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Introdução 
 

 

«A autoavaliação, porque implementada na  

escola e pela escola, consciente, motivadora, porque participada, 

 e reflexiva, funciona, efetivamente, como um  

instrumento de autonomia e permite à  

escola afirmar-se como organização aprendente.» 

Afonso Elias 

 

 

A avaliação é a ferramenta mais comum e mais eficaz com que qualquer organização conta para conhecer as 

suas idiossincrasias. Na verdade, a escola é uma organização aprendente, que está sujeita a uma permanente 

refletividade, autorregulação e inovação.  

Uma organização escolar, à semelhança das restantes, deve interrogar-se sobre a sua prática e corrigi-la se 

verificar que ela produz maus resultados. A autoavaliação das escolas tem como objetivo primeiro conhecer a 

organização, para a transformar numa unidade que caminha para o sucesso. É importante ter a flexibilidade 

necessária para, em devido tempo, avaliar e redefinir, reformulando e reorganizando todo o processo para que 

a escola se cumpra com sucesso.  

É a Lei n.º 31/2002 de 20 de dezembro que institui de forma clara a avaliação das escolas do ensino não 

superior. Assim, a Equipa de Autoavaliação do Agrupamento de Escolas de Sande (AES) tem vindo a 

desenvolver um trabalho regular de autoavaliação do Agrupamento, seguindo as disposições do art.º 6.º, da 

referida Lei. Por isso, o presente relatório pretende contribuir para a melhoria da escola como um procedimento 

em que esta monitoriza e avalia os seus processos, progressos, desempenhos e desenvolvimentos.  

No cumprimento do estipulado no Quadro-Referencial de Autoavaliação aprovado pelo Agrupamento  em 

2021/2022, vem a Equipa de Autoavaliação do Agrupamento  (EAA), na mesma linha dos últimos anos, 

apresentar à comunidade educativa o Relatório de Autoavaliação do Agrupamento  de Escolas de Sande do 

ano letivo 2021/2022, construído em estreita articulação com os documentos estruturantes do AES – Projeto 

Educativo (PE) TEIP 2018/2021, Plano Plurianual de Melhoria (PPM) 2018/2021 e Contrato de Autonomia (CA). 

Este relatório apresenta a análise efetuada nos domínios dos resultados, da prestação do serviço educativo e 

da autoavaliação, domínios que constam dos referenciais da Inspeção Geral de Educação e Ciência (IGEC).  

As fontes de informação que suportaram os resultados contidos no relatório provieram de uma base alargada 

documental (atas, relatórios, pautas, estatísticas, documentos estruturantes do Agrupamento, que se 
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completaram com questionários realizados ao pessoal docente, aos alunos, aos encarregados de educação e 

aos parceiros sociais) e dos painéis de reflexão com os professores/técnicos responsáveis pela aplicação de 

algumas medidas. Observa-se uma tendência crescente para a participação de elementos da comunidade 

educativa na avaliação interna. Trata-se de um instrumento importante para a melhoria da escola. A 

participação favorece a identificação dos problemas e o envolvimento nas soluções e proporciona ainda uma 

análise mais completa e uma maior abertura da escola ao meio em que se insere.  

Esta autoavaliação teve como principal objetivo identificar os pontos fortes e as fragilidades da orgânica do 

Agrupamento, visando a sua potenciação e correção, no sentido de promover uma cultura de qualidade, 

exigência e responsabilidade. No fundo, procurou-se criar uma cultura de discussão séria entre todos os atores 

que proporcionou um clima favorável à autoavaliação e potenciou o desenvolvimento da qualidade e da eficácia 

da escola, partindo do modo como a escola é vista por professores, alunos, pais e demais comunidade 

envolvente.  

No fundo, este trabalho de avaliação interna decorreu nas seguintes etapas/fases: a recolha de informação, o 

juízo, a redação do relatório de avaliação e a concretização das mudanças. Na verdade, o processo 

consubstancia-se em consulta – questionário, discussão e aprovação de um relatório; análise de dados; e 

elaboração de estratégias, definição de critérios e de procedimentos. Para que a autoavaliação seja, 

efetivamente, um processo de regulação sustentado, formativo e promotor de mudança precisa de órgãos e 

estruturas colaborantes, de professores empenhados e comprometidos, de funcionários não docentes 

participativos, de pais/encarregados de educação envolvidos, de alunos empenhados e responsáveis e do 

envolvimento e olhar crítico de todos os parceiros e cidadãos que se relacionam com o Agrupamento.  
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Equipa Operacional: 

● Coordenadora da EAA – Benedita Carneiro  

● Coordenador do PE TEIP e do PPM 2018/2021 – Filipe Machado 

● Representante do 2.º Ciclo – Laura Ferreira 

● Coordenadora Pedagógica do 2.º e 3.º CEB – Vera Ribeiro  

● Coordenador de Projetos – Henrique Martins 

 

Equipa Alargada: 

● Representante do Ensino Pré-escolar – Branca Oliveira  

● Representante do 1.º Ciclo – Fernanda Coutinho 

● Representante do Pessoal Não Docente – Laurentina Moreira 

● Representante dos Pais e Encarregados de Educação – Dalila Sousa  

● Representante dos Alunos – Diogo Antunes 

 

 

Perita Externa: 

● Professora Doutora Ariana Cosme, FPCE - UP - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação – 
Universidade de Porto 
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Resultados 

1. Resultados académicos 

1.1. Evolução dos resultados internos 

1.1.1. Taxas de sucesso 1.º, 2.º e 3.º ciclos 
 

 Tabela I. Resultados escolares do 1.º Ciclo por disciplina (% sucesso) 

ISCIPLINAS  
2019 / 2020 2020 / 2021 2021 / 2022 Metas PE 2021 / 2022 

1.º 2.º 3.º 4.º 1.º 2.º 3.º 4.º 1.º 2.º 3.º 4.º 1.º 2.º 3.º 4.º 

Português 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Matemática 100,0 100,0 100,0 98,8 100 100 100 100 100 100 100 98,82 100 100 100 100 

Inglês -   - 100,0 98,8  -  - 98,85 100  -  - 100 100 - - 100 100 

Estudo Meio 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Expressões 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100 100   100 100 100 100 100 100 100 100 

Apoio Estudo 100.0 100,0 100,0 98,8 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ProjI9 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100  - 100 100 100  - 100 100 100 100 100 

Analisando a tabela I (percentagem de sucesso na avaliação interna do 1.º Ciclo, focados nos resultados e nas 

metas, em comparação com as metas do PPM), conclui-se pelos resultados muito positivos obtidos na 

globalidade deste ciclo de ensino. Contudo, há a salientar um aluno de 4.º ano que transitou para o 2.º ciclo 

com nível Insuficiente a Matemática. 

Tabela II. Resultados escolares do 2.º Ciclo por disciplina (% sucesso) 

  
2019/2020 2020/2021 2021/2022 

METAS 

DISCIPLINAS  2021/2022 

  5º ANO 6º ANO 5º ANO 6º ANO 5º ANO 6º ANO 5ºANO 6ºANO 

Português 100,0 100,0 100 98,53 100 100 90 95 

Língua Estrangeira I – Inglês 100,0 100,0 97,96 100 100 100 94 94 
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Matemática 100,0 97,1 100 100 100 100 90 90 

H. Geografia de Portugal 100,0 100,0 100 100 100 100 99 98 

Ciências Naturais 100,0 100,0 100 100 100 100 96 97 

Educação Tecnológica 100,0 100,0 100 100 100 100 100 100 

Educação Visual  100,0 100,0 100 100 100 100 100 100 

Educação Musical 100,0 100,0 100 100 100 100 100 100 

Educação Física 100,0 100,0 100 100 100 100 100 100 

Educação Moral Religiosa e Católica 100,0 100,0 100 100 100 100 100 100 

Educação para a Cidadania 100,0 100,0 100 100 100 100 100 100 

A tabela II evidencia a percentagem de sucesso nas disciplinas dos 5.º e 6.º anos na avaliação interna através 

da comparação dos resultados escolares com as metas a atingir. Dessa análise conclui-se pela obtenção de 

resultados muito positivos, com as taxas de sucesso a alcançarem os 100% a todas as disciplinas. 

Feita a mesma análise no 3.º ciclo (tabela III), observa-se que a generalidade das disciplinas obteve valores 

de 100% de sucesso escolar, ainda que os resultados nas disciplinas de Francês 7.º ano, História 8.º ano e 

Educação Tecnológica 8.º ano tenham ficado ligeiramente abaixo do esperado.  

 

Tabela III. Resultados escolares do 3.º Ciclo por disciplina (% de sucesso) 

  
2019/2020 2020/2021 2021/2022 

METAS 

DISCIPLINAS  2021/2022 

  7º 

ANO 
8º 

ANO 
9º 

ANO 
7º 

ANO 
8º 

ANO 
9º 

ANO 
7º 

ANO 
8º 

ANO 
9º 

ANO 
7º 

ANO 
8º 

ANO 
9º 

ANO 

Português 97,3 100,0 100,0 98,15 100 100 94,92 100 97,83 90 90 95 

Língua Estrangeira I – Inglês 98,7 100,0 100,0 100 100 100 100 94,34 100 95 88 94 

Língua Estrangeira II – Francês 97,3 97,5 100,0 96,56 100 100 98,31 100 100 100 98 100 

História 100,0 100,0 100,0 100 100 100 100 98,11 100 98 100 100 

Geografia 100,0 100,0 100,0 100 100 100 100 100 100 98 100 100 

Matemática 94,6 85,0 93,3 100 91,4 93,14 100 96,23 100 90 90 90 

Ciências Naturais 100,0 90,0 98,6 98,15 98,75 100 100 100 100 94 98 98 

Físico-Química 89,2 82,5 78,6 91,53 97,5 88,87 100 98,11 100 94 98 98 
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Educação Tecnológica 100,0 100,0 100,0 100 100 100 100 96,23 100 100 100 - 

T.I.C. 100,0 100,0 100,0 100 100 100 100 100 100 100 100 - 

Educação Visual 100,0 100,0 100,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Educação Física 100,0 100,0 100,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Educação Moral Religiosa e 

Católica 100,0 100,0 100,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Cidadania e Desenvolvimento 100,0 100,0 100,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

1.1.2. Distribuição da taxa de sucesso 

 

As tabelas IV e V apresentam a taxa de sucesso, por escola, nas disciplinas de Português e de Matemática 

do 1.º Ciclo, em comparação com a mesma taxa nos anos letivos anteriores, constatando-se que os resultados 

deste ano letivo mantêm a tendência muito positiva dos últimos anos. 

Tabela IV. Distribuição da taxa de sucesso de Português (%) por escola 

  Português 

  
Ano de  

escolaridade 
1.º ANO 2.º ANO 3.º ANO 4.º ANO 

  Ano letivo 19/20 20/21 21/22 19/20 20/21 21/22 19/20 20/21 21/22 19/20 20/21 21/22 

ESCOLAS 

Casal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Igreja 1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

S. Sebastião 1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Paços de Gaiolo 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

P. Viadores 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Manhuncelos 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Feira Nova 100 100 100 100 100 100 100 100 100 95 100 100 
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Tabela V. Distribuição da taxa de sucesso de Matemática (%) por escola 

  Matemática 

  
Ano de  

1.º ANO 2.º ANO 3.º ANO 4.º ANO 
escolaridade 

  Ano letivo 19/20 20/21 21/22 19/20 20/21 21/22 19/20 20/21 21/22 19/20 20/21 21/22 

ESCOLAS 

Casal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 88,9 

Igreja 1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

S. Sebastião 1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Paços de Gaiolo 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

P. Viadores 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Manhuncelos 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Feira Nova 100 100 100 100 100 100 100 100 100 95 100 100 

No que respeita ao 2.º ciclo, foi realizada uma análise da taxa de sucesso por turma e período (ver tabelas VIa 

e VIb). Os dados permitem evidenciar os bons resultados obtidos em ambos os anos escolares do 2.º ciclo, 

com taxa de sucesso global de 100%.  

  

Tabela VIa. Distribuição da taxa de sucesso (%) do 5.º ano de escolaridade, por turma 

ANO / TURMA 5.º 1 5.º 2 5.º 3   META 

N.º ALUNOS 19 13 13   PE 

                    

PORT 

1.ºp 19 100 13 100 11 85     

90 

2.ºp 19 100,00 13 100,00 13 100,00     

3.ºp 19 100,00 13 100,00 13 100,00     

TAXA DE SUCESSO 

GLOBAL 
100,00 

ING 

1.ºp 17 89,47 12 92,31 10 76,92     

94 2.ºp 19 100,00 13 100,00 13 100,00     

3.ºp 19 100,00 13 100,00 13 100,00     
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TAXA DE SUCESSO 

GLOBAL 
100,00 

MAT 

1.ºp 15 78,95 12 92,31 11 84,62     

90 

2.ºp 19 100,00 13 100,00 13 100,00     

3.ºp 19 100,00 13 100,00 13 100,00     

TAXA DE SUCESSO 

GLOBAL 
100,00 

HGP 

1.ºp 19 100,00 12 92,31 12 92,31     

99 

2.ºp 19 100,00 13 100,00 13 100,00     

3.ºp 19 100,00 13 100,00 13 100,00     

TAXA DE SUCESSO 

GLOBAL 
100,00 

CNAT 

1.ºp 18 94,74 12 92,31 11 84,62     

96 

2.ºp 19 100,00 13 100,00 13 100,00     

3.ºp 19 100,00 13 100,00 13 100,00     

TAXA DE SUCESSO 

GLOBAL 
100,00 

 

 

Tabela VIb. Distribuição da taxa de sucesso (%) do 6.º ano de escolaridade, por turma 

ANO / TURMA 6.º 1 6.º 2 6.º 3     META 

N.º ALUNOS 22 13 13     PE 

                        

PORT 

1.ºp 22 100,00 12 100,00 11 78,57       

95 

2.ºp 22 100,00 13 100,00 11 84,62       

3.ºp 22 100,00 13 100,00 13 100,00       

TAXA DE SUCESSO 

GLOBAL 
100,00 

ING 

1.ºp 18 81,82 9 75,00 12 85,71       

94 2.ºp 22 100,00 12 92,31 12 92,31       

3.ºp 22 100,00 13 100,00 13 100,00       
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TAXA DE SUCESSO 

GLOBAL 
100,00 

MAT 

1.ºp 21 95,45 12 100,00 12 85,71       

90 

2.ºp 22 100,00 13 100,00 12 92,31       

3.ºp 22 100,00 13 100,00 13 100,00       

TAXA DE SUCESSO 

GLOBAL 
100,00 

HGP 

1.ºp 22 100,00 12 100,00 13 100,00       

98 

2.ºp 22 100,00 13 100,00 13 100,00       

3.ºp 22 100,00 13 100,00 13 100,00       

TAXA DE SUCESSO 

GLOBAL 
100,00 

CNAT 

1.ºp 22 100,00 11 91,67 13 92,86       

97 

2.ºp 22 100,00 13 100,00 13 100,00       

3.ºp 22 100,00 13 100,00 13 100,00       

TAXA DE SUCESSO 

GLOBAL 
100,00 

Analisando a taxa de sucesso por turma do 7.º ano de escolaridade (tabela VII), conclui-se pela existência de 

taxas de sucesso escolar elevadas na generalidade das disciplinas e turmas. Apenas na turma do 7.º 3 

ocorreram níveis inferiores a três (3 alunos a Português, 1 aluno a Francês). 

 

Tabela VII. Distribuição da taxa de sucesso (%) do 7.º ano de escolaridade, por turma 

ANO / TURMA 7.º 1 7.º 2 7.º 3   META 

N.º ALUNOS 20 19 20   PE 

    

PORT 

1.ºp 20 100,00 19 100,00 14 70,00     

90 

2.ºp 20 100,00 19 100,00 15 71,43     

3.ºp 20 100,00 19 100,00 17 85,00     

TAXA DE SUCESSO 

GLOBAL 
94,92 

ING 1.ºp 18 90,00 18 94,74 20 100,00     95 
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2.ºp 20 100,00 19 100,00 20 95,24     

3.ºp 20 100,00 19 100,00 20 100,00     

TAXA DE SUCESSO 

GLOBAL 
100,00 

FRA 

1.ºp 20 100,00 18 94,74 15 75,00     

100 

2.ºp 20 100,00 19 100,00 17 80,95     

3.ºp 20 100,00 19 100,00 19 95,00     

TAXA DE SUCESSO 

GLOBAL 
98,31 

MAT 

1.ºp 18 90,00 18 94,74 18 90,00     

90 

2.ºp 20 100,00 19 100,00 19 90,48     

3.ºp 20 100,00 19 100,00 20 100,00     

TAXA DE SUCESSO 

GLOBAL 
100,00 

HIS 

1.ºp 20 100,00 19 100,00 20 100,00     

98 

2.ºp 20 100,00 19 100,00 20 95,24     

3.ºp 20 100,00 19 100,00 20 100,00     

TAXA DE SUCESSO 

GLOBAL 
100,00 

GEO 

1.ºp 20 100,00 18 94,74 20 100,00     

98 

2.ºp 19 95,00 19 100,00 21 100,00     

3.ºp 20 100,00 19 100,00 20 100,00     

TAXA DE SUCESSO 

GLOBAL 
100,00 

CN 

1.ºp 18 90,00 17 89,47 17 85,00     

94 

2.ºp 20 100,00 19 100,00 21 100,00     

3.ºp 20 100,00 19 100,00 20 100,00     

TAXA DE SUCESSO 

GLOBAL 
100,00 

FQ 

1.ºp 20 100,00 19 100,00 20 100,00     

94 

2.ºp 20 100,00 19 100,00 20 95,24     
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3.ºp 20 100,00 19 100,00 20 100,00     

TAXA DE SUCESSO 

GLOBAL 
100,00 

 

As taxas de sucesso por turma do 8.º ano de escolaridade evidenciam igualmente os bons resultados 

alcançados no presente ano letivo. A turma do 8.º2 alcançou 100% de sucesso em todas as disciplinas. As 

turmas 8.º1 e 8.º3 apresentam níveis de sucesso igualmente elevados, mas em que a ocorrência de alguns 

alunos com nível 2 (2 alunos no 8.º1, 1 aluno no 8.º3) não permitiu alcançar a taxa máxima de sucesso. 

  

Tabela VIII. Distribuição da taxa de sucesso (%) do 8.º ano de escolaridade, por turma 

ANO / TURMA 8.º 1 8.º 2 8.º 3     META 

N.º ALUNOS 21 16 16     PE 

                        

PORT 

1.ºp 21 100,00 16 100,00 16 100,00       

90 

2.ºp 21 100,00 16 100,00 15 93,75       

3.ºp 21 100,00 16 100,00 16 100,00       

TAXA DE SUCESSO 

GLOBAL 
100,00 

ING 

1.ºp 20 95,24 16 100,00 16 100,00       

88 

2.ºp 19 90,48 16 100,00 14 87,50       

3.ºp 19 90,48 16 100,00 15 93,75       

TAXA DE SUCESSO 

GLOBAL 
94,34 

FRA 

1.ºp 21 100,00 15 93,75 16 100,00       

98 

2.ºp 21 100,00 16 100,00 16 100,00       

3.ºp 21 100,00 16 100,00 16 100,00       

TAXA DE SUCESSO 

GLOBAL 
100,00 

HIST 

1.ºp 21 100,00 16 100,00 15 93,75       

100 2.ºp 20 95,24 16 100,00 16 100,00       

3.ºp 20 95,24 16 100,00 16 100,00       
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TAXA DE SUCESSO 

GLOBAL 
98,11 

GEO 

1.ºp 17 80,95 14 87,50 14 87,50       

100 

2.ºp 21 100,00 16 100,00 16 100,00       

3.ºp 21 100,00 16 100,00 16 100,00       

TAXA DE SUCESSO 

GLOBAL 
100,00 

MAT 

1.ºp 18 85,71 14 87,50 13 81,25       

90 

2.ºp 20 95,24 16 100,00 14 87,50       

3.ºp 19 90,48 16 100,00 16 100,00       

TAXA DE SUCESSO 

GLOBAL 
96,23 

CN 

1.ºp 18 85,71 13 81,25 13 81,25       

98 

2.ºp 18 85,71 15 93,75 13 81,25       

3.ºp 21 100,00 16 100,00 16 100,00       

TAXA DE SUCESSO 

GLOBAL 
100,00 

FQ 

1.ºp 18 85,71 15 93,75 15 93,75       

98 

2.ºp 20 95,24 16 100,00 16 100,00       

3.ºp 20 95,24 16 100,00 16 100,00       

TAXA DE SUCESSO 

GLOBAL 
98,11 

 

Considerando a taxa de sucesso por disciplina no 9.º ano, ano terminal de ciclo, são de assinalar os bons 

resultados obtidos. Apenas a turma do 9.º2 registou dois níveis inferiores a três a Português. 
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Tabela IX. Distribuição da taxa de sucesso (%) do 9.º ano de escolaridade, por turma 

ANO / TURMA 9.º 1 9.º 2 9.º 3 9.º 4 
9.º 

PIEF 
  META 

N.º ALUNOS 19 16 18 20 19   PE 

                        

PORT 

1.ºp 18 94,74 14 93,33 18 100,00 19 95,00     

95 

2.ºp 17 89,47 14 87,50 18 100,00 20 100,00 20 95,00 

3.ºp 19 100,00 14 87,50 18 100,00 20 100,00 19 100,00 

TAXA DE SUCESSO 

GLOBAL 
97,83   

ING 

1.ºp 19 100,00 15 100,00 18 100,00 20 100,00     

94 

2.ºp 19 100,00 16 100,00 18 100,00 20 100,00 20 100,00 

3.ºp 19 100,00 16 100,00 18 100,00 20 100,00 19 100,00 

TAXA DE SUCESSO 

GLOBAL 
100,00   

FRA 

1.ºp 19 100,00 14 93,33 18 100,00 20 100,00     

100 

2.ºp 19 100,00 16 100,00 18 100,00 20 100,00     

3.ºp 19 100,00 16 100,00 18 100,00 20 100,00     

TAXA DE SUCESSO 

GLOBAL 
100,00   

HIST 

1.ºp 18 94,74 15 100,00 18 100,00 20 100,00     

100 

2.ºp 18 94,74 16 100,00 18 100,00 20 100,00     

3.ºp 19 100,00 16 100,00 18 100,00 20 100,00     

TAXA DE SUCESSO 

GLOBAL 
100,00   

GEO 

1.ºp 19 100,00 14 93,33 18 100,00 19 95,00     

100 

2.ºp 19 100,00 16 100,00 18 100,00 17 85,00     

3.ºp 19 100,00 16 100,00 18 100,00 20 100,00     

TAXA DE SUCESSO 

GLOBAL 
100,00   

MAT 

1.ºp 18 94,74 13 86,67 15 83,33 15 75,00     

90 

2.ºp 18 94,74 16 100,00 18 100,00 17 85,00 20 100,00 
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  19 100,00 16 100,00 18 100,00 20 100,00 19 100,00 

TAXA DE SUCESSO 

GLOBAL 
100,00   

CN 

1.ºp 13 68,42 13 86,67 18 100,00 17 85,00     

98 

2.ºp 19 100,00 16 100,00 18 100,00 20 100,00     

3.ºp 19 100,00 16 100,00 18 100,00 20 100,00     

TAXA DE SUCESSO 

GLOBAL 
100,00   

FQ 

1.ºp 19 100,00 15 100,00 18 100,00 20 100,00     

98 

2.ºp 19 100,00 16 100,00 18 100,00 20 100,00     

3.ºp 19 100,00 16 100,00 18 100,00 20 100,00     

TAXA DE SUCESSO 

GLOBAL 
100,00   

1.1.3. Qualidade do Sucesso (avaliação interna) 

A fim de aferir a qualidade do sucesso escolar, realizou-se um levantamento dos alunos que transitaram ou 

concluíram o ciclo de ensino sem níveis inferiores a três (taxa de insucesso escolar e percentagem de alunos 

com classificação positiva a todas as disciplinas dos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos). Observa-se que foram superadas as 

metas definidas para a taxa de sucesso escolar e qualidade do sucesso em todos os ciclos. 

