a aprender. 123 86,6 19 13,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2. O professor apoia os alunos quando têm dificuldades 
em aprender.  133 93,7 6 4,2 3 2,1 0 0,0 0 0,0 

3. Sou incentivado a melhorar os meus trabalhos 
escolares e a alargar os meus conhecimentos. 113 79,6 25 17,6 1 0,7 1 0,7 2 1,4 

4. Avalio o meu trabalho nas aulas. 
51 35,9 76 53,5 13 9,2 2 1,4 0 0,0 

5. Nas aulas o professor avalia os meus trabalhos para 
eu melhorar. 124 87,3 16 11,3 2 1,4 0 0,0 0 0,0 

6. Na escola, faço trabalhos práticos e experiências. 
48 33,8 66 46,5 27 19,0 0 0,0 1 0,7 

7. Na escola realizo atividades físicas e desportivas. 
81 57,0 52 36,6 9 6,3 0 0,0 0 0,0 

8. Na escola realizo atividades artísticas. 55 38,7 70 49,3 16 11,3 0 0,0 1 0,7 

9. Na escola, uso os computadores/tablets para realizar 
tarefas escolares.  63 44,4 61 43,0 17 12,0 1 0,7 0 0,0 

10. Na escola, sou incentivado a participar em ações de 
solidariedade e cidadania. 88 62,0 37 26,1 8 5,6 5 3,5 4 2,8 

11. Na escola, participo em projetos ligados à saúde e 
ao bem-estar. 63 44,4 49 34,5 21 14,8 3 2,1 6 4,2 

12. Sou incentivado a ler, dentro e fora da escola. 
104 73,2 28 19,7 4 2,8 5 3,5 1 0,7 

13. Alguns dos meus trabalhos são expostos na escola. 
94 66,2 43 30,3 4 2,8 1 0,7 0 0,0 

14. Na escola, os alunos respeitam as diferenças entre 
uns e outros. 75 52,8 52 36,6 12 8,5 3 2,1 0 0,0 

15. Os alunos respeitam os adultos que trabalham na 
escola. 67 47,2 61 43,0 11 7,7 1 0,7 2 1,4 

16. Os adultos da minha escola ajudam-me sempre que 
preciso.  119 83,8 15 10,6 7 4,9 1 0,7 0 0,0 

17. Os alunos participam na elaboração das regras da 
turma.  66 46,5 51 35,9 17 12,0 3 2,1 5 3,5 

18. São pedidas aos alunos sugestões de melhoria para o 
funcionamento da escola.  62 43,7 45 31,7 25 17,6 3 2,1 7 4,9 

19. Sinto-me seguro na minha escola. 
123 86,6 13 9,2 4 2,8 1 0,7 1 0,7 

20. Gosto da minha escola. 
131 92,3 5 3,5 2 1,4 1 0,7 3 2,1 

                     

Percentagem média 62,8% 27,8% 7,1% 1,1% 1,2% 
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ii) Respostas dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos  

 

Alunos 2.º e 3.º ciclos (398 respostas) 
Avaliação do ano letivo 2021/2022 

Muitas 
vezes 

Às vezes Raramente Nunca Não sei 

Questões N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

1. As tarefas que realizo nas aulas são interessantes e 
ajudam-me a aprender. 176 44,2 196 49,2 20 5,0 4 1,0 2 0,5 

2. Os professores apoiam os alunos quando têm 
dificuldades em aprender.  205 51,5 167 42,0 20 5,0 2 0,5 4 1,0 

3. Sou incentivado a melhorar o meu desempenho 
escolar e a alargar os meus conhecimentos. 196 49,2 157 39,4 35 8,8 5 1,3 5 1,3 

4. Avalio o meu trabalho nas aulas e essa avaliação 
contribui para melhorar o meu desempenho. 147 36,9 193 48,5 34 8,5 14 3,5 10 2,5 

