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Nota Introdutória 

 

Este relatório visa apresentar de uma forma simples e clara os dados recolhidos pela Equipa, ao mesmo 

tempo que se procura fazer uma análise sucinta dos mesmos. Relativamente aos dados do 1º ciclo, é de 

salientar que pelo facto de haver turmas mistas, os dados referentes a alguns indicadores da área de 

avaliação Resultados Escolares na Dimensão A poderão não ser coincidentes, quer o balanço seja feito por 

turma ou por ano de escolaridade. Relativamente a cada um dos indicadores é apresentado o estudo 

comparativo entre os resultados obtidos em cada um dos períodos. Nos quadros comparativos aparecem a 

vermelho os resultados inferiores aos obtidos no período anterior, a verde os resultados superiores aos 

obtidos no período anterior e a azul os resultados iguais ao período anterior.  

As Dimensões A, B e C são avaliadas em cada um dos indicadores definidos no modelo de Autoavaliação do 

Agrupamento, sendo também apresentados alguns estudos comparativos. 

No final são apresentadas sugestões de melhoria. 

Este documento foi entregue à Direção do Agrupamento e deverá ser divulgado junto dos órgãos 

pedagógicos da escola e das diferentes estruturas intermédias para que possa servir como ponto de 

partida para análises e reflexões conjuntas sobre os resultados alcançados nas diversas dimensões alvo de 

avaliação, bem como para estudo da distância “que ainda é preciso percorrer” para atingir as metas 

definidas no Plano Plurianual de Melhoria TEIP. 
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QUADRO SÍNTESE DA POPULAÇÃO ESCOLAR EM 2015/2016 

                  

   
1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

 

  
Pré-Escolar 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

  
5º Ano 6º Ano 

  
7º Ano 8º Ano 9º Ano 

PCA 

(7º/8º/9º) 

Curso 

Vocacional 

  Total 

Agrupamento 

Nº de Alunos Matriculados no Inicio do Ano Letivo 78 57 105 75 73 310 87 103 190 91 88 85 50 16 330 908 

Nº de Alunos Matriculados no final do Ano Letivo 75 55 100 76 73 304 85 98 183 89 88 78 55 13 323 885 

Nº de Alunos Avaliados ---- 55 100 76 73 304 82 97 179 85 86 75 55 13 314 797 

Transferidos 0 1 3 1 0 5 3 6 9 2 0 3 1 0 6 20 

Anulações de matrícula 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 1 2 3 3 

Que mudaram de turma 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 4 0 0 7 8 

Que integraram a turma 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 6 0 8 10 

Nº de Alunos NEE 

CEI 
 

--- 
3 1 4 4 1 3 0 0 8 12 

Turma Regular/PCA 5 2 8 10 10 30 3 12 15 2 3 4 10 0 19 69 

 

No final do ano letivo estavam matriculados no Agrupamento 885 alunos distribuídos pelos diferentes ciclos e anos de escolaridade, sendo 75 crianças da 

Educação Pré-escolar, conforme se apresenta no quadro anterior. Na linha “nº alunos avaliados” não foram incluídos os alunos integrados no Dec.Lei 

nº3/2008 com Currículo Específico Individual. 
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Sucesso 

Escolar 

Taxas de transição, classificação média na avaliação 

interna, classificação média na avaliação externa, 

diferença entre o valor alcançado no Agrupamento e a 

nível nacional, comparação entre o sucesso interno e 

externo, taxa de sucesso na avaliação interna e na 

avaliação externa 

Avaliação interna 

Avaliação externa 

Taxa de abandono 

 

Percentagem de alunos por turma /ano de 

escolaridade que ultrapassam o limite de faltas 

injustificadas definido 

 

 

Percentagem de níveis 4 e 5 / menção qualitativa de 

Satisfaz Bastante e Excelente na avaliação sumativa 

interna no ensino regular e em outras ofertas, nº de 

alunos que transitam/ficam admitidos a exame sem 

níveis negativos, nº de alunos com mérito académico 

(Quadro de excelência) 

Percentagem de níveis 4 e 5 na avaliação externa, nº de 

alunos que transitam sem níveis negativos na avaliação 

final, comparação de níveis 4 e 5 entre avaliação externa 

e interna 
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Percentagem de alunos por ano de escolaridade que 

abandonam antes de completar a escolaridade 

obrigatória 
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Taxa de absentismo 

 

Taxa de absentismo  

Nº de alunos com comportamento de mérito 

(Quadro de valor) 
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Impacto da 

escolaridade no 

percurso dos alunos 

Envolvimento dos alunos na 

vida da escola 

Dinamização/participação em projetos/atividades de 

caráter social direcionados para a comunidade escolar 

 

Taxas de transição, classificação média na avaliação 

interna, taxa de sucesso na avaliação interna por 

disciplina 
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1-RESULTADOS ESCOLARES 
 

1.1-SUCESSO ESCOLAR  

1.1.1-ENSINO REGULAR 

 Taxas de Transição  

 

Taxa de Transição/Aprovação 

      

  

Nº 
Alunos 

% Alunos 
Nº 

Alunos 
% Alunos 

1º Ciclo 

1º Ano 55 100% 

285 94% 
2ºAno 87 87% 

3º Ano 72 95% 

4º Ano 71 97% 

  

2º Ciclo 
5º Ano 80 98% 

165 92% 
6º Ano 85 88% 

  

3º Ciclo 

7º Ano 68 80% 

195 79% 8º Ano 67 78% 

9º Ano 60 80% 

          

7ºAno - PCA 17 100% 

55 100% 8º Ano - PCA 20 100% 

9º Ano - PCA 18 100% 

  

  

250 83% 

 

Se analisarmos a taxa de transição/aprovação por ciclo verifica-se que a mesma é mais elevada no 1º ciclo, 

sendo o 2º ano o que apresenta o valor mais baixo. 

No 2º ciclo, a taxa do 5º ano encontra-se apenas a 2pp dos 100%. 

O 3º ciclo apresenta o valor mais baixo, sendo que é no 8º ano que a percentagem é menor. 
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Comparação Taxa de Transição/Aprovação - 2014/2015 e 2015/2016 

          
   

2014/2015 
 

2015/2016 
 

 
1º Ciclo 

1º Ano 100% = 100% 

 
 

2º Ano 80% ↗ 87% 

 
 

3º Ano 95% = 95% 

 
 

4º Ano 92% ↗ 97% 

 
 

  92% ↗ 94% 

 
 2º Ciclo 

5º Ano 99% ↘ 98% 

 
 

6º Ano 93% ↘ 88% 

 
 

  96% ↘ 92% 

 
 

3º Ciclo 

7º Ano 79% ↗ 80% 

 
 

8º Ano 85% ↘ 78% 

 
 

9º Ano 61% ↗ 80% 

 
 

PCA 91% ↗ 100% 
 

 
  78% ↗ 83% 

  

Comparando a taxa de transição/aprovação deste ano letivo com a do ano anterior observam-se as subidas no 

1º ciclo (sobretudo devido às melhorias no 2º e no 4º ano) e no 3º ciclo (sobretudo devido à subida de 19pp 

no 9º ano do ensino regular) e a descida de 4pp no 2º ciclo (que resulta das pequenas descidas verificadas no 

5º ano e no 6º ano).  

 

Taxa de Insucesso Escolar 

      
Submeta Contratualizada no PPM Valor Alcançado 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

7,50% 10% 11,34% 6,25% 7,82% 16,94% 

 

1º ciclo – 6,25% de insucesso, o que significa que a meta contratualizada no PPM –TEIP para 2015/2016 (7,50%)  foi 

ultrapassada em 1,25 pontos percentuais. 

2º ciclo – 7,82% de insucesso, o que significa que a meta contratualizada no PPM –TEIP para 2015/2016 (10%)  foi 

ultrapassada em 2,18 pontos percentuais. 

3º ciclo -  16,94% de insucesso, o que significa que a meta contratualizada no PPM –TEIP para 2015/2016 (11,34%)  não 

foi atingida, ficando a 5,6 pontos percentuais do valor pretendido.      
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 Média Interna 

1º CICLO 

A média interna foi calculada apenas para as disciplinas de Português e Matemática a partir da soma de todos 

os níveis atribuídos a todos os alunos, em cada um dos anos. No 1º ciclo apenas foi determinada a média 

interna nas disciplinas de Português e Matemática no 4º ano por se tratar do ano final de ciclo e no 2ºano 

porque os alunos realizaram a Prova de Aferição (avaliação externa). 

 

Média Matemática - 2º  Ano 

       

 
2º 

 
A B C D E   

2º Período 3,2 3,7 3,7 3 3,1 3,3 

3º Período 3,5 3,7 3,7 3 3,8 3,4 

       Média Português - 2º  Ano 

       

 
2º 

 
A B C D E   

2º Período 3,4 3,8 3,7 3 3,1 3,4 

3º Período 3,5 3,7 3,6 3 3,8 3,4 

 

Nas médias das disciplinas de Matemática e Português apenas se apresentam os dados relativos aos 2º e 3º 

períodos em virtude de, por força de alteração da legislação se terem introduzido provas de aferição neste 

ano de escolaridade. Ou seja, passando a haver elementos de avaliação externa, achou-se que este indicador 

devia ser analisado no 2º ano. No entanto, contrariamente ao que prevíamos não foram atribuídas quaisquer 

menções às provas, pelo que não é possível proceder a qualquer comparação com dados de avaliação 

externa. Em todo o caso é possível verificar que a média é positiva em todas as turmas, em ambas as 

disciplinas e que apenas nas turmas B e C houve uma ligeira descida no seu valor na disciplina de Português. 