 

Tabela X. Sucesso escolar na avaliação interna 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Ano letivo 
N.º total de alunos 

avaliados no final 

do 3.º período(3) 

N.º total de 

alunos 

retidos (2) 

Taxa de 

insucesso 

escolar 

Meta 

PE (A) 

N.º de alunos com 

classificação positiva a 

todas as disciplinas (3) 

Percentagem de alunos 

com class. positiva a 

todas as disciplinas 

Meta PE 

(B) 

2018/2019 303 0 0,0% <5% 297 98,02 95,0% 

2019/2020 281 0 0,00% <5% 279 99,29% 98,02% 

2020/2021 269 0 0,00% <5% 268 99,63% 98,02% 

2021/2022 263 0 0,00% <5% 262 99,62% 98,02% 
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Metas 
 

  2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Meta A Taxa de Insucesso escolar em:   0% 0% 0% 

Meta B 
Taxa de alunos com classificação positiva a todas 

as disciplinas em:   98,02% 98,02% 98,02% 

 

2.º Ciclo do Ensino Básico 

Ano letivo 

N.º total de 

alunos inscritos 

no EB Regular 

(1) 

N.º total de 

alunos 

retidos (2) 

Taxa de 

insucesso 

escolar 

Meta 

PE (A) 

N.º de alunos com 

classificação positiva a 

todas as disciplinas (3) 

Percentagem de alunos 

com class. positiva a 

todas as disciplinas 

Meta PE 

(B) 

2018/2019 142 0 0,00% <5% 141 99,30% 90,0% 

2019/2020 129 0 0,00% <5% 127 98,45% 99,3% 

2020/2021 116 0 0,00% <5% 114 98,28% 99,3% 

2021/2022 93 0 0,00% 0% 93 100,00% 99,3% 

 

Metas 
 

  2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Meta A Taxa de Insucesso escolar em:   0% 0% 0% 

Meta B 
Taxa de alunos com classificação positiva a todas 

as disciplinas em:   99,3% 99,3% 99,3% 

 

 

3.º Ciclo do Ensino Básico 

Ano letivo 
N.º total de 

alunos inscritos 

no EB Regular 

N.º total de 

alunos 

retidos 

Taxa de 

insucesso 

escolar 

Meta 

PE (A) 

N.º de alunos com 

classificação positiva a 

todas as disciplinas 

Percentagem de alunos 

com class. positiva a 

todas as disciplinas 

Meta PE 

(B) 

2018/2019 249 0 0,00% <5% 195 78,31% 70,0% 

2019/2020 256 0 0,00% <5% 210 82,03% 78,3% 

2020/2021 236 0 0,00% <5% 212 89,83% 78,3% 

2021/2022 204 0 0,00% 0% 194 95,10% 78,3% 

 

 

 



 

Ano letivo 2021/2022 RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO  

Agrupamento de Escolas de Sande 

  Página 19 de 99 

 

Metas 
 

  2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Meta A Taxa de Insucesso escolar em:   0% 0% 0% 

Meta B 
Taxa de alunos com classificação positiva a todas 

as disciplinas em:   78,31% 78,31% 78,31% 

A análise da taxa de alunos que melhoraram ou mantiveram a média final das suas classificações evidencia 

que a maioria dos alunos analisados manteve ou melhorou as suas médias, ainda que apenas tenha sido 

alcançada a meta para os alunos do 1.º ciclo. É de referir que as metas foram definidas sem um histórico de 

análise, permanecendo demasiado ambiciosas. 

Tabela XI. Taxa de alunos que melhoraram ou mantiveram a sua média final 

   Alunos que melhoraram ou mantiverem a média final das suas classificações  

 Histórico 

Ano letivo N.º Taxa1 Meta 

1.º Ciclo do Ensino Básico (3.º para o 4.º) 

2019 / 2020 77 75,3% 87% 

2020 / 2021 34 69,64% 90% 

2021/2022 85 76,47 75,3% 

2.º Ciclo do Ensino Básico (5.º para 6.º ano) 

2019 / 2020 47 81,03% 87% 

2020 / 2021 31 52,54 90% 

2021/2022 47 51,1% 81,03% 

3.º Ciclo do Ensino Básico (8.º para o 9.º) 

2019 / 2020 51 82,61% 80% 

2020 / 2021 90 70,89% 85% 

2021 / 2022 71 70,4% 82,61% 

 

 

 
1 Número de alunos que melhoraram ou mantiveram a média final das suas classificações, relativamente ao ano letivo 

anterior, face ao número total de alunos avaliados no final do 3.º período, por ciclo. 
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Metas Tx de alunos que melhoraram ou 

mantiverem a média final das suas 

classificações 
  2019/2020 2020/2021 

2021/2022 

 

1.º ciclo - - 87% 90% 75,3% 

2º ciclo - - 87% 90% 81,03% 

3º ciclo - - 80% 85% 82,61% 

 

A tabela XII indica a taxa de percursos diretos de sucesso, isto é, a percentagem de alunos que concluíram o 

respetivo ciclo sem qualquer retenção no Agrupamento. Face a um histórico de bons resultados escolares, o 

Agrupamento apresenta uma taxa de 100% de percursos diretos de sucesso em todos os níveis de ensino.  

Tabela XII.  Taxa de percursos diretos de sucesso
2 

Ciclo Horizonte Temporal Taxa de percursos diretos de sucesso3 Meta 

1.º Ciclo 

2018/2019  98.80%  99,00% 

2019/2020  100% 100% 

2020/2021  100% 100% 

2021/2022 100% 100% 

2.º Ciclo 

2018/2019  100,00% 100,00% 

2019/2020  100% 100% 

2020/2021  100% 100% 

2021/2022 100% 100% 

3.º Ciclo 

2018/2019  97,30% 93,00% 

2019/2020  100% 100% 

2020/2021  100% 100% 

2021/2022 100% 100% 

 
2 Número de alunos que aprovaram no final de cada ciclo, sem qualquer retenção nos anos intermédios, face ao número 

total de alunos que iniciou o respetivo ciclo e que ainda frequentam o Agrupamento (considerando apenas os alunos que 

iniciaram o ciclo na UO e excluindo todos os que foram transferidos e/ou abandonaram). 

3 Para os resultados apresentados neste relatório não é considerado um aluno matriculado na turma 7.º3 que nunca 

compareceu e não foi avaliado por falta de assiduidade injustificada 
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Metas Tx percursos diretos sucesso   2019/2020 2020/2021 2021/2022 

 

1.º ciclo   100% 100% 100% 

2º ciclo   100% 100% 100% 

3º ciclo   100% 100% 100% 

 

Na tabela XIII, analisando a percentagem de alunos que integraram o quadro de honra em 2021/2022, em 

comparação com o ano letivo anterior, é de sublinhar o aumento do n.º de alunos no 1.º ciclo. O conjunto do 

2.º e 3.º ciclos registou uma pequena descida, mas mantém-se em linha com o histórico. 

 

Tabela XIII. Quadro de Honra  

Ano letivo 

N.º total de 

alunos avaliados 

no final do 3.º 

período 

N.º total de alunos 

que integraram o 

quadro de honra 

Percentagem de 

alunos que 

integram o quadro 

de honra 

  4.º - 81 37 45,7% 

2019/2020 2.º/3.º - 385 92 23,9% 

2020/2021 
4.º - 60 

2.º/3.º - 352 

4.º - 24 

2.º/3.º - 96 

40% 

27,27% 

2021/2022 
4.º - 86 

2.º/3.º - 297 

4.º - 41 

2.º/3.º - 78 

47,7% 

26,3% 

1.2 Evolução dos resultados da avaliação externa 

No presente ano letivo, as provas finais de ciclo, até aqui suspensas pelo Ministério da Educação no âmbito 

das medidas excecionais e temporárias na área da educação devido à pandemia da doença COVID-19 

(Decreto-Lei n.º 14-G/2020 de 13 de abril), foram retomadas como instrumentos de aferição de 

aprendizagens dos alunos e sem impacto na classificação final. Até ao presente momento não foram 

publicados os resultados das mesmas, pelo não se procede à monitorização desta avaliação. 
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Tabela XIV. Distribuição da taxa de sucesso (%) e classificação média na avaliação externa 9.º ano 

  PROVA DE PORTUGUÊS 

9ºANO NÍVEL 5 NÍVEL 4 NÍVEL 3 NÍVEL 2 NÍVEL 1 TAXA DE SUCESSO (%) CLASSIFICAÇÃO MÉDIA 

Ano 

letivo % % % % % Escola Nac. ≠ META Escola Nac. ≠ META 

2013/14 3,3 17,3 45,4 32,2 1,6 66,12 68,9 -2,78 - 2,88 2,93 -0,05 - 

2014/15 3,9 19,5 46 30,4 0 69,53 75,65 -6,12 - 2,97 3,02 -0,05 - 

2015/16 0 11,4 30,2 57,2 1 41,66 71,21 -29,55 - 2,52 2,95 -0,43 - 

2016/17 1 18,6 39,2 33,3 7,2 59,38 74,5 -15,12 -5,29 2,73 3,01 -0,28 -0,05 

2017/18 2,56 23,08 46,15 23,08 5,13 71,79 86,22 -14,43 -6,2 2,95 3,35 -0,4 -0,08 

2018/19 1,4 12,9 51,4 34,3 0 65,71 75 -9,29 -12,00 2,81 3,12 -0,31 -9,78 

 

 
Metas 

 
  2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Meta A Taxa de sucesso:   66 66,5 66,5 

Meta B Classificação média    2,85 2,9 2,9 

 

  PROVA DE MATEMÁTICA 

9ºANO NÍVEL 

5 
NÍVEL 

4 
NÍVEL 

3 
NÍVEL 

2 
NÍVEL 

1 TAXA DE SUCESSO (%) CLASSIFICAÇÃO MÉDIA 

Ano 

letivo % % % % % Escola Nac. ≠ META  Escola Nac. ≠ META  

2013/14 2,4 11,5 30,5 43,8 11,5 44,63 52,45 -7,45 - 2,5 2,76 -0,26 - 

2014/15 4,7 11,8 28,3 38,5 16,5 44,88 47,14 -2,26 - 2,5 2,61 -0,11 - 

2015/16 2 11,4 17,7 39,5 29,1 31,25 46,24 -15,71 - 2,18 2,55 -0,37 - 

2016/17 5,2 12,5 18,8 50 13,5 36,46 53,98 -17,52 -1,62 2,46 2,79 -0,33 -0,09 

2017/18 1,3 8,97 16,67 44,87 28,21 26,92 45,31 -18,39 -3,5 2,1 2,53 -0,43 -0,15 

2018/19 1,4 27,1 25,7 31,4 14,3 54,29 57 -5,81 -15 2,7 2,95 -4,7 -11,54 

NOTA: Não estão incluídos os resultados dos alunos que realizaram provas a nível de Escola. 
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Metas 
 

  2019/2020 2020/2021  

Meta A Taxa de sucesso   54,5 55  

Meta B Classificação média   2,75 2,8  

 

2. Abandono, absentismo e indisciplina 

Foi realizada uma análise comparativa entre os resultados relativos ao abandono, absentismo e indisciplina 

entre os dois anos letivos transatos e o presente ano letivo (ver tabelas XV e XVI). 

Tabela XV. Abandono e interrupção do percurso escolar 

Histórico 

  N.º total de alunos 
Taxa de 

interrupção 

precoce do 

percurso 

escolar 

(TIPPE) 

Meta 
Ano letivo Inscritos 

Interrupção  precoce 

do percurso escolar 

(IPPE) 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

2017 / 18 311 0 0,00% - 

2018 / 19 303  0 0,00% 0,00% 

2019 / 20 281 0  0,00% 0,00% 

2020 / 21 260 0 0,00% 0,00% 

2021 / 22 263 0 0,00% 0,00% 

2.º Ciclo do Ensino Básico 

2017 / 18 160 0 0,00% - 

2018 / 19 142 0 0,00% 0,80% 

2019 / 20 129 0 0,00% 0,00% 

2020 / 21 116 0 0,00% 0,00% 

2021 / 22 93 0 0,00% 0,00% 

3.º Ciclo do Ensino Básico 

2016 / 17 292 2 0,68% 3,11% 

2017 / 18 232 1 0,43% 2,67% 
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2018 / 19 249 0 0,00% 1,00% 

2019 / 20 256 0 0,00% 0,00% 

2020 / 21 236 1 0,42% 0,00% 

2021 / 22 221 17* 7,69% 0,00% 

 

Metas 
 

  2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Meta  

Taxa de interrupção precoce do percurso escolar em:  

1º ciclo   0% 0% 0% 

2º ciclo   0% 0% 0% 

3º ciclo   0% 0% 0% 

* Total composto por um aluno em abandono escolar e por 16 alunos dos cursos PIEF matriculados sem avaliação, por 

falta de assiduidade. 

 

A análise ao abandono e interrupção do percurso escolar tem de considerar dois universos de alunos. Se 

considerarmos os alunos que efetivamente iniciaram o ano letivo e foram objeto de avaliação teremos uma 

taxa de interrupção precoce do percurso escolar (TIPPE) de 0%. No entanto, os dados incluem a totalidade 

dos alunos matriculados, pelo que se verificou a existência de 17 alunos que nunca frequentaram as aulas 

(e não foram objeto de avaliação por falta de assiduidade), pelo que o valor efetivo da TIPPE foi de 7,69%. 

Trata-se de uma situação cuja resolução esteve fora do controlo do Agrupamento e impediu o alcance da 

meta neste indicador. 

Quanto ao absentismo e indisciplina, os dados evidenciam um baixo número de casos, mas ainda acima das 

metas definidas e com um ligeiro aumento em relação ao ano letivo anterior. No caso das ocorrências 

disciplinares no 2.º ciclo, apenas se verificou uma OD em sala de aula, o que foi suficiente para ultrapassar 

a meta (meta de 0%).   

No que respeita ao absentismo, traduzido pelo n.º de faltas injustificadas, neste ano letivo os valores para o 

3.º ciclo voltaram a registar um aumento, não se superando a meta definida. 
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Tabela XVI. Indisciplina e faltas injustificadas4 
  

  
Ocorrências disciplinares (OD) em contexto de sala 

de aula, face ao n.º total de ocorrências5 
Faltas injustificadas 

H
is

tó
ri

c
o

 

Ano letivo 

N.º OD em 

sala de 

aula 

N.º total de 

OD 
Taxa Meta Total 

Média por 

aluno 
Meta 

2.º ciclo 

2018 / 19 0 0 0 0,85 0 0 0,20 

2019 / 20 0 1 0,0 0,8 0 0,00 0 

2020 / 21 0 0 0,0 0,0 0 0,00 0 

2021 / 22 1 2 0,5 0,0 0 0,00 0 

3.º ciclo 

2018 / 19 45 56 0,80 0,85 341 1,48 0,50 

2019 / 20 6 12 0,50 0,8 142 0,62 0,50 

2020 / 21 1 1 1,00 0,75 79 0,34 0,50 

2021 / 22 31 33 0,94 0,75 270 1,32 0,34 

 

   2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Meta  

Taxa de ocorrências disciplinares em 

contexto de sala de aula, face ao n.º 

total de ocorrências6 

 

2º ciclo   0 0 0 

3º ciclo   0.80 0.75 0.75 

 

 

 

 
4 Número total de faltas injustificadas em cada ano de escolaridade, no final do 3.º período, face ao número total de 

alunos que frequentam esse ano de escolaridade. Não são contabilizados os alunos em abandono escolar e os que estão 

fora da escolaridade obrigatória. 

5 Número de alunos envolvidos em ocorrências disciplinares registadas em sala de aula, face ao número total de alunos, 

em cada ano de escolaridade/ciclo. 
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   2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Meta  

Média de faltas injustificadas 

por aluno 
 

2º ciclo   0 0 0 

3º ciclo   0.50 0.50 0.34 
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3. Resultados sociais  

Para aferir os resultados sociais do AES, consideramos a participação dos alunos nas atividades da 

Escola/Agrupamento e a valorização dos seus sucessos. Assim, procuramos apurar o número de alunos 

envolvidos na atividade Orçamento Participativo da Escola (OPE), o número de alunos envolvidos nos clubes 

e o número de alunos que integram o Quadro de Honra. 

Refira-se que na questão do inquérito aos alunos do 2.º e 3.º CEB que pergunta se o aluno participa na vida 

da escola (ex. assembleias de alunos, OPE, parlamento dos jovens, …), houve progressos em relação ao ano 

anterior, na medida em que há menos alunos que discordam fazê-lo. Este ano letivo, 54% dos alunos admitem 

ter uma participação verdadeiramente ativa na vida democrática da escola. Este avanço neste indicador advém 

certamente da implementação das assembleias de turma em todos os anos dos dois ciclos.  

Este ano letivo, em termos de Orçamento Participativo (3.ºCEB), houve 4 listas proponentes: Lista A – Happy 

Moments (Jogos Lúdicos); Lista B - Sporty Time (Equipamento Desportivo); Lista C -  Let’s look at the Trailer 

(Sessões de Cinema); Lista D - Open Day (Dia Aberto do Agrupamento ). Entretanto, uniram-se e foram apenas 

2 listas a votos: Sessões de Cinema e Aquisição de Jogos Lúdicos. Venceu a lista que defendia a aquisição 

de jogos lúdicos. 

Além da oferta educativa formal, funcionam também, no nosso Agrupamento, outros instrumentos 

potenciadores do sucesso, nomeadamente diversos Clubes que proporcionam aos alunos oportunidades de 

valorização pessoal e de ocupação plena dos seus tempos escolares, constituindo dispositivos de consolidação 

e de enriquecimento das aprendizagens curriculares, ao mesmo tempo que se assumem como formas de 

educação para uma cidadania mais informada e participativa.  

No que concerne aos clubes, este ano letivo, funcionaram os seguintes: Jornalismo, Europeu, Sand&Som, 

Proteção Civil, Matemática, Os Reciclas, Desporto Escolar, Rádio, Dança, ArtZen, Ciência Viva, Robótica, Ler 

com Amor e Laboratório Mágico. No total, contaram com 270 inscrições no terceiro período, sendo que há 

alunos que têm inscrições em mais do que um clube.  

Refira-se que o número de alunos (parcial ou totalmente) satisfeitos com as atividades desenvolvidas nas AEC 

(no 1.º CEB) e pelos clubes (no 2.º e 3.º CEB) é bastante elevado. No primeiro caso, 98% dos inquiridos estão 

satisfeitos com o funcionamento das AEC; no segundo, há 85% de alunos satisfeitos (total ou parcialmente) 

com a oferta da escola em termos de clubes.  

No que toca ao Quadro de Honra, medida que se destina a premiar os alunos que, por ano letivo, mais se 

distinguiram a nível da avaliação interna. Com a criação e afixação do mesmo, pretende-se criar mais um 

incentivo à melhoria contínua e ao sucesso escolar. 

Este ano houve 119 alunos que integraram o Quadro de Honra, distribuindo-se da seguinte forma 41 - alunos 

no 1.º CEB; 36 alunos no 2.º CEB; 42 alunos no 3.º CEB. Sendo assim, 32,3% dos alunos do Agrupamento 

integraram o Quadro de Honra, na seguinte proporção: 1.º CEB - 47,7%; 2.º CEB - 38,3%; e 3.º CEB -: 22,3%. 
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Embora o número de alunos que foi agraciado com esta homenagem se tenha mantido idêntico ao ano 

transato, o ciclo em que aumentou mais a representatividade dos alunos no Quadro de Honra foi o 1.º CEB.  

Importa mencionar que os alunos participam ativamente nos projetos «Escola em Ação» e «Faz-te à escola», 

projetos que procuram integrar e articular atividades curriculares e extracurriculares desenvolvidas na EB 2,3 

de Sande, englobando as vertentes cívica, ambiental, cognitiva, desportiva e cultural. Nota-se agrado, por parte 

de Encarregados de Educação, alunos e docentes dos 2.º e 3.º CEB, com a forma como o projeto «Escola em 

Ação» é desenvolvido, na medida em que concordam parcialmente ou concordam, maioritariamente, com a 

afirmação «Estou satisfeito(a) com a forma como o projeto Escola em Ação é desenvolvido». 

A participação dos alunos na vida da escola é conseguida também com a presença do delegado de turma nos 

conselhos de turma e no conselho Eco-Escolas. Esta participação permite aos alunos serem consultados e 

contribuírem para as dinâmicas do Agrupamento. O incentivo desta participação e a valorização dos seus 

contributos têm permitido a presença constante de alunos nos órgãos em que têm assento, bem como contar 

com o seu apoio para as tomadas de decisão sempre que necessárias.  

Este ano também foram promovidas duas Assembleias Gerais de alunos com a Direção. Os alunos fizeram 

uma análise do funcionamento da escola sede, sobretudo, e propuseram medidas de remediação.  