5. Sou incentivado a apresentar as minhas ideias para 
melhorar as aulas.  99 24,9 183 46,0 86 21,6 23 5,8 7 1,8 

6. Na escola, realizo trabalhos práticos e experiências. 
105 26,4 188 47,2 91 22,9 13 3,3 1 0,3 

7. Na escola, uso os computadores/tablets para realizar 
tarefas escolares. 93 23,4 133 33,4 141 35,4 27 6,8 4 1,0 

8. Recorro à biblioteca escolar para enriquecer os 
conhecimentos. 48 12,1 104 26,1 149 37,4 91 22,9 6 1,5 

9. Na escola, participo em projetos ligados à saúde e ao 
bem-estar. 68 17,1 180 45,2 113 28,4 30 7,5 7 1,8 

10. Na escola, sou incentivado a participar em ações de 
solidariedade e cidadania. 116 29,1 175 44,0 81 20,4 15 3,8 11 2,8 

11. Tenho oportunidades para apresentar alguns dos 
meus trabalhos, na escola ou na comunidade.  95 23,9 207 52,0 77 19,3 8 2,0 11 2,8 

12. Na escola, sou apoiado para fazer as minhas 
escolhas de orientação escolar e profissional. 126 31,7 174 43,7 57 14,3 18 4,5 23 5,8 

13. Os adultos da minha escola ajudam os alunos que 
precisam. 175 44,0 157 39,4 52 13,1 6 1,5 8 2,0 

14. Na escola, os alunos respeitam as diferenças entre 
uns e outros. 89 22,4 204 51,3 72 18,1 28 7,0 5 1,3 

15. Os alunos sabem estar de forma adequada nos 
diferentes espaços escolares. 52 13,1 224 56,3 100 25,1 19 4,8 3 0,8 

16. Os professores resolvem bem as situações de 
indisciplina. 136 34,2 203 51,0 44 11,1 11 2,8 4 1,0 

17. São pedidas aos alunos sugestões de melhoria para o 
funcionamento da escola. 127 31,9 166 41,7 81 20,4 16 4,0 8 2,0 

18. O ambiente da minha escola é acolhedor. 
127 31,9 177 44,5 60 15,1 25 6,3 9 2,3 

19. Sinto-me seguro na minha escola. 
172 43,2 144 36,2 51 12,8 26 6,5 5 1,3 

20. Gosto da minha escola. 
173 43,5 123 30,9 34 8,5 46 11,6 22 5,5 

                      

Percentagem média 31,7% 43,4% 17,6% 5,4% 1,9% 
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 Alunos 2.º e 3.º ciclos (398 respostas) 

Grau de utilidade de cada disciplina 
para a vida diária 

Muito útil Útil Pouco útil Nada útil Não sei 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Português  215 54,0 146 36,7 31 7,8 3 0,8 3 0,8 

Inglês 266 66,8 109 27,4 16 4,0 5 1,3 2 0,5 

Francês 68 17,1 117 29,4 66 16,6 15 3,8 132 33,2 

História e Geografia de Portugal/História 82 20,6 198 49,7 90 22,6 20 5,0 8 2,0 

Geografia 56 14,1 145 36,4 67 16,8 5 1,3 125 31,4 

Cidadania e Desenvolvimento 124 31,2 151 37,9 79 19,8 33 8,3 11 2,8 

Matemática 235 59,0 113 28,4 26 6,5 18 4,5 6 1,5 

Oficina de Matemática 37 9,3 61 15,3 59 14,8 22 5,5 219 55,0 

Ciências Naturais 127 31,9 188 47,2 71 17,8 7 1,8 5 1,3 

Físico-Química  42 10,6 118 29,6 60 15,1 23 5,8 155 38,9 

Educação Visual 51 12,8 128 32,2 132 33,2 78 19,6 9 2,3 

Educação Tecnológica 45 11,3 120 30,2 114 28,6 75 18,8 44 11,1 

Artes e Comunicação 29 7,3 75 18,8 78 19,6 61 15,3 155 38,9 

Educação Física 215 54,0 137 34,4 32 8,0 10 2,5 4 1,0 

Educação Musical 26 6,5 76 19,1 113 28,4 134 33,7 49 12,3 

Tecnologias de Educação e Informação (TIC) 139 34,9 163 41,0 57 14,3 23 5,8 16 4,0 