Por outro lado verifica-se que a turma D é a que apresenta a média mais baixa, quer a Português quer a 

Matemática. É de referir que esta turma integra 7 alunos com muitas dificuldades de aprendizagem e que 

estão pela segunda vez no 2º ano e 3 alunos (1 pela 1ª vez no 2º ano e 2 pela 2ª vez no 2º ano) com 

Necessidades educativas especiais. 
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Média Matemática - 4º Ano 

      

 
4º  

 
A B C D   

1º Período 3,5 3,9 3,2 2,5 3,3 

2º Período 3,6 3,6 3,4 2,7 3,3 

3º Período 3,6 3,7 3,5 2,7 3,4 

    

 
 

 Média Português - 4º Ano 

      

 
4º  

 
A B C D   

1º Período 3,6 4,4 3,7 2,8 3,6 

2º Período 3,8 3,7 3,7 3,1 3,5 

3º Período 3,8 3,8 4 3 3,7 

 

Comparando as médias de Matemática e Português de 4º ano verifica-se que apenas no 4º D houve uma 

ligeira descida na média de Português do 2º para o 3º período. Nas duas disciplinas houve melhoria nas 

médias de 4º ano, sendo mais significativa a Português. 

 

2º CICLO 

Média Matemática - 2º Ciclo 

            

 
5º Ano 

 

6º Ano 

 
A B C D A B C D E 

 
1º Período 

2,7 2,7 3,5 2,7 2,9 2,5 3,0 2,7 3,0 2,9 2,8 

2,9 

2º Período 
2,7 2,6 3,3 2,7 2,8 2,5 3,0 2,8 3,1 2,9 2,9 

2,9 

3 º Período 
2,9 2,7 3,4 3 3 2,7 3,2 3,1 3,3 3,1 3,1 

3 

 

Média Português - 2º Ciclo 

              5º Ano 

  

6º Ano 

 
A B C D A B C D E   

1º Período 
3,0 2,9 3,6 2,8 3,1 3,2 3,2 3,2 3 2,9 3,1 

3,1 

2º Período 
3,4 3,2 3,5 3,5 3,4 3,2 3,3 3,4 3 3 3,2 

3,3 

3 º Período 
3,4 3,1 3,6 3,1 3,3 3,4 3,3 3,2 3,2 3,4 3,3 

3,3 
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No 5º ano e no 6º ano verificou-se uma evolução positiva na média da avaliação interna na disciplina de 

Matemática do 1º para o 3º período, registando-se a média mais elevada no 6º ano. 

Uma turma de 5º ano (5ºC) e quatro turmas de 6º ano (6ºB, 6ºC, 6ºD e 6ºE) apresentam uma média na 

disciplina de Matemática superior à média da disciplina no ciclo. 

Na disciplina de Português as médias alcançadas foram superiores às alcançadas na disciplina de Matemática 

em ambos os anos. No 5º ano registou-se uma descida da média atingida no final do 2º período. 

À semelhança do registado na disciplina de Matemática, a turma 5ºC apresenta uma média na disciplina de 

Português superior à alcançada no ciclo. No 6º ano essa situação regista-se nas turmas 6ºA e 6ºD. 

Em ambas as disciplinas se regista uma descida da média no ciclo, correspondendo a 0,1 na disciplina de 

Matemática e de 0,2 na disciplina de Português. Apenas o 6º ano na disciplina de Matemática registou uma 

subida da média neste ano letivo. 

3º CICLO 

Média Matemática -  3º Ciclo 

                    

 
7º Ano 8º Ano 9º PCA 

 
A B C D   A B C D   A B C D   7ºE 8ºE 9ºE   

1º Período 

2,6 2,2 2,7 3,1 2,6 2,6 2,4 2,3 2,1 2,4 2,7 2,7 2,8 2,3 2,6 3,2 3,1 2,8 3 

2,5   

2,7 

2º Período 

2,7 2,3 3,1 3 2,8 2,6 2,7 2,4 2,5 2,5 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 3,1 3,1 3,1 3,1 

2,6   

2,7 

3º Período 

2,9 2,4 3 3,4 2,9 2,7 2,8 2,4 2,1 2,5 2,6 2,8 2,8 2,6 2,7 3,1 3,3 3,2 3,2 

2,7   

3,0 

 

Média Português -  3º Ciclo 

                    

 
7º Ano 8º Ano 9º PCA 

 
A B C D   A B C D   A B C D   7ºE 8ºE 9ºE   

1º Período 

2,7 2,4 2,5 3 2,7 2,4 2,6 2,9 2,6 2,6 2,6 2,7 2,6 2,6 2,6 2,7 3,3 3,0 3 

2,6   

2,7 

2º Período 

2,6 2,4 2,6 3,2 2,7 2,5 2,7 2,5 2,1 2,4 2,6 2,7 2,8 2,7 2,7 2,8 3,3 2,9 3 

2,6   

2,7 

3º Período 

2,6 2,4 2,5 3 2,6 2,4 2,6 2,7 2,7 2,6 2,6 2,8 3 2,9 2,8 3,1 3,4 3,3 3,3 

2,7   

3 
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Em todos os anos verificou-se uma evolução positiva na média da avaliação interna na disciplina de 

Matemática ao longo dos 3 períodos. A turma 8ºD foi a que registou a média mais baixa (2,1) no 3º período, 

não tendo alterado esse valor comparativamente ao 1º período. A turma 7ºD registou a média mais elevada 

(3,4) no 3º período. 

Na disciplina de Português, verificou-se a subida ou manutenção da média do 1º para o 3º período. As 

turmas 7ºB e 8ºA foram as que registaram a média mais baixa (2,4) no 3º período. A turma 8ºE (PCA) registou 

a média mais elevada (3,4) no 3º período. 

Nas turmas de ensino regular apenas 16,7% das turmas apresenta, na disciplina de Matemática, uma média 

igual ou superior a 3. Em relação à disciplina de Português apenas duas turmas de ensino regular apresentam 

uma média igual a 3, não se registando turmas com médias acima deste valor. Todas as turmas de PCA 

apresentam média igual ou superior a 3,1 em ambas as disciplinas.  

Analisando a média de 3º ciclo verifica-se que em ambas as disciplinas houve evolução positiva do 1º para o 

3º período, embora do 1º para o 2º período tenha havido uma descida da média obtida nas turmas regulares, 

no entanto se fizermos a média incluindo os resultados das turmas PCA, a média do ciclo sobe em todos os 

períodos.  

Em ambas as disciplinas a média de ciclo subiu 0,1 comparativamente a 2014/2015. 

 

Média Interna/Externa/Nacional – 3º CICLO (9ºano) 

  

Relativamente à média na avaliação externa verifica-se que a média obtida pelos alunos na prova externa é, 

em ambas as disciplinas inferior à média Interna e inferior à média nacional. As maiores diferenças assinalam-

se na disciplina de Matemática: menos 0,48 pp relativamente à média interna e menos 0,40 pp relativamente 

à média nacional.  

A seguir apresentam-se as tabelas com a comparação entre os valores relativos aos dados da avaliação 

externa e os valores contratualizados na avaliação intermédia para 2015/2016, na meta do PPM –TEIP. 
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Avaliação Externa - Português 

Distância da Classificação Média / Valor Nacional 

 
    

 Contratualizado PPM Alcançado 

-0,08 -0,22 

      

Avaliação Externa - Matemática 

Distância da Classificação Média / Valor Nacional 

 
    

 Contratualizado PPM Alcançado 

-0,03 -0,4 

 

Taxa de Sucesso Interna 

Para calcular a taxa de sucesso na avaliação interna foram analisados em primeiro lugar os níveis positivos 

atribuídos por disciplina em cada uma das turmas e depois foram calculadas as taxas de sucesso da turma, do 

ano e do ciclo através do total de níveis positivos atribuídos aos alunos em cada disciplina. 

 

Comparação Taxa de Sucesso - 2014/2015 e 2015/2016 

 
     

 

 
  

2014/2015 
 

2015/2016 

 

 

1º Ciclo 

1º Ano 84% ↗ 85% 

 

 

2º Ano 86% ↗ 89% 

 

 

3º Ano 94% ↗ 95% 

 

 

4º Ano 92% ↗ 94% 

 

 

  89% ↗ 91% 

 

 2º Ciclo 

5º Ano 94% ↘ 92% 

 

 

6º Ano 89% ↘ 88% 

 

 

  92% ↘ 89% 

 

 

3º Ciclo 

7º Ano 79% ↗ 83% 

 

 

8º Ano 85% ↘ 78% 

 

 

9º Ano 82% ↗ 83% 

 

 

PCA 89% ↗ 92% 

 

 

  86% ↗ 87% 
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Comparando a taxa de sucesso deste ano letivo com a do ano anterior verifica-se que houve ligeiras subidas 

no 1º e no 3º ciclo (apesar da descida de 7pp no 8º ano) e uma pequena descida no 2º ciclo que resulta das 

descidas ocorridas tanto no 5º como no 6º ano. 

 

1º CICLO 

Taxa de Sucesso - 1º Ciclo 

                    

 
1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º  

 
A B C   A B C D E   A B C   A B C D   

1º Período 
91% 78% 56% 82% 88% 93% 93% 83% 91% 86% 95% 98% 93% 95% 90% 98% 93% 64% 89% 

88% 

2º Período 
88% 83% 57% 83% 88% 97% 93% 87% 89% 87% 94% 98% 90% 94% 93% 98% 96% 77% 92% 

89% 

3º Período 
90% 82% 64% 85% 91% 97% 93% 88% 94% 89% 96% 98% 92% 95% 94% 100% 99% 80% 94% 

91%* 

 
* Média do Sucesso 

                

À semelhança do 2º período, foram também analisados os resultados dos alunos de 3º ano na disciplina de 

Inglês, o que criou alguns constrangimentos para o cálculo da taxa de sucesso no 1º ciclo, uma vez que este 

ano de escolaridade tem mais uma disciplina que os restantes anos. Por esse motivo a Equipa optou por, 

também neste período, calcular a média da taxa de sucesso no ciclo. 

Relativamente à taxa de sucesso na avaliação interna, verifica-se que no ciclo a mesma subiu gradualmente ao 

longo dos 3 períodos e se situa acima de 85% em todos os anos de escolaridade e que do 2º para o 3º período 

houve subidas em todos os anos de escolaridade. Apenas no 1º B houve uma ligeira descida na taxa de 

sucesso do 2º para o 3º período. 