Registamos, também, o programa de Tutoria de pares, onde o apoio dos alunos-tutores tem contribuído para 

a melhoria dos resultados escolares e para a integração dos alunos que evidenciam dificuldades em termos 

de aprendizagem e/ou sociais/ relacionais. 

 A nível social, no que concerne às formas de solidariedade e cidadania, ainda houve, no âmbito das atividades 

promovidas pelo GAAF, na ação “Mais Família, Mais Escola”, as seguintes ações; "Natal Solidário - Um Cabaz 

Por Turma"; "Solidariedade para com a Ucrânia"; "Feira da Pulga Solidária”. Além destas ações mais 

estruturadas, houve, ao longo do ano letivo, apoios pontuais às famílias com alimentos e vestuário/calçado.  

Neste ponto do relatório, ainda vamos tecer algumas considerações acerca do absentismo e da indisciplina. 

De um modo geral, os alunos do Agrupamento são cumpridores das regras estabelecidas e a ação educativa 

desenvolve-se num ambiente ordeiro e disciplinado, como se pode confirmar pelos dados apresentados no 

ponto 2. Abandono, absentismo e indisciplina.  
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Prestação do serviço educativo 

4. Planeamento e Articulação 

4.1. Contextualização do currículo e abertura ao meio 

Os questionários à comunidade educativa permitiram recolher informação para aferir a articulação dos diversos 

agentes educativos na elaboração do Projeto Curricular de Grupo (PCG) ou do Plano de Turma (PT). 

Os Encarregados de Educação e os alunos dos 2.º e 3.º ciclos foram inquiridos quanto ao conhecimento e ao 

envolvimento na elaboração do PCG/PT. 

Tabela XVII. Conhecimento e envolvimento dos Encarregados de Educação no PCG  

Ensino Pré-Escolar 

 

 

 

A.1 Se sim, em que momentos participou / se 

envolveu na construção e avaliação do PCG: 

  Encarregados de Educação 

  2019/2020 2020/2021 2021/2022 

 (N=22) (N=14) (N=76) 

  Fr % Fr % Fr % 

Reuniões 

gerais de EE 
20 91 9 64 47 62 

Reuniões de 

avaliação 
11 50 6 43 42 55 

Concretização 

e realização 

das 

atividades 

9 41 2 14 26 34 

Outro 0 0 0 0 3 2 
 

 

Analisando, na tabela XVII, o conhecimento e o envolvimento dos Encarregados de Educação do ensino pré-

escolar no Projeto Curricular de Grupo (PCG) em 2021/22, em comparação com 2020/21, conclui-se que: 

- os Encarregados de Educação revelam manter o nível de conhecimento do PCG, em relação ao ano transato. 

Na verdade, apenas 60% dos inquiridos diz conhecer o PCG; 
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- os Encarregados de Educação participam/envolvem-se na construção do PCG, sobretudo nas reuniões gerais 

de Encarregados de Educação. Além disso, também abordam este trabalho em reuniões de avaliação e em 

concretização e realização de atividades.  

Por outro lado, no âmbito dos contributos dados para a construção/avaliação do PCG, os inquiridos sugeriram 

sobretudo Envolvimento do encarregado de educação no processo de ensino/aprendizagem (62%), Realização 

de reuniões regulares entre os encarregados de educação (32%), Medidas para o melhoramento do 

grupo/turma a nível do aproveitamento e comportamento (24%) e Diagnóstico/levantamento de problemas do 

grupo/da turma (18%).  

Concluindo, apesar de haver uma consolidação das mecânicas promotoras do envolvimento dos Encarregados 

de Educação no processo pedagógico-didático de ensino/aprendizagem, esta pode ser fortalecida. 

Refira-se que os Educadores de Infância identificaram os três aspetos mais positivos do PCG enquanto 

contributo para o sucesso educativo: Diagnóstico das necessidades/dificuldades do grupo (100%), Planificação 

das atividades (70%) e Definição de estratégias comuns de atuação (50%),  

Tabela XVIII. Conhecimento e envolvimento dos Encarregados de Educação no PT (1.º Ciclo) 

1.º Ciclo 

 A.1 Se sim, em que momentos participou / se envolveu na construção e 

avaliação do PT: 

 Encarregados de Educação  

 
2019/2020 

(N= 136) 

2020/2021 

(N= 30) 

2021/2022 

(N= 105) 

 Fr % Fr % Fr % 

Reuniões gerais de EE 84 62 14 47 52 50 

Reuniões de Avaliação 

Intercalar/Final de 

Período 

70 52 23 77 63 60 

Concretização e 

realização de atividades 
28 21 4 13 16 15 

Outro 4 2,8 1 3 5 5 
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A.2 Dos contributos abaixo indicados, selecione aqueles que sugeriu aquando da construção / avaliação do PT: 

 Encarregados de Educação  

 2019/2020 

(N=136) 

2020/2021 

(N=30) 

2021/2022 

(N=105) 

 Fr % Fr % Fr % 

Diagnóstico / levantamento de problemas da turma 41 30 14 48 28 27 

Realização de reuniões com os restantes Encarregados de Educação 58 43 7 23 28 27 

Sugestões para o melhoramento da turma a nível do aproveitamento e 

comportamento 
40 29 13 43 26 25 

Envolvimento do Encarregado de Educação no processo de ensino / 

aprendizagem em casa 
62 46 15 50 47 45 

Outro 3 2 2 7 5 5 
 

  

Analisando, na tabela XVIII, o conhecimento e o envolvimento dos Encarregados de Educação do 1.º Ciclo no 

Plano de Turma (PT) em 2021/2022, em comparação com 2020/2021, concluiu-se que: 

- há uma maior percentagem de EE que desconhece o PT, talvez por o universo de inquiridos ser muito maior 

do que o do ano transato; 

- foi nas reuniões gerais de EE e nas reuniões de avaliação intercalar/final de período em que houve maior 

participação/envolvimento dos Encarregados de Educação na construção e avaliação do PT; 

- foram dados contributos aquando da construção/avaliação do PT, nomeadamente, na fase de 

diagnóstico/levantamento de problemas da turma, nas reuniões com os restantes Encarregados de Educação 

e na sugestão de envolvimento do Encarregado de Educação no processo de ensino/aprendizagem em casa. 

Em suma, os encarregados de educação inquiridos continuam a revelar algum conhecimento do PT no 1.º 

Ciclo e a manifestar envolvimento na sua construção. 
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Tabela XIX. Conhecimento e envolvimento dos alunos e Encarregados de Educação no PT (2.º e 3.º Ciclos) 

2.º e 3.º Ciclos 

 

 

 

A.1. Se sim, em que momentos participaste / te envolveste na 

construção e avaliação do PT da tua turma: 

 Alunos 

 
2019/2020 
(N=112) 

2020/2021 
(N=138) 

2021/2022 
(N=199) 

 Fr % Fr % Fr % 

Aulas de Projeto 86 77 103 74 170 85 

Reuniões de avaliação intercalar 14 13 16 12 17 9 

Reuniões gerais de encarregados 

de educação 
22 20 23 17 22 11 

Outro 3 3 8 6 13 7 
 

A.2. Dos seguintes contributos, seleciona os que apresentaste na construção / avaliação do PT: 

 Alunos 

 2019/2020 
(N=112) 

2020/2021 
(N=138) 

2021/2022 
(N=199) 

 Fr % Fr % Fr % 

Diagnóstico / levantamento de problemas da turma 34 30 41 30 94 47 

Partilha de opinião nas aulas de Projeto 62 55 58 42 69 35 

Sugestões para o melhoramento da turma a nível do 

aproveitamento e comportamento 
45 40 58 42 89 45 

Outro 3 3 10 7 12 6 
 

  

A.1 Se sim, em que momentos participou / se envolveu na construção 

e avaliação do PT: 

 Encarregados de Educação  

 2019/2020 

(N= 125) 

2020/2021 

(N=32) 

2021/2022 

(N=121) 

 Fr % Fr % Fr % 

Reuniões gerais de EE 66 53 15 47 55 46 

Reuniões de avaliação 

intercalar 
77 62 23 72 72 60 
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Concretização e realização 

de atividades 
23 18 5 16 37 31 

Outro 4 3 2 6 5 4 
 

A.2 Dos contributos abaixo indicados, selecione aqueles que sugeriu aquando da construção / avaliação do PT: 

 Encarregados de Educação 

 2019/2020 
(N= 125) 

2020/2021 
(N= 32) 

2021/2022 
(N= 121) 

 Fr % Fr % Fr % 

Diagnóstico / levantamento de problemas da turma 52 42 13 41 43 36 

Realização de reuniões com os restantes Encarregados de 

Educação 
38 30 15 47 36 30 

Sugestões para o melhoramento da turma a nível do aproveitamento 

e comportamento 
59 47 10 31 48 40 

Envolvimento do EE no processo de ensino-aprendizagem  40 32 11 34 46 38 

Outro 3 2 2 6 4 3 
 

Analisando, na tabela XIX, o conhecimento e o envolvimento no PT dos alunos e dos Encarregados de 

Educação do 2.º e do 3.º Ciclos, em 2021/2022, em comparação com 2020/2021, conclui-se: 

- a percentagem de alunos que diz conhecer o PT mantém-se; 

- foi na aula de Projeto que os alunos mais contribuíram para a construção e avaliação do PT;  

- foram dados contributos efetivos para o diagnóstico / levantamento dos problemas da turma, sugerindo os 

discentes formas e estratégias concertadas para debelar os grandes problemas detetados no grupo de alunos; 

- foram contributos dados para a construção do PT: o diagnóstico / levantamento de problemas da turma, a 

partilha de opinião nas aulas de Projeto e sugestões para o melhoramento da turma a nível do aproveitamento 

e comportamento. 

Este assunto – PT – é um dos eixos de trabalho das aulas de Projeto. Por essa razão, parece relevante dar-se 

continuidade e reforçar esta dinâmica/prática.   

No que concerne aos Encarregados de Educação, notou-se que as reuniões gerais de EE e as reuniões de 

avaliação intercalar são os momentos em que se debate este assunto, permitindo a sua colaboração na 

construção do PT.  

Finalmente, nota-se que ainda há EE (30%) que afirmam desconhecer o PT. Talvez seja necessário repensar 

a forma de divulgar o documento nas reuniões de encarregados de educação de forma a valorizar ainda mais 

o envolvimento dos pais no processo de ensino e aprendizagem, nomeadamente nas opções pedagógicas que 

o PT tem implícitas. Na verdade, o espaço principal de reflexão acerca do PT com encarregados de educação 
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são as reuniões de avaliação intercalares, nas quais só estão os representantes dos encarregados de 

educação (dois por turma). Isso poderá condicionar o conhecimento do documento.  

Refira-se que os docentes do 1.º CEB consideraram os três aspetos mais positivos do PT para o sucesso 

educativo: a possibilidade de diagnóstico das características/necessidades/dificuldades do grupo; a 

identificação e reflexão das modalidades de apoio; a compilação de dados numa única matriz de fácil leitura. 

Por sua vez, os docentes do 2.º e 3.º CEB consideram o diagnóstico das características/necessidades/ 

dificuldades da turma; a definição de estratégias comuns de atuação; e a articulação curricular as mais-valias 

deste documento.  

No âmbito da contextualização do currículo e abertura ao meio, foram também consideradas as visitas de 

estudo/saídas de campo, os projetos e atividades desenvolvidos, a adequação da oferta educativa aos 

interesses dos alunos e às necessidades de formação da comunidade envolvente, a integração curricular de 

atividades lúdicas, culturais, científicas, artísticas e desportivas (no âmbito do Plano de Turma). 

Notou-se envolvimento dos EE nos projetos e atividades das turmas. Registou-se também um reconhecimento 

dessa participação nos anos mais adiantados da escolarização. Noutros termos, há 76% dos EE do 2.º e 3.º 

CEB (mais do que no ano anterior) que concordam (total ou parcialmente) envolver-se em atividades da turma 

do educando. No pré-escolar, são 82% dos pais/encarregados de educação a reconhecer (total ou 

parcialmente) esse envolvimento. No 1.º CEB, são 67% dos pais a concordar (total ou parcialmente) com essa 

realidade. Houve, portanto, progressos a este nível. 

Um outro aspeto auscultado foi o nível de integração curricular de atividades lúdicas, culturais, científicas, 

artísticas e desportivas (no âmbito do Plano de Turma). Notou-se, quer no 1.º CEB quer nos 2.º e 3.º CEB, que 

os alunos concordam que há atividades recreativas, culturais, artísticas e desportivas, contudo há menos 

atividades científicas. Possivelmente, a oferta de um Clube Ciência Viva no Agrupamento ajudará a contornar 

esta situação. Estes clubes funcionam nas escolas como espaços abertos de contacto com a ciência e a 

tecnologia, para a educação e para o acesso generalizado dos alunos a práticas científicas, promovendo o 

ensino experimental das ciências, sendo desta forma um mecanismo de promoção de atividades científicas.   

Finalmente, é claro o envolvimento dos Encarregados de Educação no acompanhamento da vida escolar dos 

seus educandos, como comprovam os gráficos abaixo apresentados. Como é do conhecimento público, os 

dois últimos anos exigiram confinamentos que impediram o acesso regular à escola por parte de pais e 

encarregados de educação. Este ano procurou-se retomar as rotinas pré-pandemia no que respeita à visita 

dos pais e encarregados de educação à escola. Assim, o gráfico abaixo, apresenta o nível de comparência de 

encarregados de educação na escola ao longo do ano letivo 2021/2022, no 2.º e 3.º CEB (uma vez que esse 

acompanhamento no 1.º CEB e no pré-escolar é mais próximo e regular).  
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Gráfico I- Comparência dos Encarregados de Educação na Escola 
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4.2. Gestão articulada do currículo 
 

No âmbito da Estratégia Nacional da Educação para a Cidadania, a componente curricular Cidadania e 

Desenvolvimento (CD) é desenvolvida de acordo com o disposto no art.º 15 do Dec. Lei n.º 55/2018, de 6 de 

julho, e faz parte integrante das matrizes curriculares-base de todas as ofertas educativas e formativas. No 

nosso Agrupamento, foi entendida como uma dimensão obrigatória das aprendizagens dos alunos e como 

instrumento para o cumprimento do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

A componente CD constitui-se como uma área de trabalho transversal, de articulação disciplinar e com uma 

abordagem de natureza interdisciplinar que pretende fomentar nos jovens uma cidadania ativa, de participação 

democrática, em contextos interculturais de partilha e colaboração e de confronto de ideias sobre matérias da 

atualidade. Deve, sobretudo, ser construída em práticas coerentes de gestão participada e envolvente. 

Por outro lado, deve mobilizar os contributos de diferentes componentes de currículo, áreas disciplinares, com 

vista ao cruzamento dos respetivos conteúdos com os temas da estratégia de educação para a cidadania da 

escola, através do desenvolvimento e concretização de projetos pelos alunos de cada turma. 

De seguida, apresentamos um quadro que sistematiza as temáticas abordadas nos1.º,  2.º e 3.º CEB na área 

curricular de CD, ao longo deste ano letivo. Faz-se um cruzamento com as áreas temáticas que devem ser 

obrigatoriamente trabalhadas ao longo dos dois ciclos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ano letivo 2021/2022 RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO  

Agrupamento de Escolas de Sande 

  Página 37 de 99 

 

Quadro I – Temáticas abordadas nos1.º,  2.º e 3.º CEB no âmbito da Estratégia Nacional da Educação para a Cidadania 
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1.º 
CE
B 

5.
º 

6.
º 

7.
º 

8.
º 

9.
º 

Turmas                   

Assembleias de 
Turma 

x x x x X x 
2,º e 3.º 
ciclos 

GAAF/TFP/Proj    x x x x x x         

Tutoria de Pares  x x x X x 5,º1/6.º3 GAAF/DT                x  

Orçamento 
Participativo de 

Escola 

   x X x 30 alunos CD/Proj         x         

Atividades Eco-
escola 

 x x x X x 
5,º1/6.º1/6.º

3 
CD/Pro/Reciclas    x x x    x      x  

Atividades PES x x x x X x 
2,º e 3.º 
ciclos 

PES/Proj/DT/CD/GAA
F 

     x    x      x  

Clube de 
jornalismo/Sandeletr

as 

 x x x X x  Cjorn/Proj        x          

Caminhada Dia 
Mundial da Criança 

 x x x X x 
2.º e 3.º 
ciclos 

CD/Proj           x       

Atividade "Plogging"      x 9.º2 Proj.     x x            

Ubbu-Academia de 
código júnior  

  x    6º1  Apoio ao estudo  x X x  x             

Dia Internacional dos 
Direitos Humanos 

X x     5º1/5º2/5º3 GAAF/CD x                 

"Engenheiras Por Um 
Dia" 

   x   7º1/7º2/7º3 GAAF/CD  X               x 

Natal Solidário x x x x X x 
2º e 3º 
ciclos 

GAAF/DT                x  

Campanha 
Solidariedade 

Ucrânia 
x x x x X x 

2º e 3º 
ciclos 

GAAF/DT                x  

Semana UBUNTU     X x 25 alunos GAAF/TFP/DT      x            

Dove - Eu Confiante      x 75 alunos GAAF      x  x          

 

Pela análise da grelha acima, verificamos que os alunos dos 1.º, 2.º e 3.º CEB do AES participaram em vários 

projetos. Houve, ao longo do ano, implementação de atividades que podemos considerar desenvolvidas no 

âmbito do projeto de autonomia e flexibilidade curricular (DL n.º 55/2018). Todas as turmas estiveram 

envolvidas em iniciativas interdisciplinares, multidisciplinares e transdisciplinares que pretenderam ativar a 

metodologia de trabalho de projeto, o trabalho colaborativo discente e a diferenciação pedagógica. Esses 
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trabalhos permitiram abordar os temas previstos pela Estratégia Nacional da Educação para a Cidadania, como 

se vê pela mancha da grelha.  

O grau de satisfação dos professores relativamente à pertinência dos projetos/atividades desenvolvidos, em 

equipa pedagógica (implicando diferentes disciplinas), para a aprendizagem dos alunos, é grande. Nota-se 

ainda um elevado grau de satisfação dos docentes relativamente à pertinência das dinâmicas de intervisão 

para a sua prática profissional. É neste contexto de gestão articulada do currículo que melhor se avalia esta 

colaboração entre docentes.  

Uma vez que foi no Conselho de Diretores de Turma que se começou a delinear a estratégia de intervenção 

no âmbito da gestão articulada do currículo e que foi na área curricular de Cidadania e Desenvolvimento que 

se desenvolveram ações interdisciplinares com vista a esta gestão, apresentamos de seguida o balanço do 

trabalho desenvolvido por estas estruturas. 

Diretores de Turma  

Sistematização das opiniões dos docentes do painel  

Pontos fortes Fragilidades/constrangimentos 

- Haver uma forte articulação, cooperação, 
partilha e entreajuda entre os diretores de 

turma/coordenadora dos diretores de turma; 

-  dispor da plataforma INOVAR; 

-  uniformizar o processo de registo de faltas 

(de presença, de TPC, de pontualidade, 

disciplinar, …); 

- retomar os apoios tutoriais/mentorias que 

permitiram apoiar os alunos com a 
aprendizagem mais comprometida, 
nomeadamente os alunos com Relatório 

Técnico-Pedagógico; 

- retomar os apoios disciplinares em pequeno 
grupo para alunos com o sucesso mais 

comprometido; 

- especificar os apoios das turmas no horário 

de partida do docente; 

- ocupar mais uma manhã/tarde de atividades 
por turma (para clubes, apoios, 

tutorias/mentorias, …); 

- conseguir implementar projetos 

interdisciplinares.   

-  Nem todas as funcionalidades do programa INOVAR 

estão a ser exploradas e rentabilizadas; 

- a impossibilidade de justificar todas as faltas dos alunos 

em virtude de os pais/encarregados de educação não 

procederem a essa justificação; 

- a sobrecarga de tarefas atribuídas ao Diretor de Turma 
no âmbito da disciplina de Projeto (tarefas inerentes à 
Direção de Turma, projetos da turma, Assembleias de 

Turma, …); 

- haver uma proliferação de atividades que exigem a 
orientação do Diretor de Turma e que nem sempre estão 
planificadas com clareza (inexistência, por exemplo, de 

regulamentos); 

- o facto de os colegas Diretores de Turma que são novos 
no Agrupamento  sentirem alguma falta de orientação para 
o desenvolvimento de atividades enraizadas no 

Agrupamento  (S. Martinho, Halloween, …); 

- haver um grande número de inquéritos que exigem a 

mediação dos Diretores de Turma; 

- não haver um esclarecimento atempado acerca dos 
atividades que efetivamente são contempladas no projeto 

«Escola em Ação». 
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Oportunidades de melhoria 

- Procurar responsabilizar os pais/encarregados de educação pelos deveres parentais, sobretudo ao nível 
da justificação das faltas, pois, pontualmente, ainda há pais/encarregados de educação que não as 

justificam; 

- intervir junto dos pais/encarregados de educação, nomeadamente numa reunião geral no início do ano 
letivo e através da Assistente Social, de forma a que estejam mais sensíveis para a importância da 

justificação de faltas;  

- explorar a potencialidade do INOVAR para registar inscrições e avaliações dos alunos que frequentam 

Clubes; 

-  prever a criação de equipas de apoio e/ou prever a possibilidade  de pedir auxílio aos serviços 
administrativos para apoiar o Diretor de Turma nas tarefas mais burocráticas, tais como recolha e tratamento 

de formulários (Ação Social Escolar, Passe, IBAN …), recolha e seleção de manuais, ….; 

- repensar a organização da mancha horária das turmas, evitando que os alunos tenham de forma sequencial 

disciplina e apoio a essa mesma disciplina; 

- sempre que possível   assegurar que o cargo de Diretor de Turma não é atribuído a professores que já têm 

outros cargos; 

- atribuir mais uma hora semanal ao Diretor de Turma a fim de tratar tarefas inerentes ao cargo; 

- reduzir o número de atividades que exigem o envolvimento do Diretor de Turma ou, então, agregá-las e 

conceber trabalhos de projeto integrados; 

- prever a disponibilização de planificações e/ou regulamentos das atividades que vão surgindo ao longo do 

ano que orientem o Diretor de Turma no desempenho das suas funções; 

- haver um tema de Agrupamento para a disciplina de Projeto que cada turma desenvolveria com as suas 

especificidades.   
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Cidadania e Desenvolvimento  

Sistematização das opiniões dos docentes do painel  

Pontos fortes Fragilidades/ 

constrangimentos 

- Desenvolver projetos com produto no âmbito da disciplina em causa, 

envolvendo várias áreas curriculares e objetivos transversais;  

- promover momentos de articulação interdisciplinar; 

- facilitar a participação dos alunos em projetos que são de índole 

interdisciplinar; 

- contribuir para o estreitamento da relação escola-família, uma vez que pais e 

encarregados de educação colaboram com os alunos e professores no 

desenvolvimento de projetos; 

- facilitar a integração de projetos nacionais, como o Eco-Escolas e o PES, nas 

planificações do Agrupamento; 

- assegurar o desenvolvimento de um projeto, no mínimo, por período e por 

turma; 

- assegurar a definição de temas por ano de escolaridade por parte da equipa 
que planifica a intervenção no âmbito da Educação para a Cidadania no 

Agrupamento; 

- haver uma forte e salutar articulação com o GAAF e com a Coordenação de 

Projetos;  

- contar com o apoio do Mentor da Teach For Portugal; 

- permitir o desenvolvimento e aprofundamento do trabalho colaborativo; 

 - haver uma reunião, no início do ano letivo, entre o GAAF e os responsáveis 
pela disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, a fim de planificarem uma 

intervenção articulada. 