Programação 56 14,1 88 22,1 46 11,6 16 4,0 192 48,2 

Oficina de Teatro 32 8,0 65 16,3 61 15,3 68 17,1 172 43,2 

Educação Moral Religiosa e Católica  84 21,1 146 36,7 100 25,1 44 11,1 24 6,0 

Assembleia de Turma 122 30,7 138 34,7 81 20,4 40 10,1 17 4,3 

           Percentagem média      25,8% 31,2% 17,3% 8,8% 16,9% 
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Alunos 2.º e 3.º ciclos (398 respostas) 
Necessidade de mudar alguma coisa na escola 

Muito 
necessário 

Necessário 
Pouco 

necessário 
Nada 

necessário 
Não sei 

Aspetos a alterar 
N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

As condições físicas das salas (mesas; 
cadeiras; aquecimento; ...) 

156 39,2 137 34,4 81 20,4 16 4,0 8 2,0 

As condições de higiene dos espaços 
escolares (casas de banho; ...) 

200 50,3 119 29,9 61 15,3 11 2,8 7 1,8 

O atendimento nos serviços escolares 
(Secretaria; Papelaria; ...) 

140 35,2 129 32,4 71 17,8 50 12,6 8 2,0 

Os espaços de convívio dos alunos 
(polivalente; recreio; ...) 

153 38,4 125 31,4 70 17,6 43 10,8 7 1,8 

O que aprendemos nas aulas  138 34,7 109 27,4 81 20,4 55 13,8 15 3,8 

O serviço de refeições  214 53,8 113 28,4 35 8,8 14 3,5 22 5,5 

O equipamento tecnológico das salas de 
aula (projetores, computadores; ...) 

213 53,5 121 30,4 39 9,8 17 4,3 8 2,0 

Os espaços exteriores 154 38,7 118 29,6 79 19,8 38 9,5 9 2,3 

Os espaços desportivos 165 41,5 108 27,1 76 19,1 41 10,3 8 2,0 

As condições físicas dos balneários 188 47,2 120 30,2 65 16,3 19 4,8 6 1,5 

O acesso a equipamentos tecnológicos nos 
intervalos (telemóveis; ...) 

241 60,6 82 20,6 29 7,3 34 8,5 12 3,0 

O serviço da internet 262 65,8 84 21,1 29 7,3 14 3,5 9 2,3 

A existência de toque de entrada e saída 
das aulas 

207 52,0 83 20,9 52 13,1 44 11,1 12 3,0 

Renovação/arranjo dos cacifos 202 50,8 107 26,9 36 9,0 27 6,8 26 6,5 

 
          

Percentagem média      47,3% 27,9% 14,4% 7,6% 2,8% 
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iii) Respostas dos encarregados de educação do pré-escolar  

 

Encarregados de Educação do pré-escolar (126 respostas) 

Avaliação do ano letivo 2021/2022 
Concordo 

totalmente  
Concordo Discordo 

Discordo 
totalmente 

Não sei 

  
Questões 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

1. Conheço o Projeto Educativo do Agrupamento. 
20 15,9 73 57,9 11 8,7 6 4,8 16 12,7 

2. O educador informa os pais sobre a intencionalidade 
da sua ação educativa. 44 34,9 61 48,4 14 11,1 2 1,6 5 4,0 

3. Sou incentivado, pelo educador, a participar no 
planeamento das atividades a realizar. 52 41,3 51 40,5 15 11,9 4 3,2 4 3,2 

4. Sou envolvido, pelo educador, em atividades do 
processo de aprendizagem do meu filho. 49 38,9 54 42,9 14 11,1 4 3,2 5 4,0 