No 3º período, tal como no mesmo período ano anterior,  a taxa de sucesso mais elevada (95%) verificou-se 

no 3º ano e a taxa de sucesso mais baixa (85%) verificou-se no 1º ano de escolaridade. 
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Taxa de Sucesso - 1º Ciclo 

                      

   
1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

   
A B C   A B C D E   A B C   A B C D   

Matemáti
ca 

1º 
Período 

nº 
Alunos 

25 14 12 49 15 23 17 10 17 77 22 20 19 68 16 19 16 6 57 

251 

% 

96
% 

70
% 

67
% 

88
% 

75
% 

88
% 

85
% 

56
% 

89
% 

75
% 

85
% 

95
% 

86
% 

88
% 80% 95% 80% 

46
% 

78
% 

81% 

2º 
Período 

nº 
Alunos 

21 14 10 45 15 23 17 11 16 76 22 20 19 67 17 18 17 9 61 

249 

% 

84
% 

70
% 

56
% 

80
% 

75
% 

96
% 

85
% 

58
% 

84
% 

75
% 

85
% 

95
% 

86
% 

87
% 85% 90% 89% 

64
% 

84
% 

81% 

3º 
Período 

nº 
Alunos 

21 15 10 46 17 23 17 11 15 78 22 20 19 66 17 20 18 9 64 

254 

% 

88
% 

75
% 

56
% 

84
% 

85
% 

96
% 

85
% 

58
% 

88
% 

78
% 

85
% 

95
% 

86
% 

87
% 85% 

100
% 95% 

64
% 

88
% 

84% 

                                            

Português 

1º 
Período 

nº 
Alunos 

21 14 10 43 16 24 16 14 16 82 23 20 19 68 19 20 20 10 69 

262 

% 

81
% 

70
% 

56
% 

77
% 

80
% 

92
% 

80
% 

78
% 

84
% 

80
% 

88
% 

95
% 

86
% 

88
% 95% 

100
% 

100
% 

77
% 

95
% 

85% 

2º 
Período 

nº 
Alunos 

20 14 10 44 16 23 17 15 16 81 25 20 20 71 19 20 19 11 69 

265 

% 

80
% 

70
% 

56
% 

79
% 

80
% 

96
% 

85
% 

79
% 

84
% 

80
% 

96
% 

95
% 

91
% 

92
% 95% 

100
% 

100
% 

79
% 

95
% 

86% 

3º 
Período 

nº 
Alunos 

20 14 10 44 16 23 17 14 15 80 25 20 19 69 20 20 19 11 70 

263 

% 

83
% 

70
% 

56
% 

80
% 

80
% 

96
% 

85
% 

74
% 

88
% 

80
% 

96
% 

95
% 

86
% 

91
% 

100
% 

100
% 

100
% 

79
% 

96
% 

87% 

 

Importa explicar que nos totais de 2º e 3º anos estão incluídos, respetivamente os alunos matriculados no 2º 

ano, mas integrados em turmas de 1º ano e alunos matriculados no 3º ano, mas integrados na turma de 2º 

ano; e que a diferença de 1 aluno no 4º C e no 4ºD corresponde a uma aluna que mudou da turma 4ºC para a 

turma 4ºD no início do 2º período. 

Na disciplina de Matemática, verifica-se que todas as turmas e todos os anos melhoraram ligeiramente ou 

mantiveram as suas taxas de sucesso e consequentemente a taxa de sucesso do ciclo também melhorou no 3º 

período. 

Na disciplina de Português, apenas no 3º ano houve uma ligeira descida na taxa de sucesso do 2º para o 3º 

período, sendo que se manteve inalterada no 2º ano. Apenas no 2º D e no 3º C se registaram descidas na taxa 
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de sucesso do 2º para o 3º período, sendo mais significativa no 3º C. A taxa de sucesso de Português do 1º 

ciclo subiu gradualmente ao longo do ano atingindo o valor de 87% no último período. Nas duas disciplinas e 

ao longo do ano as taxas de sucesso situam-se entre 81% (Matemática nos 1º e 2º período) e 87% (no 

Português de 3º período). 
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Em todas as turmas, no 3º período a disciplina de Expressões Artísticas e Físico-motoras apresenta a 

taxa de sucesso mais elevada. 

A turma C apresenta as menores percentagens em todas as disciplinas em todos os períodos, seguida 

pela turma 1º B,  à exceção de Oferta Complementar que no 2º e 3º período apresenta percentagens 

mais elevadas que a turma 1º A.       
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Em todas as turmas, a percentagem de sucesso mantém-se ou aumenta do 1º para o 3º período em 

todas as disciplinas, à exceção de Português na turma 2º D  e Matemática e Estudo do Meio na 

turma 2º E. 

Português e Matemática são as disciplinas que no 3º período, em todas as turmas, apresentam as 

percentagens de sucesso mais baixas. 
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Em todas as turmas, a percentagem de sucesso mantém-se ou aumenta do 1º para o 3º período em 

todas as disciplinas, à exceção de Estudo do Meio no 3º A, Apoio ao estudo no 3º B e Inglês no 3º C. 

A disciplina de Matemática é a que no 3º período, em todas as turmas, apresenta as menores taxas de 

sucesso. 

Apenas a Português na turma 3º C se verifica uma ligeira descida do 2º para o 3º período. 
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Todas as turmas melhoraram ou mantiveram no 3º período  as taxas de sucesso relativamente aos 

períodos anteriores em  todas as disciplinas.  

Nas turmas C e D, a disciplina de Matemática é a que apresenta, comparativamente às outras 

disciplinas, no 3º período os valores mais baixos; na turma 4º A a taxa de sucesso mais baixa é na 

disciplina de Apoio ao Estudo. 

Verifica-se também que a turma D apresentou ao longo do ano os resultados mais baixos em todas 

as  disciplinas, com exceção de Apoio ao Estudo no 2º período, o que se pode explicar pelas 

características dos seus  alunos:  9 alunos com retenções no ciclo, 3 alunos integrados no Dec-Lei 

nº3/2008 e muitos com comportamentos desajustados.  

 

2º CICLO 

Taxa de Sucesso - 2º Ciclo 

            

 
5º Ano 6º Ano 

 
A B C D   A B C D E   

1 º Período 
84% 83% 100% 81% 88% 83% 79% 86% 83% 73% 80% 

84% 

2 º Período 
87% 82% 98% 77% 87% 89% 81% 92% 88% 69% 82% 

85% 

3 º Período 
91% 88% 99% 85% 92% 88% 84% 94% 90% 83% 88% 

89% 

 

Relativamente à taxa de sucesso, verifica-se que no ciclo a taxa de sucesso subiu gradualmente ao 

longo dos 3 períodos o que também se registou no 6º ano. Regista-se no entanto uma descida do 1º 

para o 2º período no 5º ano. 

Apenas as turmas 5ºC, 6ºC e 6D apresentam uma taxa de sucesso superior à taxa de sucesso no ciclo. 

No 3º período, tal como no mesmo período ano anterior,  a taxa de sucesso mais elevada (92%) 

verificou-se no 5º ano e a taxa de sucesso mais baixa (88%) verificou-se no 6º ano de escolaridade.  

A taxa de sucesso alcançada no 5º ano é 2 pontos percentuais abaixo da alcançada em 2014/2015, no 

6º ano corresponde a 1 ponto percentual abaixo e no 2º ciclo esta descida corresponde a 3 pontos 

percentuais.  
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Taxa de Sucesso - 2º Ciclo 

              

  
  5º Ano 6º Ano 

  
  A B C D   A B C D E   

Matemática 

1º Período 

nº Alunos 
12 11 25 9 57 8 13 9 12 8 50 

107 

% 
66% 65% 96% 47% 70% 42% 65% 53% 55% 40% 51% 

59% 

2º Período 

nº Alunos 
11 9 21 9 50 10 14 10 15 8 57 

107 

% 
55% 53% 81% 47% 61% 53% 70% 59% 68% 40% 58% 

59% 

3º Período 

nº Alunos 
13 11 24 12 60 11 15 13 17 10 66 

126 

% 
65% 65% 92% 63% 73% 58% 75% 76% 77% 53% 68% 

70% 

  

Português 

1º Período 

nº Alunos 
15 11 26 13 65 16 15 15 17 11 74 

139 

% 
75% 65% 100% 68% 79% 84% 75% 88% 77% 55% 76% 

77% 

2º Período 

nº Alunos 
17 15 26 18 76 16 16 16 17 12 77 

153 

% 
85% 88% 100% 95% 93% 84% 80% 94% 77% 60% 79% 

85% 

3º Período 

nº Alunos 
19 15 26 17 77 17 16 15 19 14 81 

158 

% 
95% 88% 100% 89% 94% 89% 80% 88% 86% 74% 84% 

88% 

 

A taxa de sucesso no ciclo na disciplina de Português é superior à taxa de sucesso na disciplina de 

Matemática, correspondendo a diferença a 18 pontos percentuais. 

Em ambas as disciplinas se regista uma evolução positiva ao nível da taxa de sucesso no ciclo ao 

longo do ano letivo. Contudo, na disciplina de Matemática, as turmas 5ºA e 5ºC apresentam uma taxa 

de sucesso de 3º período inferior à apresentada no 1º período. Na disciplina de Português regista-se 

uma descida na taxa de sucesso do 2º período para o 3º período nas turmas 5ºD e 6ºC. 

As evoluções da taxa de sucesso mais significativas ocorreram na disciplina de Matemática, no 6º ano, 

com uma melhoria de 17 pontos percentuais e na disciplina de Português, no 5º ano, com uma 

melhoria de 15 pontos percentuais. 

 



AUTOAVALIAÇÃO - 2015/2016 

 

                                                      Agrupamento de Escolas Dr. Alberto Iria - Dimensão A  Página 25 
 

 

 



AUTOAVALIAÇÃO - 2015/2016 

 

                                                      Agrupamento de Escolas Dr. Alberto Iria - Dimensão A  Página 26 
 

 

 

 

A disciplina de Matemática é a que apresenta as taxas de sucesso mais baixas em todas as turmas e em 

todos os períodos, registando-se a menor taxa de sucesso nesta discipina no 5ºD (63%). 