- Haver dificuldade em 
cumprir com a 

planificação esboçada no 
início do ano letivo para 
Cidadania e 
Desenvolvimento, na 

nossa escola, no âmbito 
da Estratégia Nacional de 
Educação para a 
Cidadania, sobretudo 
pela solicitação de 

colaboração com projetos 

diversos; 

- haver o risco de as 

disciplinas/professores 
alienarem a sua 
responsabilidade no 
desenvolvimento de 

projetos de natureza 
interdisciplinar à 
disciplina/professor de 
Cidadania e 

Desenvolvimento.  

Oportunidades de melhoria 

 - Continuar a convidar os encarregados de educação a participar e a envolver-se nos projetos das turmas, 

pois já se notam progressos a este nível;  

-  continuar a articular o desenvolvimento dos projetos das turmas com outras disciplinas, de forma a 

promover a interdisciplinaridade; 

- averiguar se é possível colocar, no horário da turma, a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento junto à 

de Projeto, preferencialmente numa sala de informática;  

- aprofundar as estratégias de desenvolvimento das competências digitais dos alunos, nomeadamente no 

domínio do Office (Word, PowerPoint, …); 

- continuar a pedir a colaboração da Biblioteca Escolar para desenvolver ações de sensibilização no âmbito 
das competências de literacia da comunicação, tais como as regras de desenvolvimento de trabalhos 
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académicos;  

- haver mais formação na área da Educação para a Cidadania (Educação Ambiental, Educação para os 

Media, Educação para a Saúde, …); 

- desenvolver projetos que envolvam uma maior articulação com a comunidade; 

- aprofundar as interações com os responsáveis do Programa de Educação para a Saúde (PES) em meio 

escolar a fim de potenciar o desenvolvimento de competências dos alunos nesta área; 

- fazer uma distribuição dos projetos nacionais (Eco-Escolas, por exemplo) de acordo com os temas previstos 
para os diferentes anos dos dois ciclos, de modo a rentabilizar as abordagens e reduzir esforços no 

tratamento dos temas; 

- partilhar/aperfeiçoar a planificação a longo prazo (anual) da turma em sede de conselho de turma, no início 

do ano letivo, com o objetivo de envolver o maior número de disciplinas nos projetos delineados para a turma. 
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4.3. Trabalho colaborativo entre os docentes 

4.3.1. Supervisão pedagógica colaborativa (SPC) 

 
 

O professor deve ter um papel ativo no desenvolvimento da inovação curricular, no incremento da inovação e 

na aprendizagem da prática no contexto institucional do trabalho cooperativo na escola. 

Na verdade, citando Isabel Fialho, «o professor precisa que lhe seja dada oportunidade de se “ver ao espelho”, 

de se ver em situação, pela ação mediadora de outro docente em quem deposita confiança. Nesse sentido, a 

supervisão da prática letiva pode ajudar os professores a questionarem as suas práticas em contexto real, 

conduzindo a aprendizagens significativas, promotoras de novas abordagens curriculares7» 

Hoje, é consensual a importância da reflexão interpares na promoção do desenvolvimento profissional dos 

professores, a Supervisão Pedagógica e a importância da formação docente e do trabalho colaborativo na 

qualidade educativa. 

 A supervisão deve ser entendida como algo dinâmico, um processo que exige uma grande abertura por parte 

dos envolvidos, mas com fortes potencialidades de resultar em possíveis transformações. No fundo, esta 

prática permite melhorar a prática docente, desenvolver o potencial de cada indivíduo para a aprendizagem e 

promover a capacidade de autorrenovação das organizações. 

No AE Sande, reconhece-se a necessidade de implementar formas supervisivas ligadas às comunidades de 

aprendizagem, com a finalidade de promover o desenvolvimento profissional e organizacional.  Na verdade, 

este Agrupamento continua a desenvolver um trabalho relevante no âmbito da SPC devido sobretudo aos 

seguintes fatores: a mancha horária semanal de cinquenta, cem ou cento e cinquenta minutos atribuída aos 

docentes para o trabalho colaborativo e a dinâmica do programa nacional TurmaMais nos três ciclos. O objetivo 

destas práticas, mais ou menos formais de supervisão a pares ou de comunidades de prática, é melhorar as 

práticas docentes e promover o desenvolvimento profissional. 

A oportunidade de desenvolvimento profissional, mediante a partilha de experiências/práticas, que possam ser 

analisadas e refletidas, de forma a gerar sinergias é dada a professores e educadores numa sessão de partilha 

com a presença da perita externa do Agrupamento. Nesta sessão, são apresentadas as conclusões acerca 

dos trabalhos executados no âmbito da SPC - levantamento de pontos fortes, fragilidades/constrangimentos e 

oportunidades de melhoria - assim como é feita uma reflexão global sobre o processo.  

 

 
7 Fialho, Isabel, (2016). Supervisão da prática letiva. Uma estratégia colaborativa de apoio ao desenvolvimento curricular. 
in Revista de Estudos Curriculares, Ano 7, n.º2. Évora. 
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Supervisão Pedagógica Colaborativa  

Pontos fortes Fragilidade/constrangimento 

• Haver projetos que envolveram vários ciclos de 
ensino e professores de vários grupos de 
recrutamento/departamentos, o que enriquece a 
partilha e favorece a aprendizagem entre pares. 

• Implementar práticas inovadoras no Agrupamento 
decorrentes de projetos de formação na área das 
novas tecnologias, sobretudo. 

• Denunciar o entusiasmo pelas novas ferramentas 
tecnológicas (Padlet, Powtoon, Prezi, Genially, 
BookCreator ….), o que poderá apontar para uma 
renovação das práticas pedagógicas.  

• Contribuir para o desenvolvimento da literacia digital 
dos alunos (projetos Popplet e Merge Objet Viewer, 
por exemplo). 

• Favorecer o desenvolvimento de competências no 
âmbito da preservação/sustentabilidade ambiental. 

• Permitir atividades que pressupõem a participação 
ativa dos alunos e que desenvolvem a sua 
curiosidade.  

• Promover a abertura ao meio através, por exemplo, 
da integração de novas tecnologias (como o sistema 
de informação geográfica, por exemplo) no espaço 
educativo.  

• Assegurar o questionamento das práticas, levando 
à diversidade de atuação, a uma maior riqueza de 
olhares e consequentemente a mais e melhores 
aprendizagens. 

• Haver uma grande diversidade de temáticas e 
projetos, pautada pela pertinência e atualidade dos 
mesmos, o que está em linha com o preconizado 
pelo DL 55/2018.  

• Contribuir para a implementação de novas práticas 
avaliativas. 

• Favorecer o desenvolvimento de projetos que 
permitem a interação com alunos de outros países.  

• Contribuir para a articulação entre diferentes 
estruturas do Agrupamento (Biblioteca Escolar e 
Departamento de Línguas, por exemplo).  

• Desenvolver atividades interdisciplinares que 
funcionam como pequenos domínios de autonomia 
curricular.  

Prevalência de projetos de curta duração. 

Nem todos os projetos contemplam a estratégia 

de observação de aulas. 

Existência de projetos mais centrados no 

trabalho dos alunos do que nas práticas dos 

docentes / pouca reflexão sobre práticas 

pedagógicas em si mesmas.   
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• Continuar a ser um Agrupamento onde a prática 
letiva se faz de «portas abertas» e as trocas são 
sólidas.  

Oportunidades de melhoria 

• Realizar uma ação de curta duração sobre o propósito da Supervisão Pedagógica Colaborativa. 

• Desenvolver projetos mais estruturados ao longo do tempo. 

  

Nota-se na auscultação que se fez aos educadores e aos docentes do AES que há uma boa aceitação das 

práticas supervisivas no Agrupamento. Na verdade, apresentamos abaixo os dados relativos à observação de 

aulas nos dois últimos anos letivos que confirmam que esta é uma prática consolidada no AES.  

 

Quadro II – Os professores envolvidos na observação de aulas no âmbito da Supervisão Pedagógica em 2020/2021 e 2021/2022 

DEPARTAMENTOS 

Meta PPM 2018/2021 

≥ 50% docentes envolvidos por departamentos 

2020/2021 2021/2022 

PRÉ-ESCOLAR 

100% 90% 

1.º CICLO 100% 100% 

LÍNGUAS 

100% 100% 

CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

100% 100% 

MATEMÁTICA E CIENCIAS 

EXPERIMENTAIS 

100% 100% 

EXPRESSÕES ARTÍSTICAS E 

TECNOLÓGICAS 

89% 89% 
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De acordo com os dados disponibilizados, constatamos que a adesão à SPC era já muito elevada em 2020/21, 

continuando a ser cumprida a meta definida no PPM 2018/2021 (50% dos docentes, por departamento 

curricular, envolvidos na dinâmica de observação de aulas).  

Por outro lado, de acordo com os dados recolhidos nos questionários, os educadores de infância e os docentes 

do 1.º CEB mostram estar plenamente satisfeitos com o impacto da SPC na melhoria das suas práticas 

pedagógicas. Além disso, estão satisfeitos com a pertinência dos projetos e atividades desenvolvidas em 

equipa pedagógica, para a aprendizagem dos alunos. Finalmente, concordam maioritariamente com a 

pertinência das dinâmicas de intervisão (metodologia empregada em trabalho de equipa e que serve para 

autoaprendizagem, autoconhecimento, desenvolvimento qualitativo profissional dentro de um grupo) para o 

desempenho da sua prática profissional. Nos 2.º e 3.º CEB, o nível de satisfação baixa um pouco, pois as 

respostas às questões colocadas recaem ora no «concordo» ora no «concordo parcialmente».  

No fundo, confirma-se que no AES, o desenvolvimento cooperativo se baseia no «trabalho conjunto realizado 

por pequenos grupos de professores, com objetivos diversos: a entreajuda ao desenvolvimento profissional, 

contribuindo para o reforço do profissionalismo docente; a diminuição do isolamento docente; o incentivo da 

interação entre os docentes e da promoção do debate sobre assuntos profissionais; a abertura das salas de 

aula a novas ideias resultantes da partilha e colaboração entre docentes»8, como afirma Isabel Fialho.  

4.3.2. Trabalho colaborativo 

 

No AES, promove-se o trabalho colaborativo. Este processo converge para a articulação docente procurando 

a melhoria contínua das práticas docentes e o sucesso escolar dos alunos do Agrupamento. Há a procura de 

uma série de condições favoráveis à sua concretização. Assim, o AES tem um conjunto de momentos que 

proporcionam a partilha colaborativa: 

• 100 minutos semanais de articulação para os docentes de Português e de Matemática, engrenados no 

programa nacional TurmaMais (nos 5.º e 6.º anos); 

• 150 minutos semanais de articulação para os docentes de Português e de Matemática, engrenados no 

programa nacional TurmaMais (nos 7.º, 8.º e 9.º anos); 

• 50 minutos na carga horária semanal de articulação para os restantes docentes do 2.º e do 3.º ciclos; 

• 1 hora semanal de articulação para os docentes do 1.º CEB, no âmbito do projeto de escola TurmaMais de 

Português e de Matemática; 

• Reuniões periódicas dos Departamentos Curriculares e dos respetivos grupos disciplinares; 

 
8  Fialho, Isabel, (2016). Supervisão da prática letiva. Uma estratégia colaborativa de apoio ao desenvolvimento curricular. 
in Revista de Estudos Curriculares, Ano 7, n.º2. Évora. 
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• Reuniões gerais de professores; 

• Reunião de articulação de ciclo: ensino pré-escolar – 1.º Ciclo, 1.º Ciclo – 2.º Ciclo (Português e Matemática), 

2.º Ciclo – 3.º Ciclo (em todos os Departamentos Curriculares); 

• As periódicas reuniões de Conselho de Turma (reuniões de avaliação, reuniões intercalares); 

• Reuniões de Conselho de Docentes do ensino pré-escolar e do 1.º Ciclo; 

• Reuniões da EMAEI; 

• As reuniões das equipas dos vários projetos que constam do Plano Plurianual de Melhoria; 

• A presença de um Mentor da Teach For Portugal nas aulas de alguns professores do 2.º e 3.º CEB; 

• Articulação espontânea e informal dos docentes, ao longo de todo o ano. 
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5. Práticas de ensino 

5.1. Adequação do ensino às capacidades e aos ritmos de aprendizagem dos 

alunos 
No questionário distribuído aos alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos, aos Encarregados de Educação e aos 

educadores/docentes, procurou-se aferir a perceção dos diferentes inquiridos no que concerne às estratégias 

mais utilizadas pelos docentes para a superação das dificuldades detetadas nos discentes.  

Tabela XX. Estratégias/atitudes adotadas com mais frequência para superar as dificuldades das crianças 

Pré-Escolar 

  

 

 

Legenda 

Encarregados de Educação - E1 - Clarificação e valorização das regras e/ou de valores | E4 - Reconhecimento e elogio do 

trabalho realizado pelas crianças | E5- Valorização da participação das crianças | E11 - Atividades colaborativas/em grupo | E17 

- Realização de trabalho prático (laboratorial, experimental ou de campo) 

Educadores de Infância - E2.Valorização de conhecimentos prévios das crianças | E4.Reconhecimento e elogio do trabalho 

realizado pelas crianças | E5 -Valorização da participação das crianças | E11 - Atividades colaborativas/em grupo | E12 - 

Discussão dos trabalhos realizados pelas crianças, dos seus progressos e dificuldades | E13 - Divisão da turma em grupos de 

nível homogéneos 

 

 

Analisando, na tabela XX, as estratégias/atitudes adotadas com mais frequência pelos educadores para 

superar as dificuldades das crianças do ensino pré-escolar em 2021/2022, concluiu-se que:  

- os Encarregados de Educação e Educadores de Infância concordam ao considerarem que o reconhecimento 

e elogio do trabalho realizado pelas crianças e a valorização da participação das crianças são as 
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estratégias/atitudes adotadas com mais frequência pelos educadores para superar as dificuldades das 

crianças. 

Por outro lado, a finalizar a análise da tabela XX, surgem respostas que apostam na proatividade da criança 

no JI: atividades colaborativas/em grupo e realização de trabalho prático (laboratorial, experimental ou de 

campo).  

Tabela XXI. Estratégias/atitudes que professores adotam com mais frequência para ajudar os alunos a superar as dificuldades 

1.º Ciclo 
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Legenda 

Docentes - E3.Reconhecimento e elogio do trabalho realizado pelos alunos | E4 - Valorização da participação/auscultação dos alunos | 

E5 - Discussão dos trabalhos realizados pelos alunos, dos seus progressos e dificuldades | E6 - Adequação das metodologias/formas de 

avaliar às necessidades de todos e de cada | E7 - Utilização das TIC e da literacia da informação no processo formativo. 

Encarregados de Educação - E4.Reconhecimento e elogio do trabalho realizado pelos alunos | E5 - Valorização da participação dos 

alunos | E8 - Adequação das formas de avaliar às necessidades de todos e de cada um | E9 - Esclarecimento de dúvidas e de dificuldades 

| E10 - Divisão da turma em grupos de nível (TurmaMais) 

Alunos - E4 - Reconhecimento e elogio do trabalho realizado | E5.Valorização da participação dos alunos | E6 - Esclarecimento de 

dúvidas e de dificuldades| E10 - Divisão da turma em grupos de nível (TurmaMais) | E11- Ensino com recurso à resolução de problemas  

 

Analisando, na tabela XXI, as estratégias/atitudes que os professores titulares adotaram com mais frequência 

para ajudar os alunos do 1.º Ciclo a superar as dificuldades em 2021/2022, concluiu-se que: 

- os docentes continuam a valorizar, como estratégias/atitudes a adotar para ajudar os alunos a superar as 

dificuldades, o reconhecimento e elogio do trabalho realizado pelos alunos e a adequação das 

metodologias/formas de avaliar às necessidades de todos e de cada um;  

- os encarregados de educação continuam a considerar que os professores valorizam sobretudo o 

esclarecimento de dúvidas e de dificuldades; 

- os alunos, por sua vez, reconhecem a valorização da sua participação como sendo a estratégia/atitude que 

os professores adotam com mais frequência para os ajudar a superar dificuldades. 

 

Tabela XXII. Estratégias / atitudes que os professores adotam com mais frequência para ajudar os alunos a superarem as 
dificuldades 

2.º e 3.º Ciclos 
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Legenda 

Docentes - E3 - Reconhecimento e elogio do trabalho realizado pelos alunos | E4 - Valorização da participação/auscultação dos alunos| E5 

- Discussão dos trabalhos realizados pelos alunos, dos seus progressos e dificuldades | E6 - Adequação das metodologias/formas de avaliar 

às necessidades de todos e de cada um | E8 - Atividades colaborativas/em grupo 

Encarregados de Educação - E3 -  Reconhecimento e elogio do trabalho realizado pelos alunos | E4 - Valorização da 

participação/auscultação dos alunos | E6 - Adequação das metodologias/formas de avaliar às necessidades de todos e de cada um | E8 - 

Atividades colaborativas/em grupo | E9 - Ensino com recurso à resolução de problemas  

Alunos - E3 - Reconhecimento e elogio do trabalho realizado pelos alunos | E4 - Valorização da participação/auscultação dos alunos | E5 -

Discussão dos trabalhos realizados pelos alunos, dos seus progressos e dificuldades | E8 - Atividades colaborativas/em grupo | E10 -  Ensino 

com resolução de problemas  

 

Analisando, na tabela XXII, as estratégias/atitudes que os professores adotaram com mais frequência para 

ajudar os alunos dos 2.º e 3.º ciclos a superar as dificuldades em 2021/2022, concluiu-se que: 

- os docentes valorizam sobretudo o reconhecimento e elogio do trabalho realizado pelos alunos e a valorização 

da participação/auscultação dos alunos; 

- os encarregados de educação continuam a realçar a valorização da participação/auscultação dos alunos e 

as atividades colaborativas/em grupo; 

- os alunos, por sua vez, dividem-se bastante na identificação das estratégias/atitudes que os professores 

adotaram com mais frequência para os ajudar a superar as dificuldades, assinalando, sobretudo as seguintes: 

reconhecimento e elogio do trabalho realizado pelos alunos; atividades colaborativas/em grupo; valorização da 

participação/auscultação dos alunos. 

 

  



 

Ano letivo 2021/2022 RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO  

Agrupamento de Escolas de Sande 

  Página 51 de 99 

 

5.2. Monitorização das medidas de apoio à melhoria das aprendizagens  

O AES continua a ter uma preocupação legítima em assegurar condições idênticas de acesso à aprendizagem 

a todos os seus alunos. Sempre que se deteta um desvio no acesso ao currículo, são acionadas estratégias e 

medidas de apoio à melhoria das aprendizagens que visam promover o sucesso de todos e de cada um dos 

alunos.  

De seguida, são apresentados vários quadros com a sistematização das medidas de apoio à melhoria das 

aprendizagens que estiveram em vigor este ano letivo, 2021/2022.  

Quadro IIIa. Estratégias e medidas de apoio à melhoria das aprendizagens - 1.º CEB  

TurmaMais 

(N.º horas) 

 

Alunos acompanhados 

pelo GAAF 

 

APOIO 
INDIVIDUALIZADO 

APOIO EM 
PEQUENO 

GRUPO 
(n.º 

horas/semana) 

APOIO DE  
EDUCAÇÃO 
ESPECIAL 

(n.º 
alunos/horas) 

Níveis 
insatisfatórios 

3.º período 

NÚMERO 

DE ALUNOS 
RETIDOS 

 

Port. Mat. Psicólogo Assistente 
 Social 

Terapia 
da 
fala 

Port 
Mat Port Mat Port Mat outras  

A1 4h 0 

2 
consultoria 

parental 

1 
intervenção 

na turma 

1 

2 0 1h 0 0 1 aluna/ 10h 0 0 0 

0 

A2 4h 3h 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

A3 4h 3h 0 0 

0 0 0 0 0 2 alunos/4h 

(1 aluno/2h30 

1 aluno/1h30) 

0 0 0 

0 

A4 ---- ----- 1 avaliação 0 

0 0 0 

1,5h 2h 

1 aluno /0 
horas 

0 0 0 

0 

C1 4:30 4:30 
3 

avaliações 
0 

0 1 0 

0 2h 

2 alunos 

1:30 cada um/ 
semanalmente 

0 1 0 

0 

D1 3h 0 

1 avaliação 

1 
consultoria 

parental 

0 

4 0 0 

0 0 

0 0 0 0 

0 

D2 3h 3h 0 0 

3 1 1 

0 0 

0 0 0 0 

0 

D3 3h 3h 
3 

avaliações 
0 0 0 0 1:30h 1h 

2 alunos  
1 aluno/ 1h 

semana 
1 aluno/ 3 

horas 

  0 0 

D4 --- ---- 0 0 

 

0 

 

0 

 

0 
0 0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 
0 

 
Legenda: A1, A2, A3, A4 - EB1 de Feira Nova; C1 - EB1 de Casal; D1, D2, D3, D4 - EB1 de Igreja 
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Quadro IIIb. Estratégias e medidas de apoio à melhoria das aprendizagens - 1.º CEB  

TurmaMais 

(N.º horas) 

 

Alunos acompanhados 

pelo GAAF 

 
APOIO 

INDIVIDUALIZADO 

APOIO EM 
PEQUENO 

GRUPO 
(n.º horas) 

APOIO DE  
EDUCAÇÃO 
ESPECIAL 
(n.º horas) 

Níveis 
insatisfatórios 

3.º período 

NÚMERO DE 
ALUNOS 
RETIDOS 

 

Port. Mat. Psicólogo Assistente 
 Social 

Terapia 
da 
fala 

Port 
Mat Port Mat Port Mat outras  

F1 2h30 1h30 
1 

intervenção 
0 

      0 1 1 1h30 0 3h - 1 aluno 0 0 0 0 

F2 3:30 2:30 1 avaliação 0 

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

H1 4, 30 4,30 0 0 
2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

I1 3:00 2:30 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

I2 3:00 2:30 

1acomp. 