5. Sou envolvido no desenvolvimento de estratégias 
para a inclusão do meu filho. 44 34,9 57 45,2 16 12,7 3 2,4 6 4,8 

6. As atividades realizadas promovem o 
desenvolvimento da curiosidade e autonomia do meu 
filho.  

55 43,7 57 45,2 3 2,4 0 0,0 11 8,7 

7. São proporcionados ao meu filho contextos de 
aprendizagem diversificados, para além da sala de 
atividades.  

43 34,1 59 46,8 8 6,3 1 0,8 15 11,9 

8. O educador partilha comigo, com regularidade, os 
progressos das aprendizagens do meu filho. 38 30,2 56 44,4 23 18,3 6 4,8 3 2,4 

9. Estou satisfeito com os progressos das aprendizagens 
realizadas pelo meu filho. 50 39,7 68 54,0 7 5,6 0 0,0 1 0,8 

10. São desenvolvidos projetos que relacionam diversos 
âmbitos do saber (ciências naturais e sociais, 
matemática, linguagens artísticas, entre outros). 

37 29,4 59 46,8 5 4,0 2 1,6 23 18,3 

11. O educador aproveita as brincadeiras do meu filho 
para incentivar mais aprendizagens. 34 27,0 53 42,1 3 2,4 0 0,0 36 28,6 

12. Alguns dos trabalhos do meu filho são expostos. 
47 37,3 53 42,1 2 1,6 1 0,8 23 18,3 

13. O ambiente do JI promove o bem-estar do meu 
filho.  

53 42,1 69 54,8 2 1,6 0 0,0 2 1,6 

14. O JI promove o respeito pelas características e 
interesses de cada criança. 51 40,5 63 50,0 2 1,6 0 0,0 10 7,9 

15. Conheço as regras de funcionamento do JI. 
49 38,9 67 53,2 4 3,2 1 0,8 5 4,0 

16. Os responsáveis do JI promovem o seu bom 
funcionamento. 52 41,3 67 53,2 2 1,6 0 0,0 5 4,0 

17. Gosto que o meu filho frequente este JI.  
71 56,3 52 41,3 0 0,0 0 0,0 3 2,4 

                      

Percentagem média 36,8% 47,6% 6,1% 1,4% 8,1% 
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iv) Respostas dos encarregados de educação do ensino básico  

 

Encarregados de Educação do ensino básico (422 respostas) 

Avaliação do ano letivo 2021/2022 
Concordo 

totalmente  
Concordo Discordo 

Discordo 
totalmente 

Não sei 

 Questões N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

1. Conheço o Projeto Educativo da escola. 
62 14,7 299 70,9 24 5,7 5 1,2 32 7,6 

2. Sou incentivado a acompanhar a vida escolar do meu 
filho. 

159 37,7 241 57,1 17 4,0 2 0,5 3 0,7 

3. Conheço bem as regras de funcionamento da escola. 
124 29,4 263 62,3 23 5,5 3 0,7 9 2,1 

4. O meu filho é apoiado e incentivado a ultrapassar as 
suas dificuldades e a melhorar os seus resultados 
escolares. 

137 32,5 233 55,2 36 8,5 5 1,2 11 2,6 

5. Sou envolvido no desenvolvimento de estratégias 
para a inclusão do meu filho. 98 23,2 240 56,9 59 14,0 4 0,9 21 5,0 

6. Sou informado sobre as aprendizagens realizadas 
pelo meu filho. 155 36,7 238 56,4 22 5,2 3 0,7 4 0,9 

7. Sou esclarecido sobre a avaliação das aprendizagens 
do meu filho. 177 41,9 220 52,1 18 4,3 6 1,4 1 0,2 

8. O meu filho participa em atividades culturais e 
artísticas da escola. 117 27,7 253 60,0 31 7,3 9 2,1 12 2,8 

 9. O meu filho participa em atividades científicas da 
escola.  86 20,4 230 54,5 47 11,1 8 1,9 51 12,1 

10. O meu filho participa em atividades desportivas da 
escola. 125 29,6 245 58,1 36 8,5 11 2,6 5 1,2 

11. Conheço os projetos da escola em que o meu filho 
está envolvido. 100 23,7 277 65,6 25 5,9 3 0,7 17 4,0 

12. O professor/diretor de turma do meu filho faz uma 
boa ligação à família.   213 50,5 178 42,2 17 4,0 11 2,6 3 0,7 

13. Os responsáveis da escola são acessíveis e 
disponíveis. 

138 32,7 231 54,7 33 7,8 2 0,5 18 4,3 

14. Os responsáveis promovem o bom funcionamento 
da escola.  128 30,3 250 59,2 28 6,6 3 0,7 13 3,1 

15. Os recursos educativos da escola são bem utilizados 
para as aprendizagens dos alunos.   101 23,9 256 60,7 19 4,5 2 0,5 44 10,4 