 A disciplina de Educação Visual apresenta uma taxa de sucesso de 100% em todas as turmas. 
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À semelhança dos 1º e 2º períodos, a turma 5ºC é a que apresenta as taxas de sucesso mais elevadas, 

sendo que apenas na disciplina de Matemática o sucesso não corresponde a 100%. 

Na maioria das turmas e disciplinas registou-se uma subida na taxa de sucesso do 1º período para o 3º 

período, à exceção da disciplina de Inglês na turma 5ºB que registou uma descida na taxa de sucesso 

ao longo do ano letivo. 
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As disciplinas da área das Expressões são as que apresentam taxas de sucesso mais elevadas.  

A taxa de sucesso mais baixa, na maioria das turmas, regista-se na disciplina de Matemática, sendo o 

menor valor alcançado de 53% na turma 6ºE.  

Registam-se evoluções significativas (mais de 20 pontos percentuais) do 1º período para o 3º período 

na disciplina de Matemática nas turmas 6ºC e 6ºD e na disciplina de Inglês na turma 6ºD. 

Apenas na turma 6ºA, na disciplina de Educação Musical, se registou uma percentagem de sucesso no 

3º período inferior à registada no 1º período. 

 

3º CICLO 

Taxa de Sucesso -  3º Ciclo 

                    

 
7º Ano 8º Ano 9º PCA 

 
A B C D   A B C D   A B C D   7ºE 8ºE 9ºE   

1º Período 

74% 67% 82% 84% 77% 62% 71% 73% 56% 66% 69% 72% 68% 70% 70% 83% 92% 81% 85% 

71%   

75% * 

2º Período 

75% 65% 79% 85% 77% 70% 74% 73% 69% 72% 69% 77% 79% 77% 76% 87% 90% 85% 87% 

75%   

78% * 

3º Período 

82% 76% 82% 91% 83% 73% 79% 80% 81% 78% 78% 84% 85% 85% 83% 94% 93% 88% 92% 

81%*   

87%* 

 
* Média da Taxa de sucesso 
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Neste indicador verifica-se que a qualidade do sucesso aumentou em todos os anos, do 1º para o 3º 

período e consequentemente a taxa de sucesso do ciclo, uma vez que se verificou uma evolução 

positiva no 3º ciclo ao longo dos 3 períodos, atingindo os 87% no 3º período, correspondendo a uma 

subida de 12 pontos percentuais comparativamente ao 1º período. 

A menor taxa de sucesso regista-se no 8º ano com uma diferença de 5 pontos percentuais dos outros 

anos escolaridade do 3º ciclo regular. 

Apenas a turma 7ºD e as turmas de PCA apresentam uma taxa de sucesso superior à taxa de sucesso 

do ciclo. 
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Taxa de Sucesso - 3º Ciclo 

                      

   

7º Ano 8º Ano 9º Ano PCA 

   

A B C D   A B C D   A B C     7ºE 8ºE 9ºD   

Matemática 

1º 
Período 

nº 
Alunos 

11 4 14 19 48 9 7 7 3 26 11 12 12 5 40 16 12 11 39 

114   

153 

% 

55% 19% 64% 79% 55% 45% 33% 27% 14% 30% 55% 60% 60% 25% 50% 100% 67% 69% 78% 

45%   

50% 

2º 
Período 

nº 
Alunos 

13 4 17 19 53 11 10 11 4 36 7 7 6 6 26 17 15 13 45 

115   

160 

% 

65% 20% 77% 79% 62% 55% 48% 42% 20% 41% 37% 39% 30% 33% 35% 100% 75% 72% 82% 

46%   

53% 

3º 
Período 

nº 
Alunos 

14 6 14 19 53 13 11 11 5 40 10 12 10 7 39 17 15 16 48 

132   

180 

% 

70% 32% 64% 79% 62% 65% 52% 42% 26% 47% 53% 67% 50% 39% 52% 100% 75% 89% 87% 

54%   

60% 

  

Português 

1º 
Período 

nº 
Alunos 

11 9 11 19 50 8 12 16 10 46 11 11 7 10 39 10 17 14 41 

135   

176 

% 

55% 43% 50% 79% 57% 40% 57% 62% 48% 52% 55% 55% 35% 50% 49% 63% 94% 88% 82% 

53%   

58% 

2º 
Período 

nº 
Alunos 

11 7 12 15 45 10 14 11 8 43 11 10 13 13 47 13 15 17 45 

135   

180 

% 

55% 35% 55% 63% 52% 50% 67% 42% 40% 49% 58% 56% 65% 72% 63% 76% 75% 94% 82% 

54%   

59% 

3º 
Período 

nº 
Alunos 

11 7 12 16 46 8 13 14 12 47 12 11 14 15 52 16 19 18 53 

145   

198 

% 

55% 37% 55% 67% 54% 40% 62% 54% 63% 55% 63% 61% 70% 83% 69% 94% 95% 100% 96% 

59%   

66% 
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Nos 8º e 9º anos a taxa de sucesso na disciplina de Português é superior à taxa de sucesso na disciplina 

de Matemática, sendo esta diferença mais significativa no 9º ano de escolaridade com uma diferença 

de 17 pontos percentuais.  

Na disciplina de Matemática a maior taxa de sucesso registou-se no 7º ano em que 4 turmas (3 turmas 

de ensino regular e a turma de PCA) apresentaram uma taxa de sucesso superior à alcançada no ano e 

no ciclo. A turma 7ºB foi a que apresentou resultados menos satisfatórios (32%). 

Todas as turmas de PCA apresentaram uma taxa de sucesso, na disciplina de Matemática, igual ou 

superior a 75%. 

Registaram-se quatro turmas com uma taxa de sucesso inferior a 50% na disciplina de Matemática 

(7ºB, 8ºC, 8ºD e 9ºD). 

Comparativamente a igual período do último ano letivo, registou-se na disciplina de Matemática, 

incluindo as turmas de PCA, uma subida no 7º ano (14,4pp) e no 9º ano (3,9pp). No 8º ano registou-se 

uma descida de 8,1pp. Importa referir que, no último ano letivo, a menor taxa de sucesso registada na 

disciplina de Matemática foi no 7º ano o que explica, em parte, a descida da taxa de sucesso no 8º ano. 

Na disciplina de Português a maior taxa de sucesso registou-se no 9º ano em que 3 turmas (2 turmas 

de ensino regular e a turma de PCA) apresentam uma taxa de sucesso superior à alcançada no ano e 

no ciclo. A turma 9ºB é a que apresenta a percentagem de sucesso mais baixa (61%). A menor taxa de 

sucesso na disciplina de Português registou-se no 7º ano (54% de sucesso em turmas de ensino regular 

e 60,7% de sucesso na totalidade das turmas de 7º ano), destacando-se a turma 7ºB por apresentar 

uma taxa de sucesso inferior a 50%. Também no 8º ano se registou uma turma com uma taxa de 

sucesso inferior a 50%. 

Todas as turmas de PCA apresentam uma taxa de sucesso, na disciplina de Português, igual ou superior 

a 94%. 

Comparativamente a igual período do último ano letivo, registou-se na disciplina de Português, 

incluindo as turmas de PCA, uma descida da taxa de sucesso no 7º ano (7,7pp) e uma subida no 8º ano 

(2pp) e no 9º ano (7pp).  
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Verifica-se que as disciplinas da área das Expressões apresentam a maior taxa de sucesso em todas as 

turmas de 7º ano, correspondendo a uma taxa de sucesso de 100%. Registou-se igualmente uma taxa 

de sucesso de 100% na língua de iniciação em três turmas (7ºA, 7ºB – Espanhol e 7ºD – Francês). 

As turmas 7ºC e 7ºD não apresentaram quaisquer disciplinas com uma taxa de sucesso inferior a 50%. 

O mesmo não se registou nas turmas 7ºA e 7ºB, em que na primeira se registou uma taxa de sucesso 

inferior a 50% na disciplina de Inglês e na segunda nas disciplinas de Português, Matemática e Inglês. À 

exceção da disciplina de Matemática, a taxa de sucesso atingida foi igual ou inferior à apresentada no 

1º período. 

A turma 7ºD apresentou a melhor taxa de sucesso a todas as disciplinas, exceto na disciplina de 

Ciências Naturais. 
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Verifica-se que, à semelhança do 7º ano, as melhores taxas de sucesso se registaram nas disciplinas da 

área das Expressões. 

As disciplinas que apresentaram uma menor taxa de sucesso (inferior a 50%) foram as disciplinas de 

Inglês (8ºA, 8ºB), Português (8ºA) e Matemática (8ºC, 8ºD). 

Apenas na turma 8ºD todas as disciplinas apresentam taxas de sucesso no 3º período superiores às 

apresentadas no 1º período, registando ainda subidas significativas (20pp ou mais) nas disciplinas de 

Espanhol, Português, Inglês, História e Geografia.    

Foi na disciplina de Francês onde se registou a maior descida da taxa de sucesso do 1º período para o 

3º período, correspondendo a 9pp no 8ºB e 15pp no 8ºC. 
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Para além das disciplinas da área das Expressões que apresentaram taxas de sucesso excelentes, 

destacam-se ainda a disciplina de Ciências Naturais com uma taxa de sucesso igual ou superior a 94% 

em todas as turmas e a disciplina de Físico-Química com uma taxa de sucesso de 100% na turma 9ºC e 

Francês com 100% na turma 9ºD. 
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Apenas as turmas 9ºC e 9ºD apresentam uma taxa de sucesso igual ou inferior a 50% na disciplina de 

Matemática, não se registando quaisquer outras disciplinas com uma taxa de sucesso inferior a 50% 

em qualquer turma de 9º ano. 

As turmas 9ºA e 9ºB apresentaram os melhores resultados na disciplina de Matemática e as turmas 

9ºC e 9ºD apresentaram os melhores resultados na disciplina de Português. 