3 
avaliações 

1 

3 3:00 3:00 

4:00 2:00 

0 0 0 0 0 

J1 5h30 4h 1 avaliação  

1 1 0 

0 0 

0 0 0 0 0 

 Legenda: F1, F2 - EB1 de S. Sebastião; H1 - EB1 de Paços de Gaiolo; I1, I2 - EB1 de Paredes; J1 - EB1 de Manhuncelos;  

 
Quadro IV. Estratégias e medidas de apoio à melhoria das aprendizagens - 2.º CE  

TurmaMai
s 

(n.º 
alunos) 

Apoio ao 
estudo 

(n.º 
alunos) 

GAAF 
(n.º alunos) 

 
APOIO 

INDIVIDUALIZAD
O 

(n.º alunos) 

APOIO EM 
PEQUENO 

GRUPO 
(n.º alunos) 

APOIO 
TUTORIAL 

(n.º 
alunos) 

APOIO DE 

EDUCAÇÃ
O 

ESPECIAL* 

Níveis inferiores a 3 

3.º período 
NÚMERO 

DE 
ALUNOS 
RETIDOS  

Por
t. 

Ma
t. 

Por
t. 

Ma
t. 

Psicólo
go 

Assisten
te Social 

Port. Mat. Port. Mat. Port. Mat. Outras 

5.
º 
1 

19 19 19 19 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

5.
º 
2 

14 14 14 14 1 1 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 

5.
º 
3 

13 13 13 13 1 1 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 

6.
º 

1 

22 22 22 22 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

6.
º 
2 

14 14 14 14 1 - - - - 3 1 - 0 0 0 0 

6.
º 
3 

13 13 13 13 1 – – – 2 2 1 4 0 0 0 0 

*N.º de tempos semanais 
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Quadro V. Estratégias e medidas de apoio à melhoria das aprendizagens - 3.ºCEB  
TurmaMai

s 
(n.º 

alunos) 

GAAF 
(n.º alunos) 

 
APOIO 

INDIVIDUALIZADO 
(n.º alunos) 

APOIO EM 
PEQUENO 

GRUPO 
(n.º alunos) 

APOIO 
SEMANAL APOIO 

TUTORIAL 

(n.º alunos) 

APOIO DE 

EDUCAÇÃO 
ESPECIAL* 

Níveis inferiores a 3 

3.º período NÚMERO 
DE 

ALUNOS 
RETIDOS 

 

Por
t 

Ma
t 

Psicólog
o 

Assis
t. 

Socia
l 

Port Mat Outra Port Mat Port Mat Port Mat outras 

7.º 
1 

20 20 1 0 0 0 0 5 
6+
2 

- - 1 1 0 0 0 0 

7.º 
2 

19 19 1 1 0 0 0 2 4 - - 1 14 0 0 - 0 

7.º 
3 

20 20 0 0 0 0 0 10 8 - - 1 0 3 0 

2 

Francê
s 

0 

8.º 
1 

21 21 1 1 1 0 0 3  - - 2 17 0 1 3 0 

8.º 
2 

21 21 2 1 0 0 0 3 4 - - 1 0 0 0 0 0 

8.º 
3 

16 16 1 0 2 0 0 2 2 - - 0 0 0 0 2 0 

9.º
1 

19 19 1 1 0 1 0 0 0 19 19 1 15 0 0 0 0 

9.º
2 

16 16 0 0 0 0 0 0 0 16 16 0 0 2 0 0 0 

9.º
3 

18 18 1 1 0 1 0 0 4 18 18 1 0 0 0 0 0 

9.º
4 

20 20 0 0 0 0 0 4 0 20 20 1 0 0 0 0 0 

*N.º de tempos semanais 

 
Quadro VI. Estratégias e medidas de apoio à melhoria das aprendizagens no JI  

Alunos acompanhados pelo GAAF APOIO DE  
EDUCAÇÃO 
ESPECIAL 

(n.º alunos/ n.º 
horas) 

Outras situações de 
Apoios  

Psicólogo 
Assistente 

Social 
Terapia da Fala 

JI-A1 

Quinta do Casal  
0 0 

0 0 0 

JI-A2 

Quinta do Casal 

1 
intervenção 

1 avaliação 
0 

 
5 

0 0 

JI-C 

Casal (São 
Lourenço) 

1 avaliação 0 

0 0 0 

JI-D1 

Igreja 

1 
intervenção 

1 avaliação 

1 
3 (2 deixaram de ser apoiados 

durante o ano) 
1 (4h30min) 

0 
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JI-D2 

Cristóvão 
4 avaliações 1 

1 0 0 

JI-F1 

São Sebastião  
1 avaliação 1 1 

1 0 

JI-F2 

Campos de Cima 
0 0 

0 1 1 consultoria parental 

JI-H 

Paços  
1 avaliação 0 

1 0 0 

JI-I 

Paredes  
1 avaliação 0 

0 0 0 

JI-J 

Manhuncelos  
0 0 

1 0 0 

 
 

Analisando os quadros referentes às estratégias e medidas de apoio à melhoria das aprendizagens, constatou-

se que, de um modo global, as referidas estratégias e medidas de apoio surtiram resultados positivos. Na 

verdade, houve uma taxa de sucesso na ordem dos 100%.  

Nota-se, no entanto, alguns casos particulares de alunos que, apesar dos apoios ministrados, não conseguiram 

recuperar as suas dificuldades e terminaram o ano letivo com um ou mais níveis inferiores a três. Destacamos:  

- no 3.º CEB, sete alunos terminaram o ano com níveis inferiores a três a diferentes disciplinas;  

- no 3.º CEB, cinco alunos terminaram o ano com nível inferior a três a Português; 

- no 8.º ano, um aluno concluiu o ano com um nível inferior a três a Matemática. 

 

Para se perceber o impacto de algumas das modalidades de apoio à aprendizagem nos resultados escolares 

nos diversos ciclos, preconizados no PE/TEIP 2018/2021, no Plano Plurianual de Melhoria 2018/2021 e no 

Contrato de Autonomia, a equipa de monitorização/autoavaliação procurou auscultar os respetivos professores 

responsáveis e desenvolveu um conjunto de reflexões conclusivas, que se verterão adiante neste relatório, de 

uma forma resumida. Além dos pontos fortes de cada medida, também se faz o levantamento das 

fragilidades/constrangimentos e se elencam sugestões para o próximo ano letivo. 
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5.2.1.  Programa nacional TurmaMais 1.º Ciclo – PORTUGUÊS (1.º, 2.º e 3.º anos) e 

MATEMÁTICA (2.º e 3.º anos) 

Sistematização das opiniões dos docentes  

Pontos fortes Fragilidades/constrangimentos 

- Haver grupos mais reduzidos que rotativamente 
vão frequentando a TurmaMais; 

- ter potencialidades na gestão de grupos 
heterogéneos, sobretudo na gestão das turmas 
mistas, realidade mais frequente no Agrupamento 
atualmente; 

- permitir gerir os recursos de acordo com as 
necessidades; 

- facilitar a substituição de professores; 

- ser valorizado pelos alunos;  

- facilitar a promoção de sucesso; 

- haver a possibilidade de todos os alunos 
passarem pela TurmaMais; 

- haver um professor da TurmaMais afeto à mesma 
escola, evitando as deslocações por escolas 
dispersas, foi uma mais-valia, pois permitiu que 
estivesse mais inteirado acerca do projeto de cada 
estabelecimento de ensino.  

- Existência de poucas salas em algumas EB1 
compromete a implementação do projeto TurmaMais, 
como, por exemplo, na EB1 de Feira Nova; 

- dificuldades de rede de internet, em algumas EB1;  

- haver necessidade de o professor da TurmaMais 
substituir professores titulares quando estes faltam o 
que suspende, ainda que temporariamente, a 
medida;  

- haver recursos humanos afetos à medida 
TurmaMais insuficientes para as necessidades de 
alguns grupos-turma.  

Oportunidades de melhoria 

- Alargamento do projeto ao 4.º ano, disponibilizando mais recursos humanos ao programa TurmaMais de 
1.º CEB, poderá continuar a contribuir para a consolidação das práticas de intervenção numa lógica 
preventiva. Além disso, asseguraria que todos os ciclos estão cobertos pela medida TurmaMais; 

- ponderar a possibilidade de gerir os recursos/horas previstos para a TurmaMais de acordo com as 
características dos grupos-turma. Por exemplo, turmas mistas com 4 anos de escolaridade deveriam ter 
mais horas de TurmaMais disponíveis. 
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5.2.2. Programa nacional TurmaMais 2.º Ciclo – PORTUGUÊS 

Sistematização das opiniões dos docentes do painel  

Pontos fortes Fragilidades/constrangiment

os 

- Existir um número reduzido de alunos por turma permite um ensino mais 

individualizado com atividades diferenciadas; 

- assegurar a criação de grupos mais homogéneos; 

- permitir criar/desenvolver atividades diferenciadas com o grupo; 

- possibilitar uma maior participação por parte dos alunos (sentem-se mais 

à-vontade para exporem as suas dúvidas) e contribuir para uma melhor 
superação das dificuldades; 

- englobar um grupo de trabalho mais homogéneo; 

- permitir aos alunos contacto com diferentes metodologias de ensino 
(diversidade de professores); 

- diversificar atividades no âmbito do projeto «Este livro que eu escolhi»; 

- desenvolver competências diversas (oralidade e escrita) através de duas 
atividades inovadoras: Histórias às Rodelas e criação de um texto 
dramático original.  

- Os alunos com mais 

dificuldades passam 
demasiado tempo na 
TurmaMais (metade do 2.º 
período e o 3.º período todo). 

 

Oportunidades de melhoria 

- Continuar a assegurar as aulas quando algum professor falta, não havendo atrasos no cumprimento da 

planificação (exceto quando a TurmaMais integra os alunos com mais dificuldades de aprendizagem); 

- ajustar o tempo de permanência na TurmaMais conforme as necessidades de cada grupo; 

- tentar que todos os alunos tenham a experiência de participar no projeto TurmaMais; 

- manter os tempos de articulação nos horários dos professores; 

- implementar, em grupo disciplinar, a prática de uma hora mensal de oficina de escrita em todos os anos; 

- repensar a formulação dos grupos: o grupo de  alunos que frequenta a TurmaMais no 3.º período deveria 
ser repensado, sempre que necessário, de modo a não haver alunos que passam duas vezes pela 
TurmaMais. 
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5.2.3. Programa nacional TurmaMais 3.º Ciclo – PORTUGUÊS  

Sistematização das opiniões dos docentes do painel  

Pontos fortes Fragilidades/constrangimentos 

- Reduzir o número de alunos por turma permite que haja mais 
homogeneidade; 

- haver um grupo de trabalho de docentes muito coeso que facilitou o 
trabalho colaborativo; 

- haver a possibilidade de se iniciar o projeto com alunos de nível 5 
permite que o professor titular possa trabalhar com os alunos com 

mais dificuldades; 

- aumentar a frequência e a qualidade da participação dos alunos com 
mais dificuldades quando estão na TurmaMais, dado que estão num 
grupo com  características semelhantes; 

- existir possibilidade de substituição de um professor quando há falta 

de um outro professor, evitando atrasos no cumprimento da 
planificação; 

- facilitar o processo de Supervisão Pedagógica Colaborativa; 

- continuar a recorrer à plataformas digitais para manter dinâmicas de 

aprendizagem com o apoio digital (Google Classroom) de modo a 
contribuir para a motivação dos alunos e para a diversificação de 
estratégias; 

- haver partilhas de experiências diversas e enriquecedoras entre os 
docentes; 

- manter 3 horas de articulação. 

- Por vezes, os alunos, quando 
saem da TurmaMais, sentem-se 

inseguros. 

- Nem todos os alunos têm 
oportunidade de participar na 
TurmaMais.  

 

Oportunidades de melhoria 

- Ajustar o tempo de permanência na TurmaMais conforme as necessidades de cada grupo; 

- no final do ano letivo, ficar feita a sugestão dos alunos a integrar o primeiro grupo da TurmaMais;  

- implementar, em grupo disciplinar, a prática de uma hora mensal de oficina de escrita em todos os anos;  

- melhorar o resultado final do projeto «Este livro que eu escolhi» e implementar um questionário de 

satisfação para avaliar o impacto do projeto. 
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5.2.4. Programa nacional TurmaMais 2.º Ciclo – MATEMÁTICA  

Sistematização das opiniões dos docentes do painel  

Pontos fortes Fragilidades/constrangimentos 

- Haver um trabalho colaborativo que favorece as práticas de supervisão 
pedagógica; 

- existir turmas mais homogéneas e com um número reduzido de alunos 
facilita o trabalho a desenvolver; 

- facilitar a aprendizagem/progressão dos alunos com maior sucesso; 

- haver grupos reduzidos de alunos na TurmaMais permite uma relação 

mais próxima docente/discente; 

- o professor da TurmaMais poder assegurar as aulas de um docente 
titular, quando este se encontra ausente; 

- haver diversificação de estratégias, de acordo com os grupos de nível, 
para ir ao encontro das especificidades dos alunos; 

- existir maior motivação por parte dos alunos, havendo mais 
homogeneidade em termos de avaliação; 

- permitir um ensino mais individualizado, devido ao número reduzido 
de alunos nas turmas envolvidas; 

- ser uma turma de nível, possibilitando um ensino mais adequado ao 
ritmo de aprendizagem dos alunos; 

- a integração de alunos com características sociais e escolares 
idênticas incrementa a autoestima nos alunos com mais dificuldades; 

- trabalhar com um grupo de alunos com características similares facilita 

a aplicação de estratégias de remediação/recuperação;  

- proporcionar uma supervisão e partilha de conhecimentos e 
estratégias (trabalho colaborativo); 

- haver uma grande adesão ao projeto por parte dos alunos, pois vão 

para a TurmaMais sem qualquer constrangimento; 

- manter a prática de 9 alunos por grupo da TurmaMais, quando o nível 
é o 2. 

- Não permitir um aprofundar do 
conhecimento do aluno, por 

quebra de continuidade com o 
mesmo docente. 

- Os alunos permanecerem pouco 
tempo na TurmaMais. 

 

Oportunidades de melhoria 

- Para além da TurmaMais, deveria existir Coadjuvação, nomeadamente com professores da Educação 
Especial/da área disciplinar de Matemática, para as turmas que reúnem alunos com mais dificuldades (por 

exemplo, o 6.º3, este ano letivo).  

- Garantir em todas as turmas que se mantém o horário de lecionação da disciplina de manhã, uma vez que, 
a atenção e a concentração dos alunos é maior.   
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5.2.5. Programa nacional TurmaMais 3.º Ciclo – MATEMÁTICA  

Sistematização das opiniões dos docentes do painel  

Pontos fortes 
Fragilidades/constrangimentos 

- Haver adesão ao projeto por parte dos alunos, vão 
para a TurmaMais sem qualquer constrangimento; 

- o horário de lecionação da disciplina ser, 

maioritariamente, de manhã, uma vez que, a atenção e 
a concentração dos alunos é maior; 

- manter um horário de articulação igual para todos os 
professors. 

- Não haver professor de substituição em caso de 
ausência prolongada de um docente impediu que 
o projeto TurmaMais funcionasse na sua plenitude 

(houve professores colocados que não aceitaram 
o horário). 

Oportunidades de melhoria 

- Garantir em todas as turmas que o horário de lecionação da disciplina continua a ser, maioritariamente, de 

manhã, uma vez que a atenção e a concentração dos alunos é maior;  

- para além da TurmaMais, deveria existir Coadjuvação, nomeadamente com professores da Educação 
Especial/da área disciplinar de Matemática, para as turmas que reúnem alunos com mais dificuldades; 

- ponderar a possibilidade de o horário de articulação ser cumprido, sempre que a agenda o permita, à 

distância, através da plataforma Meet. 

 

5.2.6. Apoio ao Estudo (PORTUGUÊS e MATEMÁTICA) 

Sistematização das opiniões dos docentes do painel  

Pontos fortes Fragilidades/constrangimentos 

Português 

- Ser destinado a toda a turma permite assegurar a consolidação de 
conteúdos, não só de Português mas também de outras disciplinas, 
de acordo com as necessidades dos alunos; 

- permitir desenvolver competências transversais como a autonomia, 
a comunicação,….;  

- facilitar a abordagem de temáticas de interesse dos alunos (no 
âmbito do PRESSE, por exemplo);  

- permitir esclarecer dúvidas; 

- facilitar o desenvolvimento de atividades interdisciplinares/ 

projetos;   

- haver flexibilidade nos conteúdos a abordar nestas sessões; 

- permitir o desenvolvimento de oficinas de escrita; 

- Continuar a ser ministrado pelo docente de Português da turma, 
uma vez que (re)conhece melhor as dificuldades dos alunos.  

Matemática  

 
Não foram apontadas quaisquer 
fragilidades/constrangimentos a esta 

medida de apoio aos alunos.  
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-  Ser destinado a toda a turma permite assegurar a consolidação de 

conteúdos; 

- haver possibilidade de trabalhar disciplinas diversas;  

- estar a turma toda facilita a criação de grupos de trabalho 
heterogéneos, onde o espírito de entreajuda predomina; 

- favorecer o desenvolvimento de projetos interdisciplinares, no 
âmbito do Plano Plurianual de Melhoria e PADDE, tais como 
UBBU/UBBOX, Makeblock, App Inventer e Scratch inseridos no 

Educódigo; 

-  ser sempre o docente da disciplina e da turma a lecionar Apoio ao 
Estudo. 

Matemática  

- Nem sempre haver salas de 
informática disponíveis para se 
desenvolverem projetos mais 
transversais. 

 

Oportunidades de melhoria 

Matemática  

- Assegurar que a sala de TIC está disponível para esta disciplina pois é necessário desenvolver as 
competências de literacia digital dos alunos. 

5.2.7. Apoio 9.º ano – PORTUGUÊS, MATEMÁTICA   

Sistematização das opiniões dos docentes do painel  

Pontos fortes Fragilidades/ 

constrangimentos 

Português 

- Haver a possibilidade de desenvolver oficinas de escrita com mais regularidade;  

- facilitar o trabalho em equipa, por parte dos docentes envolvidos; 

- promover o trabalho por competências; 

- permitir a sistematização e consolidação de conteúdos lecionados, o que é muito 

proveitoso. 

 

Matemática 

O apoio de Matemática para alunos de 9.º ano permitiu: 

- diversificar  exercícios, o que não era possível em tempos de aula;  

- trabalhar questões retiradas de provas oficiais, que servem de preparação para a 

prova final de ciclo; 

- reforçar conteúdos e esclarecer dúvidas mais pontualmente;  

- haver um apoio mais individualizado e adequado ao ritmo dos alunos. 

O professor titular ser o professor do apoio também foi uma mais-valia.  

O facto de ser semanal e para toda a turma permitiu um trabalho de consolidação dos 

Não foram 

apontadas 
quaisquer 
fragilidades/ 
constrangimentos a 

esta medida de 
apoio aos alunos.  
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conteúdos lecionados ao longo da semana. 

 

Português/Matemática 

A assiduidade dos alunos ser regular, apesar de ser um apoio.  

Manter a 5.ª hora de Matemática e de Português para 9.º ano, semanalmente, para 
toda a turma. 

Oportunidades de melhoria 

Português 

- Assegurar que, semanalmente, se desenvolve uma determinada competência. 

 

Matemática  

- Sempre que possível, evitar o apoio aos últimos tempos do dia, pois os alunos estão mais cansados e o 
rendimento não é tão proveitoso. 

 

Este ano letivo, foram retomadas as Tutorias e Apoios individualizados/em pequeno grupo. 

Os professores de 2.º e de 3.º CEB consideraram que foi importante retomar estes apoios de maior 

proximidade, sobretudo para os alunos com Relatório Técnico-Pedagógico (RTP). 
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5.2.8. Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) 

Sistematização das opiniões dos membros da EMAEI 

Pontos fortes Fragilidades/ constrangimentos 

- Haver uma cultura de trabalho colaborativo na equipa;  

- haver uma boa articulação com os SEAE; 

- haver uma boa articulação com todos os docentes do AE Sande; 

- haver uma resposta às sinalizações/referenciações recebidas 
(Processos de identificação de necessidades de medidas); 

- dar uma resposta às crianças/jovens com Relatório Técnico-
Pedagógico (RTP): 5 - JI; 19 – 1.º Ciclo; 12 – 2.º Ciclo; 27 – 3.º 
Ciclo; 

- haver resultados positivos por parte dos alunos com RTP, 
devido ao trabalho articulado entre todos os agentes da ação 
educativa, adequado às necessidades de cada um; 

- haver uma boa articulação com as famílias/Encarregados de 
Educação; 

- existir uma boa articulação com todos os agentes de intervenção 
educativa dos alunos com RTP, externos à escola; 

- existir uma boa articulação com a Equipa de Apoio às Escolas 
da DGEstE; 

- haver na mancha horária das turmas disponibilidade para os 
apoios. 

Não foram apontadas quaisquer 
fragilidades/ constrangimentos a esta 
medida de apoio aos aluno.  
 