16. O ambiente da escola promove o bem-estar do meu 
filho. 121 28,7 248 58,8 35 8,3 7 1,7 11 2,6 

17. A escola promove o respeito pelas diferenças. 
137 32,5 229 54,3 21 5,0 5 1,2 30 7,1 

18. A escola resolve bem as situações de indisciplina 
75 17,8 221 52,4 46 10,9 15 3,6 65 15,4 

19. O meu filho sente-se seguro na escola. 
142 33,6 239 56,6 26 6,2 11 2,6 4 0,9 

20. Gosto que o meu filho frequente esta escola.  
182 43,1 207 49,1 19 4,5 3 0,7 11 2,6 

            

Percentagem média 30,5% 56,8% 6,9% 1,4% 4,3% 
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v) Respostas dos trabalhadores docentes  

 

Trabalhadores docentes (105 respostas) 
Avaliação do ano letivo 2021/2022 

Concordo 
totalmente  

Concordo Discordo 
Discordo 

totalmente 
Não sei 

 Questões N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

1. A escola mobiliza a comunidade educativa em 
torno do projeto educativo. 25 23,8 69 65,7 5 4,8 0 0,0 6 5,7 

2. Os docentes estão ativamente envolvidos na 
consecução da visão que orienta a ação da escola. 27 25,7 63 60,0 7 6,7 0 0,0 8 7,6 

3. O trabalho colaborativo entre docentes é efetivo. 41 39,0 52 49,5 7 6,7 0 0,0 5 4,8 

4. Os docentes utilizam mecanismos de 
autorregulação das suas práticas pedagógicas. 29 27,6 65 61,9 3 2,9 0 0,0 8 7,6 

5. As lideranças promovem mudanças significativas 
para a melhoria da escola. 31 29,5 60 57,1 6 5,7 2 1,9 6 5,7 

6. As lideranças valorizam os contributos dos 
docentes para o bom funcionamento da escola. 31 29,5 59 56,2 9 8,6 1 1,0 5 4,8 

7. As lideranças gerem bem os conflitos. 31 29,5 59 56,2 5 4,8 1 1,0 9 8,6 

8. Os docentes são auscultados e participam na 
autoavaliação da escola. 30 28,6 62 59,0 6 5,7 1 1,0 6 5,7 

 9. A autoavaliação da escola contribui para a 
melhoria dos processos de ensino e de 
aprendizagem. 

36 34,3 55 52,4 7 6,7 0 0,0 7 6,7 

10. Os recursos educativos são otimizados para o 
desenvolvimento dos processos de ensino e de 
aprendizagem. 

28 26,7 62 59,0 4 3,8 1 1,0 10 9,5 

11. Os projetos da escola contribuem para a 
formação pessoal e autonomia das crianças e dos 
alunos. 

37 35,2 58 55,2 7 6,7 0 0,0 3 2,9 

12. O processo de ensino e aprendizagem prevê 
estratégias diversificadas em função das 
necessidades das crianças e dos alunos. 