 

Comparação Taxa de Sucesso Interna/Externa – 3ºciclo (9ºano) 

 

 

 

Na disciplina de Matemática verifica-se que a taxa de sucesso na avaliação externa foi menor em todas 

as turmas exceto no 9ºA, em que a taxa de sucesso se manteve. A maior discrepância entre o valor da 

avaliação interna e o valor da avaliação externa verificou-se no 9º B (menos 23 pp).  
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A disciplina de Português atingiu em todas as turmas valores superiores a 50%, tanto na avaliação 

interna como na avaliação externa. Verifica-se que os valores da avaliação interna e avaliação externa 

se encontram muito próximos nas turmas 9ºB e 9ºD, sendo que no 9ºB estão 2pp acima do valor 

alcançado na avaliação interna. Os valores mais baixos, na avaliação externa verificam-se no 9º A 

(menos 10 pp) e 9º C (menos 9 PP). 

A seguir apresentam-se as tabelas com a comparação entre os valores relativos aos dados da avaliação 

externa e os valores contratualizados na avaliação intermédia para 2015/2016, na meta do PPM –TEIP. 

Avaliação Externa – Matemática 

 
    

 
Distância da Taxa de Sucesso / Valor Nacional 

 
    

 
Contratualizado PPM Alcançado 

-5,00% -11,12% 

 

 

Avaliação Externa – Português 

 
    

 Distância da Taxa de Sucesso / Valor Nacional 

        
 Contratualizado PPM Alcançado 

-2,51% -6,97% 

 

 

 

1.1.2- OUTRAS OFERTAS 

Curso Vocacional (VOC) 

Este ano funcionou o segundo ano da turma de Curso Vocacional Eco-design, a turma 9º 2A. 

A turma iniciou o ano com 16 alunos matriculados, no entanto apenas 13 alunos foram avaliados. Ao 

longo do ano registaram-se duas anulações de matrícula e um aluno foi excluído por faltas. 

Os 13 alunos foram aprovados. Apenas 7 alunos concluíram a totalidade dos módulos às diferentes 

disciplinas. Os restantes 6 apresentaram uma média igual ou superior a 10 nas disciplinas das 



AUTOAVALIAÇÃO - 2015/2016 

 

                                                      Agrupamento de Escolas Dr. Alberto Iria - Dimensão A  Página 41 
 

diferentes componentes, embora sem aproveitamento em alguns módulos. O número de módulos em 

atraso foi inferior a 30% o que permitiu a estes 6 alunos a conclusão do 9º ano. 

 

Nº ALUNOS 

Aprovados 
Com Módulos não 

concluídos 

Avaliação 

entre 15 e 20 

valores 

 

Componente 

Geral 

Matemática 13 2 0 

Português 13 6 0 

Inglês 13 0 1 

Ed. Física 13 0 4 

 

Componente 

complementar 

Ciências Naturais 13 0 0 

Geografia 13 0 4 

Física e Química 13 2 0 

História 13 1 1 

 

Componente 

vocacional 

Comércio 13 0 1 

Jardinagem 13 0 4 

Multimédia 13 0 4 

 

Prática 

simulada 

Comércio 13 0 2 

Jardinagem 13 0 2 

Multimédia 13 0 2 

 

Na Componente Geral, as disciplinas de Português e Matemática são as únicas em que se registam 

alunos que não concluíram a totalidade dos módulos. O mesmo se registou nas disciplinas de Físico-

Química e de História da Componente Complementar. 

 

Percurso Curricular Alternativo (PCA) 

Taxa de Sucesso Interna 

Por lapso, a disciplina PCPS não foi mencionada no balanço do 1º período nas turmas de PCA, por isso 

nos gráficos seguintes apenas se apresentam as taxas de sucesso referentes aos 2º e 3º períodos. 
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A disciplina de Inglês apresentou nos 3 períodos a percentagem mais baixa de sucesso, embora 

melhorando ao longo do ano. 

Matemática, Técnicas Oficinais e Educação Física apresentaram uma taxa de sucesso de 100% ao longo 

dos 3 períodos.  

 

  

A disciplina de TIC apresentou, tal como Matemática a percentagem de sucesso mais baixa no 3º 

período. A disciplina de TIC baixou gradualmente a taxa de sucesso do 1º para o 2º e do 2º para o 3º 

período. 
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A disciplina de Inglês apresentou, tal como no 1º período, a percentagem de sucesso mais baixa do 3º 

período.  

Embora várias disciplinas tenham terminado o ano com 100% de sucesso, Ciências Naturais foi a que 

manteve essa taxa de sucesso ao longo dos 3 períodos. 

 

 

2- QUALIDADE DO SUCESSO 
 

2.1- AVALIAÇÃO INTERNA 

 Níveis 4 e 5/ Bom e Muito Bom 

Para analisar a qualidade do sucesso na avaliação interna foi feito o estudo da percentagem de níveis 4 

e 5 atribuídos pelos docentes nas diferentes disciplinas em cada uma das turmas dos diferentes anos 

de escolaridade. Para avaliar este indicador no 1ºciclo, e uma vez que neste ciclo a avaliação é 

qualitativa (com exceção de Português e Matemática no 4º ano), fez-se uma correspondência entre a 

menção qualitativa de Muito Bom e o nível 5 e a menção qualitativa de Bom e o nível 4. 
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Comparação Percentagem de níveis 4 e 5 - 2014/2015 e 2015/2016 

 
     

 

 
  

2014/2015 
 

2015/2016 

 

 

1º Ciclo 

1º Ano 49% ↗ 57% 

 

 

2º Ano 45% ↗ 52% 

 

 

3º Ano 57% ↘ 53% 

 

 

4º Ano 50% ↗ 57% 

 

 

  50% ↗ 55% 

 

 2º Ciclo 

5º Ano 50% = 50% 

 

 

6º Ano 40% ↗ 50% 

 

 

  45% ↗ 50% 

 

 

3º Ciclo 

7º Ano 26% ↗ 37% 

 

 

8º Ano 36% ↘ 25% 

 

 

9º Ano 32% ↘ 28% 

 

 

PCA 31% ↗ 38% 

 

 

  31% ↗ 34% 

  

Neste indicador verifica-se que, comparativamente com o ano anterior, houve melhorias em todos os 

ciclos, apesar de nalguns anos de escolaridade (3º, 8º, 9º) se terem verificado algumas descidas nos 

valores alcançados. 

No 2º ciclo, apesar de se ter verificado uma ligeira descida no sucesso, a qualidade melhorou, 

sobretudo no 6º ano (mais 10 pp). 

 

1ºCICLO 

 

Percentagem de Bom/Muito Bom - 1º Ciclo 

                    

 
1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º  

 
A B C   A B C D E   A B C   A B C D   

1º Período 
62% 56% 21% 51% 50% 54% 64% 41% 67% 52% 49% 63% 42% 49% 60% 76% 60% 10% 55% 

52% 

2º Período 
63% 59% 24% 55% 48% 61% 63% 40% 57% 52% 50% 64% 42% 50% 59% 66% 64% 20% 55% 

53% 

3º Período 
65% 59% 25% 57% 47% 58% 61% 39% 60% 52% 52% 67% 49% 53% 59% 68% 71% 20% 57% 

55%* 

 
* Média do Sucesso 

                

Neste indicador verifica-se que a qualidade do sucesso aumentou ou manteve-se em todos os anos 

de escolaridade, do 1º para o 3º período. A taxa de qualidade do sucesso do ciclo verificou uma 
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evolução positiva no 1º ciclo ao longo dos 3 períodos, atingindo os 55% no 3º período. A turma 4ºB 

foi a que atingiu os resultados mais elevados no 1º e 2º períodos, no entanto no 3º período o valor 

mais alto foi na turma 4º C. As turmas 4ºD, 3º C, 2º D e 1º C foram as que ao longo dos 3 períodos 

apresentaram percentagens inferiores a 50% de alunos com nível Bom/Muito Bom. 

Este facto explica-se pela constituição destas turmas: vários níveis de aprendizagem; vários alunos com 

uma retenção no ciclo; alunos com Necessidades Educativas Especiais de caráter permanente e vários 

alunos encaminhados para o Serviço de Psicologia e Orientação e Gabinete de Apoio ao Aluno e à 

Família. 

 

Percentagem de Bom/Muito Bom - 1º Ciclo 

                      

   
1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

   
A B C   A B C D E   A B C   A B C D   

Matemática 

1º 
Período 

nº 
Alunos 

18 12 4 32 9 15 13 8 8 54 10 14 9 34 10 13 7 0 30 

150 

% 

69
% 

60
% 

22
% 

57
% 

45
% 

58
% 

65
% 

44
% 

42
% 

52
% 

38
% 

67
% 

41
% 

44
% 

50
% 

65
% 

35
% 0% 

41
% 

49% 

2º 
Período 

nº 
Alunos 

17 11 5 33 8 15 11 8 10 49 10 11 10 34 10 10 8 1 29 

145 

% 

68
% 

55
% 

28
% 

59
% 

40
% 

63
% 

55
% 

42
% 

53
% 

49
% 

38
% 

52
% 

45
% 

44
% 

50
% 

50
% 

42
% 7% 

40
% 

47% 

3º 
Período 

nº 
Alunos 

16 11 5 32 8 15 11 8 10 50 10 12 12 36 10 10 10 1 31 

149 

% 

67
% 

55
% 

28
% 

58
% 

40
% 

63
% 

55
% 

42
% 

59
% 

50
% 

38
% 

57
% 

55
% 

47
% 

50
% 

50
% 

53
% 7% 

42
% 

49% 

  

Português 

1º 
Período 

nº 
Alunos 

14 8 4 24 10 15 13 7 9 54 11 10 5 28 10 16 13 0 39 

145 

% 

54
% 

40
% 

22
% 

43
% 

50
% 

58
% 

65
% 

39
% 

47
% 

52
% 

42
% 

48
% 

23
% 

36
% 

50
% 

80
% 

65
% 0% 

53
% 

47% 

2º 
Período 

nº 
Alunos 

12 8 5 25 9 15 13 8 11 53 12 11 8 34 10 9 12 4 35 

147 

% 

48
% 

40
% 

28
% 

45
% 

45
% 

63
% 

65
% 

42
% 

58
% 

52
% 

46
% 

52
% 

36
% 

44
% 

50
% 

45
% 

63
% 

29
% 

48
% 

48% 

3º 
Período 

nº 
Alunos 

12 8 5 25 9 14 12 8 10 51 12 12 9 35 10 10 14 4 38 

149 

% 

50
% 

40
% 

28
% 

45
% 

45
% 

58
% 

60
% 

42
% 

59
% 

51
% 

46
% 

57
% 

41
% 

46
% 

50
% 

50
% 

74
% 

29
% 

52
% 

49% 
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Da análise dos resultados verifica-se que na disciplina de Matemática houve subida da percentagem 

de níveis 4/5 e Bom/Muito Bom em todos os anos de escolaridade, à exceção do 1º ano em que houve 

uma descida de um ponto percentual do 2º para o 3º período, embora relativamente ao 1º período se 

tenha melhorado em 1 ponto percentual, e no 2º ano em que se verificou uma descida de 2 pp do 1º 

para o 2º período. No ciclo, verifica-se que a percentagem, embora tenha descido no 2º período, 

voltou a atingir no 3º período o valor já alcançado no 1º período. Na disciplina de Português, apenas 

no 2º ano houve uma ligeira descida de 1 ponto percentual, sendo que nos restantes anos os valores 

subiram ou mantiveram-se relativamente ao 2º período. No ciclo houve uma subida gradual ao longo 

dos 3 períodos. 
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Verifica-se que, à semelhança do que se analisou no indicador “taxa de sucesso”,  também no que 

respeita às menções Bom/Muito Bom, a turma 1º C é a que apresenta valores mais baixos (entre 11% 

e 33%) em todas as disciplinas em todos os períodos. 