Oportunidades de melhoria 

- Atribuir uma hora semanal no horário, comum a todos os elementos permanentes da equipa, destinada a 
reuniões/ trabalho a desenvolver na EMAEI (noutro dia que não a quarta-feira);  

- continuar a promover momentos de interação/articulação entre os docentes e a EMAEI; 

- continuar a haver na mancha horária das turmas disponibilidade para os apoios; 

- continuar a boa articulação com todos os agentes de intervenção educativa dos alunos com RTP, internos 
e externos à escola; 

- promover ações de capacitação/sessões de trabalho com a DGEstE, sempre que necessário; 

- reestruturar o documento de monitorização das medidas de apoio e suporte à aprendizagem; 

- criar um documento uniforme para registo das medidas universais de suporte à aprendizagem a ser 
preenchido por todos os docentes do Agrupamento; 

- elaborar um manual de procedimentos da EMAEI.  
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5.2.9. Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF) – Assistente Social, 

Psicólogos e Terapeuta da fala  

Sistematização das opiniões dos técnicos presentes no painel  

Pontos fortes Fragilidades/constrangimentos 

- Implementar novos projetos em todos os ciclos formativos, 
nomeadamente as assembleias de turma, o DROPI, a 
semana UBUNTU, … com objetivos no âmbito do bem-
estar sócio-emocional e da recuperação das 
aprendizagens;  

- haver uma articulação muito próxima com o programa 
Teach for Portugal;  

- continuar a promover a adesão dos pais e encarregados 
de educação às iniciativas promovidas pelo AE Sande, 
nomeadamente no âmbito do projeto «A voz de todos»;  

- manter o apoio às famílias na realização das matrículas; 

- continuar a desenvolver o programa Tutoria de Pares 
(houve 19% de alunos-tutores na EB 2,3 de Sande), pois 
os alunos valorizaram o trabalho que desenvolveram e 
relataram resultados positivos a nível escolar e social; 

- haver campanhas de solidariedade ao longo do ano letivo: 
a recolha e distribuição de bens alimentares e roupa 
permitiu dar resposta a um número assinalável de 
sinalizações de carência económica; 

- contribuir para o acolhimento de alunos provenientes da 
Ucrânia; 

- ajudar a responder a mais situações sociais emergentes; 

- haver uma intervenção da Terapeuta da Fala, em termos 
de sessões individuais, bastante alargada; 

- promover uma gincana fonológica para crianças do 1.º 
CEB por parte da Terapeuta da Fala; 

- acompanhar os alunos com assiduidade irregular; 

- promover sessões de Orientação Vocacional em pequeno 
grupo numa das manhãs/tardes livres das turmas poderá 
permitir dar apoio mais personalizado aos alunos e poderá 
evitar a ocupação das aulas de Cidadania e 
Desenvolvimento/Projeto; 

- assegurar um melhor controlo dos alunos que se 
inscrevem e participam no programa Tutoria de Pares, 
solicitando, por exemplo, a colaboração dos Diretores de 
Turma para o processo de monitorização do programa e 
prevendo, na ordem de trabalhos das reuniões de avaliação 
das turmas, um ponto que aborde este programa; 

- A intervenção da Terapeuta da Fala ser mais 
a nível individual (estratégia remediativa e não 
preventiva); 

- atendimentos individuais, quinzenalmente, 
em Terapia da Fala não é o procedimento 
mais profícuo; seria preferível trabalhar com 
grupos/turmas; 

- a adesão dos pais a algumas iniciativas, no 
âmbito da Educação Parental, continua a ser 
menor do que a desejável. 
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- retomar o projeto de apadrinhamento dos alunos de 5.º 
ano, através do acolhimento aos alunos do 4.º ano, feito 
nos últimos dias de aula; 

- tentar dar resposta a questões de saúde e bem-estar, 
devido à fragilidade desencadeada pela pandemia por 
Covid-19, através de rastreios e de recolha de informação 
que poderá orientar a ação dos técnicos no futuro.  
 

Oportunidades de melhoria 

- Manter as sessões de Orientação Vocacional em pequeno grupo numa das manhãs/tardes livres das 
turmas de forma a permitir dar apoio mais personalizado aos alunos, assegurando que estas sessões não 
são obrigatórias, mas sim de inscrição facultativa;   

- ponderar a possibilidade de o serviço de Terapia da Fala intervir também num plano mais preventivo, 
desenvolvendo projetos de capacitação de professores e crianças a longo prazo, ao invés de se concentrar 
unicamente na intervenção individual; 

- alargar a atividade gincana fonológica para crianças do 1.º CEB por parte da Terapeuta da Fala a várias 
escolas do 1.º CEB; 

- continuar a privilegiar uma metodologia de prevenção nas diferentes valências do GAAF: Terapia da Fala, 
Psicologia e Serviço Social; 

- continuar a prever, no plano de atuação do GAAF para o próximo ano letivo, estratégias de intervenção 
nas situações de assiduidade irregular, com vista ao esclarecimento dos pais/encarregados de educação 
sobre a importância da justificação das faltas, relembrando os procedimentos neste ponto das 
responsabilidades parentais; 

- manter a articulação com a Unidade de Saúde Familiar de Marco de Canaveses com vista ao rastreio de 
dificuldades nas crianças mais pequenas, nomeadamente ao nível da fala e da linguagem, uma vez que se 
verifica a existência de muitas crianças com dificuldades nessas áreas, ao iniciarem o ensino pré-escolar; 

- propor ações de educação parental, desenvolvidas em colaboração com o CAERUS, em horário pós-
laboral e em regime online; 

- prever a possibilidade de as equipas que desenvolvem ações de educação parental se desloquem às EB1 
e aos jardins de infância;  

- assegurar que se desenvolve o projeto de apadrinhamento dos alunos de 4.º ano ao longo do ano letivo; 

- desenvolver ações de capacitação para pais e encarregados de educação (desde o pré-escolar até ao 9.º 
ano) no âmbito dos comportamentos aditivos (uso excessivo dos ecrãs) em articulação com o SICAD - 
Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 
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6.  Avaliação das aprendizagens 

A fim de conhecer a perceção da comunidade educativa do Agrupamento sobre os principais obstáculos à 

aprendizagem das crianças no ensino pré-escolar e do insucesso escolar nos restantes ciclos, foram 

analisados os resultados dos inquéritos distribuídos à comunidade escolar. 

 

Tabela XXIII. Fatores justificativos das dificuldades no desenvolvimento e na aprendizagem das crianças no Jardim de Infância  

Ensino Pré-Escolar  

 

 

 

 

 

Legenda 

Educadores - F2 - Dificuldades acentuadas ao nível da linguagem | F4 - Dificuldades de raciocínio lógico-matemático | F6 - Dificuldades de 

atenção/concentração | F14 - Turma heterogénea (diferentes ritmos de aprendizagem) e/ou numerosa | F17 - Insuficiente estimulação prévia das 

crianças  

Encarregados de Educação - F1 - Dificuldades de memorização | F5 - Dificuldades de atenção/concentração|  F6 - Desinteresse nas 

atividades/desmotivação | F14 - Turma heterogénea (diferentes ritmos de aprendizagem) e/ou numerosa | F15 - Apoio insuficiente dos Serviços 

de Apoio Especializados  

   

 

Na tabela XXIII, analisando os fatores justificativos das dificuldades no desenvolvimento e na aprendizagem 

das crianças no Jardim de Infância de 2021/2022, conclui-se que: 

- 100% dos Educadores de Infância apontam as dificuldades acentuadas ao nível da linguagem e as 

dificuldades de atenção/concentração como o principais fatores justificativos das dificuldades de 

desenvolvimento; 
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- por outro lado, cerca de 60% dos Educadores registam, ainda, o facto de a Turma heterogénea (diferentes 

ritmos de aprendizagem) e/ou numerosa contribuir para as dificuldades no desenvolvimento e na aprendizagem 

das crianças;  

- os Encarregados de Educação acreditam que são várias as razões que mais justificam as dificuldades no 

desenvolvimento e na aprendizagem das crianças. Destacamos as seguintes: dificuldades de memorização; 

dificuldades de atenção/concentração; desinteresse nas atividades/desmotivação; turma heterogénea 

(diferentes ritmos de aprendizagem) e/ou numerosa; apoio insuficiente dos Serviços de Apoio Especializados. 

Tabela XXIV. Fatores que considera justificativos do insucesso escolar dos alunos, no 1.º Ciclo 

1.º Ciclo 
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Legenda: 

Docentes - F2 - .Dificuldades de raciocínio lógico-matemático | F4 - Falta de hábitos de estudo|F6.Dificuldades de atenção/concentração | F11 

- Turma heterogénea (diferentes ritmos de aprendizagem) e/ou numerosa | F12 - Recursos especializados de Apoio Educativo insuficientes 

Encarregados de Educação - F1.Dificuldades de leitura/escrita e interpretação | F4 - Falta de hábitos de estudo | F6 - Dificuldades de 

atenção/concentração | F7 - Desinteresse nas aulas/desmotivação/falta de expectativas | F11 - Turma heterogénea (diferentes ritmos de 

aprendizagem) e/ou numerosa  

Alunos - F1 - .Dificuldades de leitura/escrita e interpretação | F3 - Falta de conhecimentos de matérias anteriores | F4 -  Falta de hábitos de 

estudo | F6 - Dificuldades de atenção/concentração | F11 - Turma heterogénea (diferentes ritmos de aprendizagem) e/ou numerosa 

 

 

Na tabela XXIV, analisando os fatores justificativos do insucesso escolar dos alunos do 1.º Ciclo de 2021/2022, 

concluiu-se que: 

- nos três grupos auscultados, há três fatores justificativos do insucesso escolar dos alunos do 1.º CEB 

coincidentes: falta de hábitos de estudo, dificuldades de atenção/concentração e turma heterogénea (diferentes 

ritmos de aprendizagem) e/ou numerosa; 

- destacou-se ainda o facto de o desinteresse nas aulas/a desmotivação/falta de expectativas, para 

Encarregados de Educação, ser um dos principais fatores justificativos do insucesso. 
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Tabela XXV. Fatores que considera justificativos do insucesso escolar dos alunos nos 2.º e 3.º Ciclos 

2.º e 3.º Ciclos 

  

 

 

Legenda 

Docentes - F1 - Dificuldades de leitura/escrita e interpretação | F2 - Dificuldades de raciocínio lógico-matemático | F3 - Falta de 

conhecimentos de matérias anteriores | F4 - Falta de hábitos de estudo  | F6 - Dificuldades de atenção/concentração | F7 - 

Desinteresse nas aulas/desmotivação/baixas expectativas perante o percurso escolar 

Encarregados de Educação - F1.Dificuldades de leitura/escrita e interpretação | F4 - Falta de hábitos de estudo | F6 - Dificuldades 

de atenção/concentração | F7 - Desinteresse nas aulas/desmotivação/baixas expectativas perante o percurso escolar  | F8 - 

Incumprimento de regras/indisciplina 

Alunos - F1 - Dificuldades de leitura/escrita e interpretação | F3 - Falta de conhecimentos de matérias anteriores | F4 - Falta de 

hábitos de estudo | F6 - Dificuldades de atenção/concentração | F7 - Desinteresse nas aulas/desmotivação/baixas expectativas 

perante o percurso escolar 
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Na tabela XXV, analisando os fatores justificativos do insucesso escolar dos alunos do 2.º e 3.º ciclos de 

2021/2022, concluiu-se que: 

-  há três fatores que voltam a ser focados pelos três grupos auscultados: a falta de hábitos de estudo, as 

dificuldades de atenção/concentração e o desinteresse nas aulas/desmotivação/baixas expectativas perante o 

percurso escolar; 

- os alunos apontam ainda as dificuldades de leitura/escrita e interpretação e a falta de conhecimento de 

matérias anteriores como entraves à aprendizagem. 

 

Nos mesmos questionários, a comunidade educativa também foi inquirida sobre os recursos educativos 

disponíveis no Agrupamento que, na sua opinião, mais têm contribuído para o sucesso dos alunos. 

Tabela XXVI. Recursos educativos que mais têm contribuído para a melhoria das aprendizagens no ensino pré-escolar 

Ensino Pré-Escolar 

  

   

 

Na tabela XXVI, analisando os recursos educativos que mais têm contribuído para a melhoria das 

aprendizagens no ensino pré-escolar, concluiu-se que: 

- os educadores destacaram o GAAF – serviço de Psicologia como principal recurso de apoio à melhoria das 

aprendizagens; 

- os encarregados de educação fazem sobressair a importância do GAAF – serviço de Terapia da Fala. 
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Tabela XXVII. Recursos educativos que mais têm contribuído para a melhoria das aprendizagens no 1.º CEB 

1.º Ciclo 
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Na tabela XXVII, analisando os recursos educativos que mais têm contribuído para a melhoria das aprendizagens 

no 1.º ciclo, concluiu-se que: 

- os docentes, os encarregados de educação e os alunos indicaram a TurmaMais como o recurso que mais 

contribuiu para a promoção do sucesso no 1.º ciclo; 

- os três grupos de inquiridos também valorizam significativamente o Apoio Educativo e o Apoio Individualizado 

como recursos que têm contribuído para a melhoria das aprendizagens no 1.º CEB. 
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Tabela XXVIII. Recursos educativos que mais têm contribuído para a melhoria das aprendizagens no 2.º e 3.º CEB 

2.º e 3.º Ciclos 
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Na tabela XXVIII, analisando os recursos educativos que mais têm contribuído para a melhoria das 

aprendizagens nos 2.º e 3.º ciclos, concluiu-se que: 

- os docentes consideraram como recursos mais influentes no sucesso a TurmaMais e o apoio 

individualizado/pequeno grupo; 

- os Encarregados de Educação apontaram também como principal recurso para a melhoria das aprendizagens 

a TurmaMais; 

- os alunos também consideram a TurmaMais o recurso que mais contribui para a melhoria das aprendizagens. 

Valorizam ainda o GAAF e a Biblioteca.   

Refira-se que no questionário de satisfação também se perguntava se os inquiridos estavam satisfeitos com o 

contributo da TurmaMais para a melhoria dos resultados escolares dos alunos. A maioria dos docentes e dos 

alunos inquiridos concordou (parcial ou totalmente) com esse contributo.  
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6.1. Aferição dos critérios e instrumentos de avaliação 

O cenário de ensino previsto pelo Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, pelas Aprendizagens 

Essenciais, pelo Decreto-Lei n.º 54/2018 e pelo Decreto-Lei n.º 55/2018 torna obrigatória a necessidade de 

repensar o processo de ensino e de aprendizagem, provocando, por isso, adaptações na forma como se avalia. 

De seguida, apresentamos os resultados do questionário referente às técnicas e instrumentos de avaliação 

adotados por educadores e professores.  

Tabela XXIX. Técnicas e instrumentos de avaliação adotados pelo educador  

Ensino Pré-Escolar 

                  

 

Legenda 

Educadores - T1 - Questionários orais |T2 - Registos individuais | T3 - Trabalhos individuais (colagens, pinturas, modelagem, …) | T4 -

Trabalhos de grupo (colagens, pinturas, modelagem, …) | T5 - Conversas informais com alunos e/ou parceiros educativos | T6 - Portfólio 

Encarregados de Educação do JI - T2 - Registos individuais | T3 - Trabalhos individuais (colagens, pinturas, modelagem, …) | T4 -

Trabalhos de grupo (colagens, pinturas, modelagem, …) | T5 - Conversas informais com alunos e/ou parceiros educativos | T7 - Ficha(s) 

de observação 

Na tabela XXIX, analisando as técnicas e instrumentos de avaliação adotados pelo educador, concluiu-se que: 

- os educadores apontam como técnicas e instrumentos de avaliação mais frequentes: trabalhos individuais 

(colagens, pinturas, modelagem, …), trabalhos de grupo (colagens, pinturas, modelagem, …) e portfólio;  

- os encarregados de educação, por sua vez, destacam: trabalhos individuais (colagens, pinturas, modelagem, 

…),  trabalhos de grupo (colagens, pinturas, modelagem, …) e registo individuais. 
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Tabela XXX. Técnicas e instrumentos de avaliação adotados pelo professor no 1.º Ciclo 

1.º Ciclo 

  

  

 

 

Legenda: 

Docentes - T1 - Provas de avaliação escrita | T2 - Questionários orais | T3 - Trabalhos individuais   

Encarregados de Educação - T1 - Provas de avaliação escrita | T2 - Questionários orais | T3 - Trabalhos individuais | T4 - Avaliação da 

organização dos cadernos diários  

Alunos - T1 - Provas de avaliação escrita | T2 - Questionários orais | T3 - Trabalhos individuais | T4 - Trabalhos de grupo 
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Na tabela XXX, analisando as técnicas e instrumentos de avaliação adotados pelos professores do 1.º ciclo, 

concluiu-se que: 

- os docentes parecem acusar uma mudança de práticas, uma vez que há uma valorização dos questionários 

orais e dos trabalhos individuais, em detrimento das provas de avaliação escrita;  

- os Encarregados de Educação ainda têm a perceção de que as provas de avaliação escrita são os principais 

instrumentos de avaliação dos docentes;  

- por parte dos alunos, há a perceção de que algo está a mudar no processo de avaliação, uma vez que estes 

consideram que há vários instrumentos de avaliação valorizados pelos professores, nomeadamente, os 

trabalhos individuais, as provas de avaliação escrita, os questionários orais e os trabalhos de grupo. 

Tabela XXXI. Técnicas e instrumentos de avaliação adotados pelo professor nos 2.º e 3.º Ciclos 

2.º e 3.º Ciclos 

 

 

Legenda 



 

Ano letivo 2021/2022 RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO  

Agrupamento de Escolas de Sande 

  Página 77 de 99 

 

Docentes - T1 - Provas de avaliação escrita | T2 - Trabalhos individuais | T3 - Grelhas de registo de atitudes/valores | T4 

- Trabalhos de grupo  

Encarregados de Educação -  T1 - Provas de avaliação escrita | T2 - Trabalhos individuais | T4 - Trabalhos de grupo 

Alunos - T1 - Provas de avaliação escrita | T2 - Trabalhos individuais| T4 Trabalhos de grupo 

 

Na tabela XXXI, analisando as técnicas e os instrumentos de avaliação adotados pelos professores do 2.º e 

3.º ciclos, concluiu-se que: 

- as provas de avaliação escrita foram os instrumentos de avaliação mais referidos pelos três grupos de 

inquiridos. Notou-se, contudo, que, em relação ao ano anterior, este instrumento perdeu relevância, sobretudo 

para docentes e alunos; 

- os três grupos apontaram ainda os trabalhos de grupo e os trabalhos individuais como elementos relevantes 

de avaliação; 

- finalmente, os docentes focaram, com grande relevância, as grelhas de registos de atitudes/valores.   

Na avaliação devem ser utilizados procedimentos, técnicas e instrumentos diversificados e adequados às 

finalidades, ao objeto em avaliação, aos destinatários e ao tipo de informação a recolher, que variam em função 

da diversidade e especificidade do trabalho curricular a desenvolver com os alunos.  

Por outro lado, a avaliação deve ser formativa pois deve assegurar que os processos de formação se vão 

adequando às características dos alunos, permitindo a adaptação do ensino às diferenças individuais. 

«Mas a avaliação só é verdadeiramente formativa quando é compreendida pelo aluno nas suas diferentes 

dimensões e lhe permite regular a sua aprendizagem, o que supõe a escuta dos pares e o confronto de 

pareceres facilitadores da auto-avaliação e do auto-controle.»9. Assim, para cada aluno construir o seu 

percurso de aprendizagem deverá contar com o seu espírito crítico e a sua capacidade de autorregulação.  

  

 
9 “Avaliação formativa: algumas notas” In: Pensar avaliação, melhorar a aprendizagem/IIE Lisboa: IIE, 1994 (disponível 
em avaliacao_formativa.pdf (mec.pt), acedido a 17.06.2022) 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Secundario/Documentos/Avaliacao/avaliacao_formativa.pdf
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Qualidade dos serviços prestados e satisfação 
 

Neste ponto, apresenta-se a perspetiva dos diferentes membros da comunidade escolar sobre o funcionamento 

do Agrupamento e algumas das suas propostas de melhoria. Através da aplicação de questionários de 

satisfação, pretendemos atender à permanente preocupação em promover a excelência do serviço e aferir o 

nível de satisfação e qualidade dos serviços prestados.   

Foram auscultados Encarregados de Educação (EE), alunos (1.º, 2.º e 3.º CEB), educadores, professores e 

parceiros sociais. Apresentamos, de seguida, os principais dados aferidos.  

Os EE das crianças dos Jardins de Infância (JI) concordam maioritariamente estar satisfeitos com o ambiente 

escolar do JI e reconhecem que se envolvem em projetos e atividades da turma dos educandos. Foram 

deixadas as seguintes sugestões para melhorar o desempenho dos jardins-de-infância: 

o haver mais atividades ao ar livre; 

o melhorar as instalações físicas no que diz respeito aos espaços exteriores (sendo um jardim de 

infância não se justifica que não haja um parque infantil); 

o haver mais funcionários; 

o desenvolver mais atividades centralizadas na criança, no que ela quer aprender e conhecer, 

atividades que envolvam as diversas áreas de conteúdo, não impor atividades estereotipadas; 

o adquirir mais em material educativo; 

o … 

Por sua vez, os EE do 1.º CEB mostram estar satisfeitos com o ambiente escolar das EB1, estão satisfeitos 

com os projetos de Educação para a Cidadania desenvolvidos pelas turmas dos educandos; contudo, 18% dos 

inquiridos discordam (total ou parcialmente) quanto a envolverem-se em projetos e atividades da turma do 

educando.  

As sugestões deixadas pelos EE do 1.º CEB foram as seguintes:  

o haver obras nas infraestruturas das EB (casas de banho, refeitório e infraestruturas de apoio ao 

recreio); 

o haver melhorias no serviço da cantina; 

o desenvolver mais atividades ao ar livre; 

o haver mais funcionárias a vigiar as escolas nos tempos livres (recreios) de modo a evitar situações 

de bullying; 

o promover atividades diversificadas como música e yoga; 

o …. 



 

Ano letivo 2021/2022 RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO  

Agrupamento de Escolas de Sande 

  Página 79 de 99 

 

Auscultados os EE de 2.º e 3.º CEB, verificamos que a maioria está satisfeita com o contributo da TurmaMais 

para os resultados escolares do(s) educando(s), com a forma como o projeto «Escola em Ação» é 

desenvolvido, com as atividades realizadas na escola para a promoção do livro e da leitura, com o ambiente 

escolar, com a oferta da escola em termos de clubes, com os projetos de Educação para a Cidadania 

desenvolvidos pela turma do educando.  

Continua a haver alguma discordância quanto ao envolvimento em projetos e atividades da turma do educando 

(18% discordam, total ou parcialmente, envolverem-se nesses projetos); quanto à higiene e limpeza das 

instalações escolares (21% discordam, total ou parcialmente, estarem satisfeitos com a higiene e limpeza das 

instalações escolares); quanto ao controlo do acesso às instalações (Portaria), 17% discordam, total ou 

parcialmente, estar satisfeitos com o controlo do acesso às instalações.  