38 36,2 61 58,1 2 1,9 0 0,0 4 3,8 

13. A oferta educativa é adequada às necessidades 
de formação dos alunos. 25 23,8 65 61,9 7 6,7 1 1,0 7 6,7 

14. A escola propicia um ambiente escolar 
acolhedor. 50 47,6 49 46,7 3 2,9 0 0,0 3 2,9 

15. A escola propicia um ambiente escolar inclusivo.  
48 45,7 49 46,7 4 3,8 0 0,0 4 3,8 

16. As situações de indisciplina são bem resolvidas. 
23 21,9% 59 56,2% 13 12,4% 2 1,9% 8 7,6% 

17. A escola promove a realização de formação 
adequada às prioridades pedagógicas. 21 20,0 66 62,9 11 10,5 0 0,0 7 6,7 

18. A escola contribui para o desenvolvimento da 
comunidade envolvente.  26 24,8 66 62,9 4 3,8 1 1,0 8 7,6 

19. Os circuitos de comunicação e informação são 
eficazes. 24 22,9 62 59,0 15 14,3 1 1,0 3 2,9 

 20. Gosto de trabalhar nesta escola 
59 56,2 36 34,3 4 3,8 2 1,9 4 3,8 

            

Percentagem média 31,4% 56,0% 6,1% 0,6% 5,8% 
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vi)  Respostas dos trabalhadores não docentes  

 

Trabalhadores não docentes (42 respostas) 
Avaliação do ano letivo 2021/2022 

Concordo 
totalmente  

Concordo Discordo 
Discordo 

totalmente 
Não sei 

 Questões N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

1. A escola mobiliza a comunidade educativa em 
torno do projeto educativo. 

8 19,0 29 69,0 2 4,8 0 0,0 3 7,1 

2. Os trabalhadores não docentes estão envolvidos no 
cumprimento dos objetivos do projeto educativo da 
escola.  

14 33,3 21 50,0 4 9,5 0 0,0 3 7,1 

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

10 23,8 27 64,3 2 4,8 1 2,4 2 4,8 

4. As lideranças valorizam os contributos dos 
trabalhadores não docentes para o bom 
funcionamento da escola. 

9 21,4 26 61,9 6 14,3 0 0,0 1 2,4 

5. As lideranças gerem bem os conflitos.  7 16,7 26 61,9 5 11,9 2 4,8 2 4,8 

6. Os trabalhadores não docentes participam na 
autoavaliação da escola. 

9 21,4 23 54,8 4 9,5 4 9,5 2 4,8 

7. Os recursos são adequados para as atividades 
desenvolvidas na escola. 

5 11,9 29 69,0 5 11,9 1 2,4 2 4,8 

8. Os critérios de distribuição de serviço dos 
trabalhadores não docentes são claros e adequados. 

8 19,0 25 59,5 4 9,5 3 7,1 2 4,8 

 9. A escola propicia um ambiente escolar acolhedor. 14 33,3 28 66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

10. A escola propicia um ambiente escolar inclusivo. 15 35,7 25 59,5 1 2,4 1 2,4 0 0,0 

11. A escola desenvolve projetos que contribuem para 
o desenvolvimento das crianças e dos alunos.   

10 23,8 29 69,0 0 0,0 1 2,4 2 4,8 

12. As situações de indisciplina são bem resolvidas. 
5 11,9 30 71,4 3 7,1 1 2,4 3 7,1 

13. O trabalho desenvolvido pelos trabalhadores não 
docentes é reconhecido e valorizado na comunidade 
escolar.  

5 11,9 26 61,9 6 14,3 2 4,8 3 7,1 

14. Os trabalhadores não docentes são incentivados a 
fazer a autoavaliação do seu trabalho. 

6 14,3 28 66,7 3 7,1 2 4,8 3 7,1 

15. A escola promove a realização de formação 
adequada às necessidades dos trabalhadores não 
docentes. 

4 9,5 21 50,0 9 21,4 5 11,9 3 7,1 

16. A escola contribui para o desenvolvimento da 
comunidade. 

7 16,7 33 78,6 1 2,4 1 2,4 0 0,0 

17. Os circuitos de comunicação e informação são 
eficazes.  

4 9,5% 29 69,0% 7 16,7% 0 0,0% 2 4,8% 

18. Gosto de trabalhar nesta escola. 24 57,1 18 42,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

            

Percentagem média 21,7% 62,6% 8,2% 3,2% 4,4% 

 

 

 

 

 