Nas turmas A e C, no 3º período a disciplina de Estudo do Meio apresenta a maior percentagem de 

alunos com Bom/Muito Bom, enquanto na turma B é a disciplina de Oferta Complementar. 
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Apenas na turma 2º B a percentagem de Bom/Muito Bom aumenta do 1º para o 3º período em todas 

as disciplinas. Na turma 2º D, apenas na disciplina de Português se verifica uma subida nesses valores.  
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Nas  turmas A e C, a percentagem de Bom/Muito Bom mantém-se ou aumenta do 1º para o 3º 

período em todas as disciplinas. Na turma B verificam-se descidas do 1º para o 3º período, nas 

disciplinas de Matemática, Estudo do Meio e Apoio ao Estudo, no entanto é essa turma que apresenta 

as percentagens mais elevadas de Bom/Muito Bom em todas as disciplinas no 3º período.  
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A percentagem de Bom/Muito Bom mantém-se ou aumenta, em todas as disciplinas e turmas, do 2º 

para o 3º período. 

A turma 4º B destaca-se por apresentar descidas mais significativas do 1º para o 3º período em várias 

disciplinas (Matemática, Português e Estudo do Meio). 

A turma 4º D destaca-se por ser a que  ao longo dos 3 períodos apresenta percentagens mais baixas 

de Bom/Muito Bom em todas as disciplinas, o que se justifica pela constituição da turma (já referida 

anteriormente). 

2º CICLO 

Percentagem de Níveis  4 e 5 - 2º Ciclo 

 
        

         5º Ano 

  

6º Ano 

 

A B C D A B C D E   

1 º Período 
33% 26% 68% 26% 41% 39% 35% 48% 37% 36% 39% 

40% 

2 º Período 
35% 37% 69% 34% 46% 44% 44% 52% 44% 38% 44% 

45% 

3 º Período 
41% 42% 73% 34% 50% 50% 51% 58% 47% 45% 50% 

50% 

 

Neste indicador verifica-se que a qualidade do sucesso aumentou em todos os anos, do 1º para o 3º 

período e consequentemente registou-se uma evolução na taxa de qualidade do sucesso do ciclo. A 

qualidade de sucesso atingiu os 50% nos dois anos de escolaridade no 2º ciclo, correspondendo a um 

aumento da qualidade do sucesso em 5 pontos percentuais comparativamente com o ano letivo 

2014/2015. 
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Assinala-se uma turma de 5º ano (5ºC) e três turmas de 6º ano (6ºA, 6ºB e 6ºC) por apresentarem uma 

percentagem de níveis 4/5 igual ou superior à alcançada no ciclo. 

Percentagem de níveis 4/5- 2º Ciclo 

              

   

5º Ano 6º Ano 

   

A B C D   A B C D E   

Matemática 

1º Período 

nº Alunos 
2 1 11 4 18 2 4 4 7 6 23 

41 

% 
10% 6% 42% 21% 22% 11% 20% 24% 32% 30% 23% 

23% 

2º Período 

nº Alunos 
2 3 10 4 19 2 3 3 8 6 22 

41 

% 
10% 18% 38% 21% 23% 11% 15% 18% 36% 30% 22% 

23% 

3º Período 

nº Alunos 
4 1 10 5 20 2 5 5 8 6 26 

46 

% 
20% 6% 38% 26% 24% 11% 25% 29% 36% 32% 27% 

26% 

  

Português 

1º Período 

nº Alunos 
4 4 13 2 23 6 9 6 4 6 31 

54 

% 
20% 24% 50% 11% 28% 32% 45% 35% 18% 30% 32% 

30% 

2º Período 

nº Alunos 
9 5 13 4 31 7 8 7 6 6 34 

65 

% 
45% 29% 50% 21% 38% 37% 40% 41% 27% 30% 35% 

36% 

3º Período 

nº Alunos 
8 4 13 4 29 8 9 6 6 7 36 

65 

% 
40% 24% 50% 21% 35% 42% 45% 35% 27% 37% 37% 

36% 

 

Da análise dos resultados verifica-se que a maior percentagem de níveis 4/5 ocorreu na disciplina de 

Português e foi nesta disciplina que a evolução foi mais significativa. 

Em todas as turmas, a percentagem de níveis 4/5 no 3º período igualou ou melhorou a percentagem 

obtida no 1º período. Contudo, regista-se em várias turmas, uma descida da percentagem de níveis 

4/5 atribuídos do 1º para o 2º período. 

Comparativamente a igual período de 2014/2015 regista-se, no ciclo, uma descida de 3 pontos 

percentuais na percentagem de níveis 4/5 na disciplina de Matemática e uma descida de 7 pontos 

percentuais na disciplina de Português. As descidas nas disciplinas de Matemática e de Português 

devem-se essencialmente às descidas registadas no 5º ano. 
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Em todas as turmas, a menor percentagem de níveis 4/5 atribuídos regista-se na disciplina de 

Matemática e a maior percentagem de níveis 4/5 regista-se na disciplina de Educação Musical, à 

exceção da turma 5ºD na qual a maior percentagem de níveis 4/5 se regista na disciplina de Educação 

Física.  

A turma que apresenta um maior número de níveis 4/5 é a turma 5ºC, apresentando uma 

percentagem inferior a 50% apenas na disciplina de Matemática. 
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Em todas as turmas de 5º ano existe uma ou mais disciplinas que apresentam uma percentagem de 

níveis 4/5 no 3º período inferior à percentagem apresentada no 1º período. O mesmo sucede na área 

de Educação para a Cidadania na turma C. 
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A percentagem de níveis 4/5 mantem-se/aumenta na maioria das turmas e disciplinas, do 1º para o 3º 

período, com exceção da disciplina de Inglês no 6ºB.  

As disciplinas da área das Expressões, História e Geografia de Portugal e Ciências Naturais são as 

disciplinas que, de um modo geral, apresentam maior percentagem de níveis 4/5. A menor 

percentagem de níveis 4/5 regista-se na disciplina de Matemática. 
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3º CICLO 

 

Percentagem de Níveis 4 e 5 - 3º Ciclo 

                    

 
7º Ano 8º Ano 9º PCA 

 
A B C D   A B C D   A B C D   7ºE 8ºE 9ºE   

1º Período 

12% 22% 37% 47% 30% 10% 17% 24% 12% 17% 17% 19% 25% 22% 21% 15% 26% 25% 22% 

23%   

23% 

2º Período 

19% 22% 36% 48% 32% 13% 26% 26% 17% 21% 19% 28% 26% 27% 25% 22% 36% 36% 31% 

26%   

27% * 

3º Período 

29% 26% 38% 51% 37% 17% 27% 28% 27% 25% 20% 33% 30% 27% 28% 25% 42% 46% 38% 

30%*   

34%* 

* Média da Percentagem de Níveis 4 e 5 
 

A percentagem de níveis 4/5 atribuídos aumentou gradualmente ao longo do ano em todos os anos de 

escolaridade. Apenas a turma D do 9º ano manteve a percentagem de níveis 4/5 que apresentou no 2º 

período.  

O 7º ano é o ano de escolaridade que apresenta uma maior percentagem de níveis 4/5, destacando-se 

a turma 7ºD com 51% de níveis 4/5. No 8º ano e no 9º ano nenhuma turma atinge uma percentagem 

de níveis 4/5 igual/superior à percentagem atingida no ciclo, à exceção das turmas de PCA. 