Os EE dos 2.º e 3.º CEB deixaram sugestões como: 

o haver um horário mais alargado para a papelaria; 

o haver mais cuidados de limpeza nas casas de banho e mais liberdade no acesso aos cacifos; 

o existir mais vigilância nos intervalos; 

o haver um horário de funcionamento da escola mais alargado; 

o assegurar que a biblioteca interage mais com os alunos; 

o haver mais comunicação entre os professores e os pais; 

o monitorizar melhor o relacionamento entre alunos nos intervalos;  

o promover uma maior variedade de clubes; 

o assegurar que as refeições da cantina são melhoradas; 

o … 

Relativamente ao nível de satisfação dos educadores de infância, constatou-se que há um elevado índice de 

satisfação em todos os itens auscultados, nomeadamente:  clima de escola no JI, impacto da Supervisão 

Pedagógica Colaborativa na melhoria das práticas pedagógicas, processo de Supervisão Pedagógica 

Colaborativa implementado na escola, pertinência dos projetos e atividades desenvolvidas em equipa 

pedagógica, para a aprendizagem dos alunos, pertinência das dinâmicas de intervisão para a prática 

profissional, ações estratégicas orientadas para o desenvolvimento das áreas de competência do Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, com a organização e afetação dos recursos materiais (parque 

informático, equipamento desportivo, equipamento lúdico-didático, etc.) no JI. 

Os educadores de infância sugeriram como principal medida de melhoramento do funcionamento do 

Agrupamento ter mais verbas para a compra de material didático. 
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Passando à análise dos questionários dos professores do 1.ºCEB, verificou-se que a maioria das respostas 

recaem no «Concordo» ou «Concordo Parcialmente». Assim, os professores do 1.ºCEB estão satisfeitos com 

o clima de escola, com o impacto da Supervisão Pedagógica Colaborativa na melhoria das práticas 

pedagógicas, com o processo de Supervisão Pedagógica Colaborativa implementado na escola, com o 

contributo da TurmaMais para a melhoria dos resultados escolares dos alunos, com a pertinência dos projetos 

e atividades desenvolvidas em equipa pedagógica (implicando diferentes disciplinas), para a aprendizagem 

dos alunos, com a pertinência das dinâmicas de intervisão para a prática profissional, com as opções 

curriculares constantes dos documentos da escola para o desenvolvimento de todas as áreas de competências 

consideradas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, com as ações estratégicas orientadas 

para o desenvolvimento das áreas de competência do Perfil dos Alunos à Saída da escolaridade Obrigatória, 

com a regularidade com que recorre à avaliação com finalidade formativa, com as atividades realizadas na 

escola para a promoção do livro e da leitura. 

Os professores do 1.º CEB propuseram que se desenvolvam atividades de promoção do bem estar pessoal 

que possam ser frequentadas pelos professores; sugeriram que se promovam atividades em articulação com 

a Biblioteca Escolar (com a deslocação do Professor  Bibliotecário às escolas do 1.° CEB para leitura  de 

histórias, por exemplo); observaram que  há EB1 em que há falta de material de desgaste rápido (papel 

higiénico, toalhetes, detergentes, marcadores para o quadro, …); referiram que os recursos 

materiais/informáticos são obsoletos ou inexistentes, em algumas EB1; alertaram para a necessidade de haver 

melhoria dos recursos informáticos. 

Por sua vez, os professores do 2.º e 3.º CEB revelaram estar satisfeitos com a maioria dos itens em 

auscultação, nomeadamente: com o clima de escola, com o impacto da Supervisão Pedagógica Colaborativa 

na melhoria das práticas pedagógicas, com o processo de Supervisão Pedagógica Colaborativa implementado 

na escola, com a forma como o projeto «Escola em Ação» é desenvolvido, com o contributo da TurmaMais 

para a melhoria dos resultados escolares dos alunos, com a pertinência dos projetos/atividades desenvolvidos 

em equipa pedagógica (implicando diferentes disciplinas), para a aprendizagem dos alunos, com a pertinência 

das dinâmicas de intervisão  para a prática profissional, com a regularidade com que recorre à avaliação com 

finalidade formativa,  com o nível de promoção da formação contínua por parte do Agrupamento , com o 

contributo dos trabalhos de projeto nas disciplinas para as aprendizagens dos alunos, com a organização e 

afetação dos recursos materiais (parque informático, equipamento desportivo, equipamento lúdico-didático, 

etc.), com as atividades realizadas na escola para a promoção do livro e da leitura, com a oferta da escola em 

termos de clubes. 

Tal como aconteceu com os outros auscultados, também os professores dos 2.º e 3.º CEB deixaram 

apontamentos para a melhoria do funcionamento do Agrupamento. Assim, propuseram: 

o diminuir a carga burocrática; 

o disponibilizar ecrãs interativos em todas as salas de aula; 
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o reduzir o número de atividades/projetos de modo que os alunos se envolvam mais;  

o procurar distribuir, o mais equitativamente possível, o trabalho por todos os docentes, de modo que 

ninguém fique muito sobrecarregado com diferentes tarefas; 

o melhorar os recursos materiais/equipamentos; 

o assegurar que as turmas são divididas nas atividades práticas;  

o melhorar a qualidade dos equipamentos;  

o promover opções pedagógicas e outras conducentes a melhorias comportamentais, por parte de 

alguns alunos; 

o melhorar a articulação entre as disciplinas; 

o dedicar mais tempo para os alunos realizarem trabalhos de grupo; 

o melhorar a temperatura nas salas (mais quente, nos meses mais frios); 

o desenvolver a capacitação digital; 

o assegurar que há redução efetiva da carga horária consoante a idade; 

o melhorar a articulação entre pares; 

o haver mais uma hora no horário para a Direção de Turma; 

o haver mais tempo para abordar os conteúdos de forma a consolidar bem as matérias; 

o diminuir a extensão dos programas; 

o aumentar a frequência da avaliação formativa, independentemente do tempo despendido; 

o … 

Passando à análise dos resultados do questionário proposto aos alunos do 1.º CEB, verificamos que a maioria 

das respostas recaem nas opções «concordo» e «concordo parcialmente». Assim, os alunos concordam, 

globalmente, que: os professores desta escola ensinam bem, o ensino nesta escola é rigoroso, os professores 

estimulam e preparam os alunos para serem capazes de aprender por si próprios, a escola prepara os alunos 

para o prosseguimento de estudos, a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação nas aulas das 

várias disciplinas é útil para a aprendizagem e para a obtenção de melhores resultados, os critérios de 

avaliação das diferentes disciplinas são conhecidos e entendidos, as avaliações são atribuídas de acordo com 

os critérios definidos, as visitas de estudo e as outras atividades são úteis para a aprendizagem, participam em 

projetos da escola, há um bom relacionamento entre os professores e os alunos, se sentem bem e em 

segurança na escola, nas atividades desenvolvidas ao longo do ano, houve atividades recreativas, culturais, 

artísticas, científicas e desportivas, os professores apresentam propostas de aprendizagem variadas, há 
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satisfação com as atividades desenvolvidas nas AEC, com os projetos desenvolvidos em Educação para a 

Cidadania e com o equipamento informático, desportivo e lúdico da escola. 

Notou-se, contudo, discordância total ou parcial, na ordem dos 34%, na questão relativa ao facto de o ensino 

na escola ser rigoroso. 

As principais oportunidades de melhoria para a escola por parte dos alunos do 1.º CEB foram as seguintes: 

o haver melhoramentos nos equipamentos (balizas e estores, por exemplo); 

o melhorar o sinal de internet na escola;  

o haver mais e melhores equipamentos informáticos; 

o promover mais oportunidades de apoio educativo para os alunos com dificuldades de aprendizagem;  

o assegurar que era possível ter aulas de música mais vezes; 

o haver melhor transporte para ir à sede do Agrupamento ao Clube de Robótica;  

o haver mais visitas de estudo;  

o ter uma biblioteca na EB1; 

o … 

De seguida, analisamos os resultados dos alunos do 2.º e 3.º CEB e estes foram idênticos aos do 1.º CEB.  

Há, contudo, algumas discrepâncias que iremos abordar. Numa primeira análise, destacamos que os alunos 

consideram que os professores desta escola ensinam bem, que o ensino nesta escola é rigoroso, que os 

professores estimulam e preparam os alunos para serem capazes de aprender por si próprios, que a escola 

prepara os alunos para o prosseguimento de estudos, que a utilização das Tecnologias de Informação e 

Comunicação nas aulas das várias disciplinas é útil para a aprendizagem e para a obtenção de melhores 

resultados. Por outro lado, os alunos revelam conhecer e entender os critérios de avaliação das diferentes 

disciplinas e mostram aceitar que as avaliações são atribuídas de acordo com os critérios definidos. Concordam 

que as visitas de estudo e as outras atividades são úteis para a aprendizagem. Participam em clubes e/ou 

projetos na Escola. São de opinião que há um bom relacionamento entre os professores e os alunos. Estão 

satisfeitos com o contributo da TurmaMais para os seus resultados escolares. Estão satisfeitos com a forma 

como o projeto «Escola em Ação» é desenvolvido, com o contributo dos trabalhos de projeto nas disciplinas 

para as suas aprendizagens, com as atividades realizadas na escola para a promoção do livro e da leitura. 

Ainda se sentem bem e em segurança na escola, estão satisfeitos com a oferta da escola em termos de clubes.  

Nas atividades desenvolvidas ao longo do ano, consideram que houve atividades recreativas, culturais, 

artísticas, científicas (menor grau de concordância) e desportivas. Os inquiridos concordam ainda que os 

professores apresentam propostas de aprendizagem variadas e estão satisfeitos com os projetos 

desenvolvidos na área da Cidadania. Um indicador que melhorou em relação ao ano transato foi o relativo à 

participação na vida da escola (ex. assembleias de alunos, orçamento participativo, Parlamento dos Jovens). 
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Na verdade, só 11% dos inquiridos discordam (parcial ou totalmente) participar na vida escolar. Este progresso 

resultará, certamente, da implementação do programa «A Voz de Todos». Finalmente, consideram que a 

escola passa as informações de forma adequada aos alunos.  

Nota-se, contudo, que há um número significativo de alunos (22%) que discorda (total ou parcialmente) que o 

ensino desta escola seja rigoroso.  

As principais oportunidades de melhoria para a escola propostas por parte dos alunos dos 2.º e 3.º CEB foram 

as seguintes:  

o usar mais e melhores equipamentos eletrónicos nas aulas; 

o melhorar a comida da cantina; 

o melhorar infraestruturas (janelas, paredes, casas de banho, balneários, …); 

o tratar todos por igual; 

o haver diversificação de atividades (visitas de estudo e trabalhos de grupo, por exemplo); 

o aumentar a frequência com que se recorre a jogos educativos; 

o adquirir cadeiras mais confortáveis; 

o assegurar que há mais organização nas filas do Bar; 

o não ser obrigatório participar nos torneios desportivos; 

o haver um placard na Entrada com a mensagem «Bem-Vindos»; 

o melhorar o sinal de Internet; 

o promover mais atividades escolares, com a participação de todos os alunos; 

o abordar, em sala de aula, mais alguns temas como racismo, homofobia, xenofobia…; 

o melhorar os computadores das salas de TIC; 

o utilizar mais recursos da Internet (vídeos, atividades, ...) 

o ter mais equipamentos de aquecimento nas salas de aula; 

o promover mais trabalhos em grupo;  

o assegurar que há mais igualdade; 

o promover melhorias na segurança;  

o pôr mais música; 

o haver mais equipamentos de desporto;  
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o recorrer à desmaterialização dos manuais, usando computadores em vez de livros, pois as mochilas 

andam muito pesadas; 

o haver mais calma por parte de alguns professores; 

o desenvolver mais aulas ao ar livre, para ajudar na motivação dos alunos e para assegurar que os 

alunos não passam tanto tempo nas tecnologias mas sim em contato com a natureza; 

o haver mais atividades desportivas;  

o haver uma televisão na escola;  

o melhorar os horários da escola: aumentar o tempo dos intervalos/haver mais intervalos/haver mais 

tardes livres; 

o haver mais jogos de tabuleiro; 

o criar clubes mistos; 

o pedir mais opiniões aos alunos; 

o … 
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Monitorização da autoavaliação do Agrupamento (feita pela EAA)  
 

Pela primeira vez, a EAA procurou auscultar os membros da comunidade educativa (professores, alunos e 

encarregados de educação) acerca da perceção de como se desenvolvem e qual a consistência e impacto das 

práticas autoavaliativas no AES.  

Assim, chegamos às conclusões que agora se versam.  

Os Educadores de Infância concordam que há procedimentos sistemáticos de autoavaliação da 

escola/avaliação interna, que há práticas de auscultação e participação abrangentes da comunidade educativa 

e que há uma articulação da autoavaliação da escola/avaliação interna com os restantes processos de 

avaliação que ocorrem na escola.  Por outro lado, acreditam que a prática de autoavaliação/avaliação interna 

se adequa à realidade da escola. Acreditam que existem estratégias de comunicação e de reflexão acerca dos 

resultados da autoavaliação/avaliação interna com a comunidade educativa e que se nota que a prática da 

autoavaliação interfere na melhoria organizacional da escola. 

Passando aos docentes 1.º CEB, constatou-se que as perceções são idênticas e recaem maioritariamente nas 

opções «concordo» ou «concordo parcialmente». Os resultados dos docentes 2.º e 3.º CEB são similares, em 

todas as questões levantadas e sistematizadas atrás. Há, contudo, uma questão em que o «discordo» e o 

«discordo parcialmente» assumem alguma relevância. Trata-se da afirmação «No AE Sande, nota-se que a 

prática da autoavaliação interfere na melhoria organizacional da escola.».  

Relativamente aos Encarregados de Educação das crianças do Jardim de Infância, verificou-se que há alguma 

discordância total ou parcial relativamente às afirmações apresentadas. 16% dos inquiridos discordam parcial 

ou totalmente acerca do facto de no AE Sande, haver procedimentos sistemáticos de autoavaliação da 

escola/avaliação interna; 21% discordam parcial ou totalmente acerca do facto de no AE Sande, haver práticas 

de auscultação e participação abrangentes da comunidade educativa; 23% discordam parcial ou totalmente 

que, no AE Sande, a prática de autoavaliação/avaliação interna se adeque à realidade da escola; 29% 

discordam parcial ou totalmente que, no AE Sande, existam estratégias de comunicação e de reflexão acerca 

dos resultados da autoavaliação/avaliação interna com a comunidade educativa; finalmente, 24% discordam 

parcial ou totalmente acerca do facto de no AE Sande, se notar que a prática da autoavaliação interfere na 

melhoria organizacional da escola. 

Relativamente aos Encarregados de Educação dos alunos do 1.º CEB, verificou-se a mesma tendência, 

quando inquiridos acerca das mesmas questões. Há cerca de 20% de inquiridos que manifestam discordância 

total ou parcial relativamente às questões colocadas.  

No que concerne aos Encarregados de Educação dos alunos do 2.º e 3.º CEB, constatou-se que a discordância 

diminuiu um pouco, contudo continua acima dos 10%, em todas as questões colocadas. 
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Passando à análise dos dados relativos aos Alunos do 1.º CEB, verificou-se que 15% discorda (total ou 

parcialmente) quanto à afirmação «Na minha escola, os alunos são chamados a dar opinião acerca do 

funcionamento da escola (através de questionários, de reuniões, ...)». Porém, só 3% discorda parcialmente 

quando se afirma «Na minha escola tem em consideração as opiniões dos alunos nos seus planos de 

melhoria». 

Finalmente, os  alunos dos 2.º e 3.º CEB  concordam maioritariamente que «na minha escola, os alunos são 

chamados a dar opinião acerca do funcionamento da escola (através de questionários, de reuniões, ...)»  e «A  

minha escola tem em consideração as opiniões dos alunos nos seus planos de melhoria». 

Mediante estes resultados, propõe-se que a EAA preveja uma breve apresentação para pais/ encarregados de 

educação onde se apresentem os resultados da autoavaliação do agrupamento.  Esta apresentação poderia 

ser divulgada pelos educadores, professores titulares de turma e diretores de turma no início do ano letivo. 
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Parcerias, protocolos e projetos  

 

O desenvolvimento de um Agrupamento passa também pelas relações que este estabelece com o meio 

exterior. A qualidade destes intercâmbios permite que se fortaleça não só o Agrupamento como a própria 

comunidade em si. 

O AES tem procurado desenvolver-se numa relação aberta, positiva e compartilhada com o exterior, 

interagindo a diferentes níveis e com diversos parceiros, proporcionando assim mais-valias nas mais diferentes 

vertentes (pedagógicas, profissionais, cívicas e sociais) aos seus alunos. 

As escolas do AES têm participado nos últimos anos em diversos projetos, de âmbito concelhio e nacional. 

Elencam-se, de seguida, algumas das entidades com quem o AES desenvolve processos de parceria: 

● ART (Associação de Respostas Terapêuticas) 

● Bombeiros Voluntários de Marco de Canaveses 

● CAERUS 

● Câmara Municipal de Marco de Canaveses 

● Centro de Ciência Viva de Aveiro  

● Cercimarco 

● CFAE Marco Cinfães (Centro de Formação de Associação de Escolas dos Concelhos de Marco de 

Canaveses e Cinfães) 

● CPCJ (Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco de Marco de Canaveses) 

● Cruz Vermelha 

● Delegação de Saúde do Marco de Canaveses 

● EPAMAC (Escola Profissional de Agricultura de Marco de Canaveses) 

● Escola Profissional de Arqueologia  

● Escolas do concelho e dos concelhos limítrofes  

● GNR/Escola Segura 

● Granidera 

● Instituto do Emprego e Formação Profissional  

● Juntas de Freguesia do concelho 

● Paróquias 
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● Segurança Social do Marco de Canaveses 

● Tribunal do Marco de Canaveses 

● Unidades de Saúde Familiar  

● Universidade do Porto - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação  

● UTAD 

 

Como se vê, o AES procura estabelecer protocolos/parcerias que permitam a consecução dos objetivos 

delineados no projeto educativo do Agrupamento. Estes protocolos permitem que a escola se abra ao meio 

envolvente, sendo sempre essa situação uma mais-valia no perfil de formação que pretende que os seus 

alunos atinjam no final do seu percurso formativo. 

A Equipa de Autoavaliação procurou perceber o reconhecimento social do AE por parte dos parceiros sociais. 

Assim, face às questões colocadas, houve um grande nível de concordância. Na verdade, os inquiridos 

reconhecem que o AES é uma instituição reconhecida socialmente no meio em que se enquadra. Além disso, 

admitem que o AES se envolve nos projetos da comunidade local; articula com os parceiros sociais no sentido 

de melhorar a prestação do seu serviço educativo; tem um sistema de divulgação das atividades/informações 

eficaz; consulta os parceiros para conhecer sugestões de melhoria; disponibiliza diferentes canais para se 

fazerem sugestões/observações (presencialmente, por escrito, por telefone, via internet, ...); tem uma atitude 

de abertura, transparência e comportamento ético; tem uma imagem positiva projetada na comunidade e/ou 

veiculada pela comunicação social, no site institucional e nas redes sociais; tem  a capacidade de se adaptar 

às mudanças (sociais, económicas, tecnológicas e políticas). Além disso, os inquiridos consideram que as 

atividades/projetos do AES têm impacto na dinâmica da entidade inquirida. 

Globalmente, há satisfação com a relação que se estabelece com o AE Sande. 

Por outro lado, o desenvolvimento de projetos no Agrupamento também é uma forma de articular com o exterior 

e fazer cumprir parcerias. Este ano letivo, um dos que que mais se destacou no AES foi o Programa Teach 

For Portugal cuja caracterização fazemos de seguida.  

 

Programa Teach For Portugal   

No ano letivo 2021/2022, a Organização Não Governamental Teach For Portugal (TFP) continuou a colaborar 

com o Agrupamento de Escolas de Sande, através do Mentor Gonçalo Aires. 

A atuação de um Mentor TFP acontece dentro e fora de sala de aula, procurando desenvolver com os alunos 

as competências previstas no modelo teórico PADA (resultados académicos, consciência do eu, gestão 
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emocional e liderança) da rede internacional Teach For All, da qual a TFP faz parte; e com a comunidade uma 

Escola que promova o bem-estar e a participação de todos. 

Em sala de aula, o Mentor Gonçalo Aires esteve presente em 3 turmas do 2.º ciclo e em 4 turmas do 3.ºciclo 

com uma frequência semanal que ia dos 2 a 6 tempos letivos por turma, tendo centrado a sua intervenção nos 

domínios da motivação para a aprendizagem e da inovação pedagógica, na criação de espaços seguros de 

partilha pessoal e de participação ativa na vida da escola e no desenvolvimento socioemocional. 

Quanto à colaboração nas aulas, salienta-se o desenvolvimento de relações interpessoais com os alunos, a 

implementação da prática semanal da avaliação formativa através de diferentes recursos (plickers, wordwall, 

etc.) e dos questionamentos de promoção de altas expectativas (início e final das aulas); as experiências de 

aprendizagem diferenciadoras, através da teatralização (exemplo: aula em que Mentor se disfarçou de 

Salgueiro Maia e contou a história do 25 de Abril na 1ª pessoa) e de peddy papers (ex.: Peddy Paper pelos 

acontecimentos da Revolução Liberal de 1820); a articulação entre os conteúdos e as competências do Perfil 

dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (ex.: Representação de tribunal de inquisição em História do 

8.ºano para o desenvolvimento do pensamento crítico e da argumentação); e a aplicação de diferentes modelos 

de co-teaching (ex.: trabalhar com um grupo pequeno em sala de aula, em paralelo com o trabalho do Professor 

titular com o grande grupo). 

Quanto ao envolvimento com a comunidade, é de referir a criação e gestão do Projeto "A Voz de Todos",  um 

projeto de assembleias onde todos partilham soluções com vista à resolução dos seus conflitos, fortalecimento 

das suas relações e participação nas decisões da Escola, facilitado pelo Mentor e pela equipa do GAAF. 

Após 1 ano, destacam-se os seguintes resultados da avaliação de impacto10:  

-270 Assembleias de Turma com alunos de 20 turmas do 3.º ao 9.º ano;  

-2 de Assembleias Gerais entre alunos e Direção com 18 propostas aprovadas (72% de aprovação); 

-20 Assembleias com elementos da comunidade (docentes, funcionários, etc.). 

 
10 Os resultados supramencionados foram recolhidos durante o mês de Junho, através de formulários google anónimos 
(257 dos 416 beneficiários do projeto responderam aos formulários). De forma a promover a total transparência da 
avaliação de impacto, os formulários foram encerrados no dia 27 de Junho de 2022 e podem ser consultados mediante 
pedido ao Mentor Gonçalo Aires (e-mail: goncaloaires00@gmail.com).   
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No que diz respeito à importância atribuída à continuidade do projeto, obtivemos os seguintes resultados: 100% 

dos encarregados de educação, 100% dos assistentes técnicos, 94% dos docentes, 88% dos alunos e 81% 

dos assistentes operacionais consideram importante continuar a realizar assembleias.  

Quanto ao desenvolvimento socioemocional, realça-se as dinâmicas de educação não formal trazidas pelo 

Mentor para o contexto de sala de aula, com o objetivo de desenvolver o autoconhecimento e a gestão 

emocional, bem como a realização de 30 sessões de educação socioemocional com um total 55 alunos do 1.º 

e 2.º ciclo (no âmbito do programa DROPI - um programa da Associação Unificar). 

 

Houve outras dinâmicas, no âmbito das parcerias e protocolos, além do programa TFP, que contribuíram para 

a melhoria do Agrupamento   das quais se destacam: a Academia Ubuntu, a Clube Ciência Viva  e o Plano de 

Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola  (PADDE). De seguida, fazemos uma breve apresentação de 

cada uma das iniciativas.  

  

Academia Ubuntu 

Inserido no Plano de Recuperação das Aprendizagens Escola+ 21|23, o método da Academia de Líderes 

Ubuntu parte da filosofia de origem africana ‘Ubuntu’, traduzida na expressão ‘Eu sou porque tu És’. Inspira-se 

na promoção da ‘Ética do Cuidado’ e na capacitação de ‘Construtores de Pontes’ e de ‘Líderes Servidores’. 

Este método trabalha cinco pilares essenciais:  Autoconhecimento, Autoconfiança, Resiliência, Empatia e 

Serviço. Desta forma, a Academia de Líderes Ubuntu visa desenvolver e promover competências pessoais, 

sociais e cívicas dos e das participantes, capacitando-os/as como agentes de mudança ao serviço da 

comunidade, ajudando a construir uma comunidade mais participativa, justa e solidária.  

No nosso Agrupamento, começou-se a implementar o método Academia Ubuntu através da dinamização da 

semana Ubuntu - 5 dias consecutivos com alunos previamente escolhidos pelo AE. Para participar nesta 

semana, foram, então, sorteados alunos do 8.º e 9.º anos de escolaridade (3.ºCEB) e procurou-se: formar para 

a liderança servidora; trabalhar o sentido e o propósito de vida; promover as suas competências 

socioemocionais; capacitar para a mediação de conflitos, negociação, colaboração e trabalho de equipa;  

mobilizar para a criação de soluções conjuntas para os problemas  da comunidade.  

A semana Ubuntu foi dinamizada pelos técnicos do GAAF (assistente social e psicólogos) em colaboração com 

o mentor do Teach For Portugal (TFP) e a coordenadora dos diretores de turma.   
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O balanço desta iniciativa foi muito positivo. Assim, numa escala de 0 a 10, os alunos avaliaram 

qualitativamente a semana Ubuntu com os seguintes valores: Dinâmicas e reflexões – 9,64; Avaliação global 

da semana – 9,75; Utilidade da formação Ubuntu para a vida pessoal – 9,46.  

 

Clube Ciência Viva 

Este ano letivo, o AE Sande foi admitido na rede nacional de clubes Ciência Viva o que é uma oportunidade 

de melhoria para o Agrupamento.  

Os Clubes Ciência Viva na Escola assentam num conceito dinâmico e plural, enquanto estruturas de ciência e 

conhecimento adaptadas às características específicas das organizações parceiras que as constituem e do 

meio social e cultural em que se inserem. Neste sentido, o novo clube do AE Sande tem como objetivos: 

promover a literacia científica e tecnológica; articular o ensino formal e não formal; modernizar os modelos de 

estratégias de ensino e abertura da Escola à comunidade local; disseminar boas práticas e recursos. 

O Clube de Ciência Viva no nosso Agrupamento pretende envolver, ao longo do projeto (4 anos), todos os 

alunos do Agrupamento. Os discentes inscritos num núcleo base terão como funções a divulgação da Ciência 

na comunidade educativa em articulação com os diversos clubes/programas educativos, associados à ciência 

já existentes na escola, tais como: Semear Ciência, Clube da robótica, Reciclas e Eco-Escolas. Neste sentido, 

serão desenvolvidas atividades de divulgação da ciência ajustadas ao ensino pré-escolar, ao 1.º, 2º e 3.º CEB 

do AE Sande.  

  

Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola (PADDE) 

Outra oportunidade de melhoria do serviço educativo do AES foi o desenvolvimento de um PADDE. 

O PADDE é um documento orientador ao nível de escola, onde está definido um conjunto de objetivos e ações 

a concretizar, durante o seu período de vigência, nas áreas/dimensões definidas como prioritárias, partindo 

dos resultados obtidos nos diagnósticos e da história digital do Agrupamento. Este documento surge no âmbito 

da Resolução do Conselho de Ministros n.º 30/2020. 

Este plano de ação pretende ser um instrumento orientador e facilitador da adaptação e implementação das 

tecnologias digitais nos processos de ensino e de aprendizagem. Pretende, também, apoiar as escolas a refletir 

e a definir estratégias que permitam a exploração do potencial do digital integrando-o de forma holística na 

organização. 
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O desenho deste plano no nosso Agrupamento concretizou-se com a descrição de um conjunto de objetivos e 

de ações a desenvolver, ao longo de um período de vigência, nas áreas/dimensões consideradas prioritárias: 

dimensão pedagógica; dimensão organizacional, dimensão tecnológica e digital (ver grelha abaixo). 

No nosso PADDE foram definidas as áreas/dimensões consideradas prioritárias e identificados os objetivos e 

ações a desenvolver, tendo em conta um diagnóstico inicial quanto ao modo como as tecnologias digitais estão 

integradas na organização e/ou às competências digitais dos docentes. 

Para a prossecução das metas estabelecidas e dos objetivos gerais PADDE, o Agrupamento está a 

desenvolver um conjunto de ações que acredita serem capazes de orientar nesse sentido o processo 

educativo. 

Na grelha que se segue, fazemos a sistematização das dimensões, parceiros, objetivos e ações em 

implementação no nosso Agrupamento. 

Dimensões Parceiros Objetivos gerais Ações 

Pedagógica Editoras pedagógicas 

Equipa de peritos 

externos 

- Aumentar o nível de desenvolvimento de estratégias 

digitais no processo de ensino e aprendizagem; 

- Integrar os sistemas de gestão de aprendizagens (LMS) 

nos processos de ensino e aprendizagem. 

  

- Da informação ao 

conhecimento 

- Educódigo 

- Banco de recursos digitais 

- Aprender e ensinar 

português 

- ClassDojo /Classroom 
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Organizacional CFAE Marco-Cinfães 

Ministério da 

Educação 

Rede TEIP 

- Institucionalizar e normalizar formas de comunicação e 

colaboração docente assentes nas potencialidades das 

redes digitais; 

- Criar condições potenciadoras de formação e 

desenvolvimento profissional docente; 

- Fomentar e apoiar boas práticas de uso do digital na 

sala de aula; 

- Melhorar os níveis de proficiência dos docentes nos 

domínios da promoção da competência digital dos 

aprendentes, Ensino e Aprendizagem e Avaliação. 

- Clube de robótica 

- Email institucional 

- Sistema de Gestão de 

Aprendizagem Classroom/ 

Google Drive 

  

Tecnológica e 

digital 

Editoras Pedagógicas 

Google Gsuite 

Câmara Municipal do 

Marco de Canaveses 

- Melhorar as condições tecnológicas inerentes ao 

acesso à Internet e equipamentos digitais. 

- Melhorar os níveis de proficiência dos docentes nos 

domínios da promoção da competência digital dos 

aprendentes, Ensino e Aprendizagem e Avaliação. 

- Capacitação digital 

  

  

 

Todas as ações foram implementadas a partir do início do ano letivo 2021/2022 e assumem-se como projetos 

de desenvolvimento contínuo e sistemático ao longo dos anos letivos de 2022/2023 e 2023/2024. 

As ações foram implementadas/desenvolvidas na sua plenitude, tendo tido um impacto muito positivo, segundo 

avaliação feita pela equipa que coordena este plano de ação.  

Note-se que associado a este Plano está o Programa Escola Digital. No âmbito do mesmo, foram 

disponibilizados kits para todos os alunos que fizeram requisição, assim como está prevista a renovação de 

computadores e videoprojectores nas salas. 
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Conclusão 

Uma organização escolar deve interrogar-se sobre a sua prática e corrigi-la se verificar que ela produz maus 

resultados. Para a realização desse trabalho, os seus atores são os que estão melhor colocados para saberem 

o que se passa no estabelecimento de ensino e para decidirem as correções a fazer.  

A autoavaliação é ainda importante, porque deve permitir ao estabelecimento de ensino adaptar melhor o seu 

ensino à especificidade do seu público, assim como às variações que podem ocorrer no seu contexto, 

permitindo-lhe tornar-se numa “escola aprendente”. 

Na verdade, é necessário fazer convergir os recursos da escola para agir sobre os fatores internos que 

influenciam a qualidade do ensino. É necessário entrar na sala de aula, partir de problemas concretos, apostar 

numa formação contextualiza, “centrada na escola”11, segundo Isabel Fialho.  

Assim, partindo do pressuposto que as «mudanças só fazem parte ativa das escolas se promoverem a 

melhoria, se colocarem os professores no papel de agentes do desenvolvimento curricular e se provocarem o 

desenvolvimento organizativo interno das escolas.»12, apresentamos de seguida um conjunto de propostas de 

melhoria com base na reflexão que foi sendo feita ao longo do relatório. 

Concluindo, é no interior das escolas que «as mudanças educativas devem ser geradas de forma a capacitá-

las para desenvolverem a sua própria cultura inovadora, incidindo na estrutura organizativa e laboral, com o 

objetivo de implicar os professores na reflexão sobre o funcionamento institucional ou organizativo, bem como 

na análise das suas práticas»13. Deseja-se que estas experiências catapultem a organização escolar para a 

melhoria das suas práticas e, especialmente, para a eficácia da sua função educativa. 

 

 

 

 

 

 

  

 
11 Fialho, Isabel, (2016). Supervisão da prática letiva. Uma estratégia colaborativa de apoio ao desenvolvimento 
curricular. in Revista de Estudos Curriculares, Ano 7, n.º2. Évora. 
12  Magalhães, Marina, (2014). Contributos da avaliação organizacional para a melhoria da escola. Lisboa: Escola 
Superior João de Deus 
13 idem, ibidem.  
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PROPOSTAS 

 

Resultados Académicos 

● Continuar a sistematizar o diagnóstico e a intervenção precoce da criança, para prevenir o insucesso 

nas áreas e subáreas da leitura, da escrita, dos traçados motores e da aritmética (Letra a letra/Ensinar e 

Aprender Português, Matematicando, …). 

● Continuar a aplicar as modalidades de apoio à melhoria das aprendizagens (TurmaMais 1.º, 2.º e 3.º 

CEB, considerando-se a possibilidade de se alargar estas medidas a outros anos de escolaridade do 1.ºCEB; 

Apoio individualizado/Apoio em pequeno grupo; Aula de reforço de Matemática/Português - 9.ºano para 

preparação para a Prova Final de Ciclo; Apoio Tutorial), tendo em conta a superação das dificuldades nos 

domínios específicos detetados, sobretudo nos alunos com Relatório Técnico-Pedagógico (RTP).  

● Continuar a concretizar diferentes modelos de organização das turmas e do espaço - projeto 

TurmaMais - de forma a permitir uma melhor adequação do ensino e da aprendizagem às 

características/necessidades dos alunos, pois a diferenciação pedagógica, o respeito pelos diferentes ritmos 

de aprendizagem, a gestão curricular articulada, o aprofundamento do trabalho colaborativo docente, o número 

adequado de alunos por grupo de trabalho, o reajustamento às necessidades do aluno no decurso do ano 

letivo, o foco na qualidade das aprendizagens, o reforço da motivação e autoconfiança do aluno e a criação de 

ambientes positivos de trabalho são algumas das mais-valias das turmas dinâmicas. 

● Continuar a participar em projetos nacionais e internacionais ligados às diversas disciplinas, 

nomeadamente à Matemática (SuperTmatik, Campeonato Matemático - EQUAMAT, …) e ao Português 

(Olimpíadas da Língua Portuguesa,...). 

● Necessidade de os conselhos de turma preverem planos de ação adequados aos problemas que se 

vão manifestando em turmas sinalizadas. 

● Utilizar recursos em ambientes digitais com potencialidade de utilização em contextos diferenciados 

de aprendizagem em sala de aula ou não, mobilizando diferentes agentes educativos (professores, técnicos 

especializados e encarregados de educação) em dinâmicas de aprendizagem. 

● Promover o desenvolvimento de projetos de escrita organizados em torno de quatro etapas essenciais 

(Eu, aprendiz; Eu, escritor; Eu, produtor; Eu, editor) que se repetem sucessivamente ao longo do ano letivo 

(cfr. Plano 21|23 Escola+). 

● Promover o trabalho interdisciplinar como forma de recuperar e consolidar as aprendizagens 

essenciais, contribuindo para alcançar as competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória. 
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● Partir, por exemplo, da implementação de um projeto cultural de escola (a partir do Plano Nacional das 

Artes), como já foi esboçado, para promover o pensamento crítico, a sensibilidade estética e artística e a 

criatividade, com uma abordagem centrada no papel ativo do aluno no processo de aprendizagem. 

● Assegurar a eficaz integração dos alunos provenientes de outros países no AES, respeitando a sua 

língua, cultura, condição social, origem e idade e promovendo o acesso à língua e cultura portuguesas. 

 

Resultados sociais 

● Continuar a alargar um conjunto diversificado de clubes e projetos, articulados com as diferentes áreas 

do saber e estrategicamente direcionados para a promoção das competências socioculturais e de formação. 

● Prosseguir o esforço de implementação de estratégias e medidas que incentivem a participação ativa 

dos alunos na vida democrática da escola (à imagem do que aconteceu com as assembleias de turma, no 

decurso deste ano letivo). 

● Equacionar projetos e iniciativas que facilitem a transição entre ciclos/níveis de ensino, 

designadamente ao nível da organização do ambiente educativo seguinte e do funcionamento da escola, 

promovendo o bem-estar dos alunos, à imagem do que acontece com o projeto do Apadrinhamento. 

● Envolver os alunos na definição do Projeto Educativo da Escola, da Estratégia de Educação para a 

Cidadania na Escola e na sua operacionalização através da escolha de atividades a constar no Plano Anual e 

Plurianual de Atividades. 

● Continuar a implementar o Orçamento Participativo das Escolas (OPE) no Agrupamento, uma vez que 

é reconhecido o seu valor como instrumento para o envolvimento dos alunos na experiência democrática, nos 

princípios da representação e da construção de projetos para o bem comum. 

● Continuar a implementar procedimentos adequados à prevenção do absentismo escolar, 

nomeadamente aumentar a articulação entre DT e EE, a fim de se monitorizar as faltas injustificadas (sobretudo 

no 3.º CEB). 

● Criar condições para os alunos do 4.º ano poderem frequentar clubes e atividades na escola sede do 

AE Sande.  

● Promover o reconhecimento do AE Sande por parte da comunidade através da divulgação do seu 

Projeto Educativo e das suas atividades, melhorando a comunicação com o exterior. 

● Continuar a ser uma escola inclusiva que recebe as minorias e os grupos mais fragilizados, tais como 

os alunos estrangeiros e os alunos PIEF. 
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Prestação do serviço educativo 

Planeamento e Articulação 

● Continuar a capacitar com formação necessária e adequada os docentes, com vista à melhoria das 

práticas letivas e subsequente sucesso educativo. 

● Libertar os professores de Português e Matemática, sempre que possível, do cargo de direção de 

turma, a fim de libertar disponibilidade para a implementação de medidas de apoio a estas disciplinas. 

● Manter os tempos de articulação nos horários dos professores. 

● Continuar a dar preferência ao turno da manhã para as aulas de Matemática e Português.  

● Incentivar o recurso às plataformas digitais para manter dinâmicas de aprendizagem e de avaliação 

com o apoio digital (fóruns, quiz, …), de modo a contribuir para a motivação dos alunos e para a diversificação 

de estratégias. 

● Manter a prática de ocupação de uma manhã/tarde de atividades por turma (para clubes, apoios, 

tutorias/mentorias, …). 

● Sempre que possível, colocar, no horário da turma, a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento junto 

à de Projeto e, preferencialmente, numa sala de informática. 

● Melhorar a rede de acesso à Internet e garantir as funcionalidades das salas de informática existentes. 

● Haver uma tarde disponível (a partir das 15 horas) para reuniões e formação no 1.º CEB. 

 

Contextualização do currículo e abertura ao meio 

● Continuar a promover a comunicação entre a escola e as famílias, através de canais diversificados, 

claros e simples (Agenda Mensal, Facebook, Instagram, …), disponíveis para todas as famílias.  

● Envolver os pais em atividades da escola – a partir do conhecimento das famílias, envolvê-las nas 

atividades diárias, tal como já se faz com regularidade no pré-escolar («A família vai à escola»).  

● Envolver os pais na tomada de decisões – capacitar os pais e EE para a participação nos órgãos de 

gestão da escola, mas também ouvi-los e envolvê-los nas questões que surgem no quotidiano escolar, à 

imagem do que aconteceu este ano com as Assembleias de Pais. 

● Apoiar os pais de grupos de alunos mais vulneráveis – apoiar as famílias na compreensão do 

desenvolvimento das crianças e jovens e as suas necessidades – sobretudo com a mediação do GAAF.  

● Promover um Dia Aberto do Agrupamento, a fim de mostrar a sua dinâmica e captar público. 

● Operacionalizar atividades transversais, como momentos privilegiados de diferenciação pedagógica e 

de inclusão, em que se adaptam estratégias, e se adequam contextos (sair da sala de aula, juntar turmas), 

onde todos têm mais possibilidades de desenvolver/adquirir competências e aprendizagens essenciais, 
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assegurando aprendizagens bem mais contextualizadas, significativas e motivantes para os alunos (à imagem 

do que acontece com os projetos de SPC). 

● Fortalecer parcerias com entidades locais na dinamização de atividades da escola. 

● Discutir o desenvolvimento de projetos de internacionalização para alunos e docentes (Erasmus, por 

exemplo). 

 

Trabalho colaborativo entre os docentes 

●  Continuar a apostar na dinamização de projetos interdisciplinares que promovam o trabalho 

colaborativo (preditor do sucesso escolar) entre docentes e discentes. 

● Criar as condições necessárias para que as equipas pedagógicas se reúnam, a fim de preparar 

atividades de âmbito interdisciplinar. 

● Continuar a haver 2 professores na sala, nomeadamente um da Educação Especial, em regime de 

coadjuvação, em turmas com alunos com Relatório Técnico-Pedagógico. 

● Criar uma pasta no Servidor para partilha de recursos educativos digitais por grupo disciplinar (cfr. 

PADDE). 

 

Medidas de apoio à melhoria das aprendizagens 

● Alargar a TurmaMais de Português e de Matemática ao 4.º ano. 

● Dar continuidade à implementação de programas de desenvolvimento e de promoção de competências 

sociais e emocionais nos alunos nos vários anos de escolaridade por parte do GAAF, uma vez que são 

reconhecidos como uma mais-valia (DROPI, Academia UBUNTU, UBBU/UBBOX,…).  

● Continuar a desenvolver parcerias que promovam a aquisição de um perfil de competências parentais 

dos encarregados de educação. 

● Manter, na mancha horária da turma, logo no início do ano, os apoios, sobretudo nas turmas que 

revelam mais dificuldades e, preferencialmente, dados pelos professores das turmas. 

● Manter a 5.ª hora para Matemática e Português de 9.º ano.   

● Aproveitar a integração na rede nacional de Clubes Ciência Viva na Escola (CCVnE) para promover o 

ensino experimental das ciências em contexto curricular; a articulação entre disciplinas, anos e ciclos de 

escolaridade, potenciando lógicas organizativas flexíveis, de trabalho prático e experimental, de 

contextualização do conhecimento e de desenvolvimento de competências científicas relevantes;  a criação de 

espaços de ciência/conhecimento dirigidos a toda a comunidade, para promover o acesso a práticas científicas 

inovadoras, que estimulem o entusiasmo pela ciência e pela aprendizagem ao longo da vida, através do 
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incentivo ao estabelecimento de parcerias com instituições científicas, culturais e de ensino superior, 

autarquias, empresas com I&D, entre outras. 

 

Avaliação das aprendizagens  

● Continuar a diversificar técnicas e instrumentos de avaliação, pois está em linha com o preconizado 

no DL n.º 54/2018 e no DL n.º 55/2018. 

● Fazer uma avaliação iminentemente formativa (recorrendo à definição de critérios de avaliação a 

descritores de desempenho, partilhados com os alunos), ao feedback e à auto/heteroavaliação regulares e 

reservar a avaliação sumativa para o final do período. 

● Explorar a plataforma de recursos com exemplos de itens da avaliação externa utilizados em provas 

de anos anteriores e em estudos internacionais, acompanhados de informações técnicas e didáticas de forma 

a fazer uma utilização pedagógica desses itens. 

● Criar um cabeçalho uniforme para trabalhos e testes em que os professores possam colocar a 

avaliação (nota total e nota parcial por domínios).  

● Fornecer feedback de qualidade, formal ou informalmente, dando novas oportunidades de 

aprendizagem aos alunos (avaliação sumativa com propósitos formativos) antes do processo de classificação 

(avaliação sumativa com propósitos classificativos). 

 

Autoavaliação do Agrupamento (da responsabilidade de EAA)  

● Criar um correio eletrónico institucional que seja usado como meio de comunicação entre comunidade 

escolar e a EAA (podiam ser enviadas quaisquer propostas, opiniões ou pedidos de esclarecimentos). 

● Melhorar a comunicação dos resultados da autoavaliação do Agrupamento em relação aos pais e 

encarregados de educação, procurando novos meios de divulgação desses dados, nomeadamente as 

estruturas intermédias. 

 

Sande, 22 de julho de 2022 

A Equipa de Autoavaliação do Agrupamento / Equipa de Monitorização do PE TEIP/PPM 