 A turma que apresenta uma menor percentagem de níveis 4/5 é o 8ºA o que pode explicar-se pelo 

facto de a turma ser constituída por alunos com muitas dificuldades de aprendizagem.  
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Percentagem de Níveis 4 e 5 - 3º Ciclo 

                      

   

7º Ano 8º Ano 9º Ano PCA 

   

A B C D   A B C D   A B C     7ºE 8ºE 9ºE   

Matemática 

1º 
Período 

nº 
Alunos 

0 1 2 7 10 2 1 1 0 4 2 1 4 1 8 3 7 1 11 

22   

33 

% 

0% 5% 9% 29% 11% 10% 5% 4% 0% 5% 10% 5% 20% 5% 10% 19% 39% 6% 22% 

9%   

11% 

2º 
Período 

nº 
Alunos 

1 2 7 9 19 1 4 2 1 8 1 1 3 2 7 2 6 3 11 

34   

45 

% 

5% 10% 32% 38% 22% 5% 19% 8% 5% 9% 5% 6% 15% 11% 9% 12% 30% 17% 20% 

14%   

15% 

3º 
Período 

nº 
Alunos 

3 2 7 9 21 1 5 2 2 10 1 2 5 3 11 2 8 5 15 

42   

57 

% 

15% 11% 32% 38% 25% 5% 24% 8% 11% 12% 5% 11% 25% 17% 15% 12% 40% 28% 27% 

17%   

19% 

  

Português 

1º 
Período 

nº 
Alunos 

1 0 1 5 7 0 0 6 2 8 0 3 3 1 7 1 6 2 9 

22   

31 

% 

5% 0% 5% 21% 8% 0% 0% 23% 10% 9% 0% 15% 15% 5% 9% 6% 33% 13% 18% 

9%   

10% 

2º 
Período 

nº 
Alunos 

0 1 0 7 8 0 0 2 1 3 0 2 3 1 6 1 9 2 12 

17   

29 

% 

0% 5% 0% 29% 9% 0% 0% 8% 5% 3% 0% 11% 15% 6% 8% 6% 45% 11% 22% 

7%   

10% 

3º 
Período 

nº 
Alunos 

1 0 0 7 8 0 0 2 1 3 0 3 3 1 7 2 9 5 16 

18   

34 

% 

5% 0% 0% 29% 9% 0% 0% 8% 5% 3% 0% 17% 15% 6% 9% 12% 45% 28% 29% 

7%   

11% 
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Da análise dos resultados verifica-se que a percentagem de níveis 4/5 atribuídos é significativamente 

maior na disciplina de Matemática comparativamente à disciplina de Português, nos três anos de 

escolaridade do 3º ciclo. 

Comparando com o último ano letivo destaca-se o facto de haver uma diminuição do número de níveis 

4/5 atribuídos em ambas as disciplinas no 8º ano. À semelhança do registado ao nível da taxa de 

sucesso também é no 8º ano (ensino regular) onde o número de níveis 4/5 atribuídos é menor. 

Contrariamente a esta situação, destaca-se a turma de 8ºano PCA como a turma que apresenta a 

melhor percentagem de níveis 4/5 comparando com as restantes turmas de PCA do 3º ciclo. 

As subidas registadas nos 7º e 9º anos comparativamente a 2014/2015 foram mais significativas na 

disciplina de Matemática e no 7º ano. 

Destaca-se a existência de turmas sem quaisquer níveis 4/5 na disciplina de Português nos três anos de 

escolaridade (7ºB, 7ºC, 8ºA, 8ºB e 9ºA). 

A turma 7ºD foi a turma que apresentou a maior percentagem de níveis 4/5 nas disciplinas de 

Português e Matemática comparativamente a todas as outras turmas do ensino regular do 3º ciclo. 
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No 7º ano destaca-se pela positiva, a turma D que apresenta nove disciplinas em que a percentagem 

de alunos com níveis 4/5 é igual ou superior a 50%. 

A disciplina de Português regista a percentagem mais baixa de níveis 4/5 em todas as turmas, 

destacando-se as turmas 7ºB e 7ºC por não apresentarem quaisquer níveis 4/5.  

As disciplinas com maior percentagem de níveis 4/5 no 3º período foram  EV (7ºB, 7ºC e 7ºD) e EF e ET 

(7ºA). 
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A maior percentagem de níveis 4/5 atribuídos no 8º ano registou-se nas disciplinas de Educação Visual 

e Educação Física na maioria das turmas. Foi na disciplina de Português onde os alunos apresentaram 

menor número de níveis 4/5. 

Em todas as turmas existiram disciplinas em que a percentagem de níveis 4/5 atribuídos no 3º período 

foi inferior à percentagem apresentada no 1º período (8ºA – Ciências Naturais e Matemática, 8ºB – 

Francês, 8ºC – Português, História e Francês, 8ºD – Português e Geografia). 
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À semelhança dos 7º e 8º anos, a maior percentagem de níveis 4/5 atribuídos no 9º ano registou-se 

nas disciplinas de Educação Visual e Educação Física.  

À exceção do 9ºB, em todas as turmas registaram-se disciplinas em que a percentagem de níveis 4/5 

atribuídos no 3º período foi inferior à percentagem registada no 1º período (9ºA – Matemática e 

Educação Visual, 9ºC – Educação Visual e 9ºD – Educação Visual). 
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Na Oficina de Português a percentagem de níveis 4/5 atribuída no 3º período foi igual ou menor do 

que a apresentada no 1º período. 

 

Outras  Ofertas 

Percursos Curriculares Alternativos (PCA) 

 

Jardinagem e Espaços Verdes foi a disciplina que apresentou desde o 1º período a percentagem mais 

elevada de níveis 4/5, tendo a mesma, aumentado em todos os períodos, atingindo o valor mais alto 

no 3º período (71%). 

As disciplinas de Inglês e Geografia não sofreram alterações neste indicador, ao longo do ano, embora 

a taxa de sucesso destas disciplinas tenha aumentado ao longo dos 3 períodos. 

 



AUTOAVALIAÇÃO - 2015/2016 

 

                                                      Agrupamento de Escolas Dr. Alberto Iria - Dimensão A  Página 69 
 

 

Jardinagem e Espaços Verdes foi a disciplina que apresentou em todos os períodos a percentagem 

mais elevada de níveis 4/5, apesar de se verificar uma descida de 10pp do 2º para o 3º período. 

Na disciplina TIC verifica-se que, apesar de ter havido melhoria do 2º para o 3º período, o valor 

alcançado no final ficou 2pp abaixo do obtido no 1º período. 

Geografia foi a disciplina que apresentou menos evolução neste indicador e que no 3º período tem a 

percentagem mais baixa.  

 

A disciplina de Expressão Plástica apresentou no 3º período o valor mais elevado neste indicador, à 

semelhança do 1º período. 
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Nas disciplinas de História e Jardinagem e Espaços Verdes verificaram-se descidas da percentagem de 

níveis 4/5, do 2º para o 3º período. 

 

 Alunos com níveis positivos a todas as disciplinas 

Comparação Alunos com positiva a todas as disciplinas - 2014/2015 e 2015/2016 

  
     

  

  
  

2014/2015 
 

2015/2016 

  

  

1º Ciclo 

1º Ano 73% ↗ 78% 

  

  

2º Ano 66% ↗ 75% 

  

  

3º Ano 76% ↗ 86% 

  

  

4º Ano 67% ↗ 88% 

  

  

  70% ↗ 88% 

  

  2º Ciclo 

5º Ano 67% ↘ 66% 

  

  

6º Ano 52% ↗ 62% 

  

  

  60% ↗ 64% 

  

  

3º Ciclo 

7º Ano 21% ↗ 40% 

  

  

8º Ano 35% ↘ 26% 

  

  

9º Ano 32% ↘ 28% 

  

  

PCA 54% ↗ 58% 

  

  

  36% = 36% 

   

Neste indicador de qualidade do sucesso, comparativamente com o ano anterior, verifica-se que houve 

uma melhoria significativa no 1º ciclo (mais 18 pp), que resulta da subida alcançada em todos os anos 

de escolaridade, e uma ligeira melhoria no 2º ciclo (mais 4 pp), que resulta da subida de 10 pp 

alcançada no 6º ano. 

No 3º ciclo, apesar das descidas no 8º (menos 9 pp) e no 9º ano (menos 4 pp), o valor do ano anterior 

mantem-se, devido à subida do 7º ano (mais 19 pp). 

Percentagem de Alunos com Positiva a Todas as Disciplinas 

        

 
Submeta Contratualizada no PPM Valor Alcançado 

 

 
1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

 

 
82,39% 50,98% 50,06% 88% 64% 36% 

 
 

Relativamente ao valor de chegada proposto nesta submeta do Plano Plurianual TEIP, o valor 

alcançado encontra-se: 
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-no 1º ciclo,5,61 pontos percentuais acima do contratualizado (82,39%) e 12,39 pp acima do valor 

alcançado em igual período do ano anterior (70%); 

-no 2º ciclo, 13,02 pontos percentuais acima do contratualizado (50,98%) e 4 pp acima do valor 

alcançado em igual período do ano anterior (60%); 

-no 3º ciclo, 14,06 pontos percentuais abaixo do contratualizado (50,06%) e igual ao valor alcançado 

em igual período do ano anterior (36%). 

1º CICLO 

Percentagem de Alunos com Positiva a Todas as Áreas - 1º Ciclo 

                    

 
1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º  

 
A B C   A B C D E   A B C   A B C D   

1º Período 
69% 59% 33% 61% 70% 88% 75% 56% 84% 70% 77% 95% 82% 83% 65% 95% 80% 31% 71% 

72% 

2º Período 
80% 65% 39% 71% 75% 96% 80% 58% 79% 74% 77% 95% 68% 78% 75% 85% 84% 50% 75% 

75% 

3º Período 
83% 70% 50% 78% 80% 96% 80% 53% 82% 75% 85% 95% 86% 86% 85% 100% 95% 64% 88% 

88% 

 

Verifica-se que, à exceção do 3º ano, a percentagem de alunos com nível positivo a todas as 

disciplinas aumentou em todos os anos e em todos os períodos. No 3º ano, essa percentagem baixou 

significativamente do 1º para o 2º período na turma 3º C. No entanto, aumentou em todas as turmas 

do 2º para o 3º período, ficando 3 pontos percentuais acima da percentagem alcançada no 1º período.  

Assim, no 1º ciclo verificou-se uma subida gradual ao longo dos 3 períodos atingindo o valor de 88% 

no 3º período. 

 

2º CICLO 

                      Percentagem de Alunos com Positiva a Todas as Disciplinas - 2º Ciclo 

            

 
5º Ano 6º Ano 

 

A B C D   A B C D E   

1 º Período 
50% 47% 96% 37% 60% 42% 65% 53% 50% 30% 48% 

53% 

2 º Período 
50% 29% 81% 32% 51% 53% 65% 59% 64% 40% 56% 

54% 

3 º Período 
65% 59% 92% 37% 66% 58% 70% 65% 73% 42% 62% 

64% 

 



AUTOAVALIAÇÃO - 2015/2016 

 

                                                      Agrupamento de Escolas Dr. Alberto Iria - Dimensão A  Página 72 
 

No 2º ciclo, a percentagem mais elevada de alunos com positiva a todas as disciplinas registou-se no 3º 

período, em ambos os anos de escolaridade, sendo mais elevada no 5º ano. Contudo, no 5º ano 

registou-se uma descida do 1º para o 2º período. 

Duas turmas no 5º ano e três turmas no 6º ano apresentam uma percentagem superior à atingida no 

ciclo, destacando-se a turma 5ºC por apresentar uma percentagem de alunos com nível positivo a 

todas as disciplinas de 92%. 

No 5º ano é na turma 5ºD onde a percentagem de alunos com nível positivo a todas as disciplinas é 

menor e no 6º ano a turma que apresenta menor percentagem é o 6ºE. 

 

3º CICLO e Outras Ofertas (PCA) 

Percentagem de Alunos com Níveis Positivos a Todas as Disciplinas  - 3º Ciclo 

                    

 
7º Ano 8º Ano 9º PCA 

 
A B C D   A B C D   A B C D   7ºE 8ºE 9ºE   

1º Período 

25% 10% 36% 50% 31% 5% 29% 19% 14% 17% 25% 25% 25% 15% 23% 19% 44% 31% 32% 

24%   

26% 

2º Período 

25% 10% 45% 50% 34% 30% 33% 19% 10% 23% 16% 22% 25% 17% 20% 47% 45% 28% 40% 

26%   

28% 

3º Período 

35% 26% 45% 50% 40% 25% 33% 27% 16% 26% 26% 22% 35% 28% 28% 47% 55% 72% 58% 

31%   

36% 

 

Verifica-se que a percentagem de alunos com nível positivo a todas as disciplinas aumentou nos três 

anos de escolaridade, do 1º período para o 3º período. O maior número de alunos que transitaram 

sem níveis inferiores a três encontra-se no 7º ano. 

No 9º ano registou-se uma menor subida, do 1ºperíodo para o 3º período, do número de alunos 

aprovados sem níveis inferiores a três. 

Nas turmas de PCA regista-se uma subida significativa do número de alunos que transitou com nível 

positivo a todas as disciplinas, destacando-se a turma 7ºE (subida de 28pp em relação ao 1º período) e 

a turma 9ºE (subida de 41pp em relação ao 1º período). 

Assim, no 3º ciclo, quer se considere os dados de todas as turmas ou separadamente as turmas do 

regular e PCA, verificou-se uma subida gradual nos valores ao longo dos 3 períodos. 
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Alunos apenas com um nível negativo 

 

2º CICLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º CICLO 

 

Nº de alunos com apenas uma negativa - Turma/Disciplina 

                     

 
7º Ano 8º Ano 9º Ano PCA 

 

 
A B C D   A B C D   A B C D   7ºAno 8ºAno 9ºAno   Total Ciclo 

Físico-química         0         0         0       0 0 

Ciências Naturais       1 1         0         0       0 1 

Espanhol         0         0         0       0 0 

Português 1   1 3 5     2   2   3 1   4       0 11 

Inglês 2       2   1     1   2     2 5   1 6 11 

História         0         0         0       0 0 

Matemática   1   1 2     2   2 1 4 4 6 15   2   2 21 

Educação Visual         0         0 1       1       0 1 

Educação Fisica         0         0         0       0 0 

Edu. Cidada./Edu. Susten./Oficina Port.         0         0         0       0 0 

Francês         0         0         0       0 0 

Geografia         0         0 1       1   1   1 2 

Educação Tecnológica         0         0 
  

      0 0 

TIC       1 1       1 1       0 2 

Expressão Plástica   1     1 1 

Nº de alunos com apenas uma negativa - Turma/Disciplina 

             

 
5º Ano 6º Ano 

 

 
A B C D   A B C D E   Total Ciclo 

Português   1 1   1 1 2 

Inglês 

 
1 

 
1 1 

 
1 

 
1 2 

HGP         0 

Matemática 3 1 2 1 7 5 1 2 1 2 11 18 

Ciências Naturais 

  

  

  

  0 

Educação Visual     0 

Educação Tecnológica     0 

Educação Musical 

 
1 1   1 

Educação Física 

 
    0 

Educação para Cidadania   1 1   1 
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A disciplina onde se registou o maior número de alunos apenas com essa negativa foi a Matemática, 

tanto no 2º como no 3º ciclo. No 3º ciclo, o mesmo acontece nas disciplinas de Português e Inglês. 

Salienta-se o facto de em todas as turmas do 9º ano existir alunos com apenas uma negativa e 

maioritariamente na disciplina de Matemática. 

Se estes alunos tivessem superado esta única negativa no conjunto das suas avaliações, os resultados 

no indicador Alunos que transitam com positiva a todas as disciplinas teriam sido superiores. 

 

Quadro de Excelência  

De acordo com os critérios definidos no Regulamento Interno, os professores propuseram alunos para 

Quadro de Excelência. No 1º ciclo esses Quadros apenas se aplicam aos alunos do 4º ano. 

No 1º ciclo, (4º ano), 22 alunos apresentaram um desempenho escolar excelente e foram propostos 

pelos professores para Quadro de Excelência. Desses 22 alunos, 14 foram igualmente propostos para 

Quadro de Valor (Quadro de Valor e Excelência).  

No 2º ciclo, 25 alunos apresentaram um desempenho escolar excelente e foram propostos pelos 

professores para Quadro de Excelência. Desses 25 alunos, 4 foram igualmente propostos para Quadro 

de Valor (Quadro de Valor e Excelência).  

No 3º ciclo, 10 alunos apresentaram um desempenho escolar excelente e foram propostos pelos 

professores para Quadro de Excelência. Desses 10 alunos, 2 foram igualmente propostos para Quadro 

de Valor (Quadro de Valor e Excelência). 

Ao nível do 1º ciclo, continua a verificar-se uma melhoria no número de alunos com Quadro de 

Excelência (aumentou de 18 no ano letivo 2014-2015 para 22 neste ano), o que consolida a grande 

evolução tida no ano letivo anterior (de 4 para 18 alunos).   

Tendo se verificado uma evolução bastante significativa na qualidade do sucesso ao nível do 2º ciclo no 

ano letivo 2014-2015 (de 13 para 31 alunos), em 2015-2016 registou-se uma ligeira descida no número 

de alunos com Quadro de Excelência.  

Ao nível do 3º ciclo subiu de 9 para 10 alunos. 

O total de alunos com Quadro de Excelência apenas diminuiu em um aluno relativamente ao ano letivo 

anterior. 

Quadro de Excelência 

1º ciclo(4ºano) 22 

2º ciclo 25 

3º ciclo 10 

Total 57 
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Mérito Desportivo 

Foram propostos pelos professores da disciplina de Educação Física 10 alunos para receber a distinção 

de Mérito Desportivo, sendo 6 alunos do 2º ciclo e 4 do 3º ciclo. Relativamente ao ano letivo anterior 

foram propostos menos dois terços dos alunos.  

Esta diminuição do número de alunos propostos para mérito desportivo deve-se ao facto das equipas 

de futsal masculino e feminino não terem atingindo um lugar de topo na classificação geral por 

equipas, como tinha acontecido em 2014-2015. 

Outros Prémios 

É importante também indicar, neste relatório, prémios obtidos por alunos do Agrupamento em 

resultado da participação em concursos: 

- No Campeonato Concelhio “Leitura Expressiva”uma aluna do 4ºD foi a vencedora na categoria do 1º 

ciclo; 

- No Concurso Água Jovem 2016 três alunos do 5ºC ganharam o 2º Prémio, cinco alunos do 5ºC 

ganharam o 3º Prémio; alunos do 8ºB ganharam duas Menções Honrosas; 

 

- Nas Olimpíadas da Química três alunos do 9ºC ficaram classificados em 3º lugar (medalha de 

bronze). 

- No Campeonato de jogos matemáticos Al-Andaluz um aluno do curso vocacional ficou classificado 

em 3º lugar no jogo Rastros-3º ciclo. 

- Nos Megas-Fase Regional, uma aluna do 8ºC ficou em 3º lugar na prova do km no escalão de 

iniciados femininos; um aluno do 9ºA ficou em 1º lugar no salto em comprimento no escalão de 

iniciados masculinos, um aluno do 7ºD ficou em 3º lugar no sprint (40m) no escalão de infantis B 

masculinos e uma aluna do 8ºE ficou em 1º lugar no sprint (40m) no escalão de juvenis femininos. 

- No Megasprinter Nacional “Festa do Atletismo”, um aluno obteve o 7º lugar no salto em 

comprimento a nível nacional. 

- No Futsal Feminino regional, uma aluna ficou classificada em 3º lugar. 

 

Outras Ofertas (PCA e VOC) 

Em Outras Ofertas, um aluno foi proposto para Quadro de Valor e Excelência na turma de Percurso 

Curricular Alternativo de 9º ano. 
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2.2- AVALIAÇÃO EXTERNA 

Comparação Níveis 4 e 5 entre avaliação interna e avaliação externa (9ºano) 

 

 

 

 

 

Verifica-se que, na disciplina de Matemática, a turma 9ºA é a que apresenta uma percentagem mais 

elevada de níveis 4/5 na avaliação externa e que o 9ºC apresenta a maior discrepância (menos 19 pp). 

Na disciplina de Português a percentagem de níveis 4/5 desceu na avaliação externa no 9º B (menos 4 

pp) e a maior percentagem verifica-se no 9º C. É de assinalar a percentagem de 7% na avaliação 

externa na turma 9ºA que apresentava 0% na avaliação interna.  
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3-ABANDONO/ABSENTISMO                         

 

3.1- NÚMERO DE ALUNOS EM ABANDONO/ABSENTISMO  
 

No 2º ciclo regular, 2 alunos estão em situação de abandono à escolaridade e no 3º ciclo regular, 1 

aluna está em situação de abandono à escolaridade.  

 

4- RESULTADOS SOCIAIS 
 

4.1- IMPACTO DA ESCOLARIDADE NO PERCURSO DOS ALUNOS 

Nº de alunos com comportamento de mérito (Quadro de valor)  

 

Foram propostos para Quadro de valor, alunos que revelaram comportamentos e atitudes dignos de 

mérito, para com toda a comunidade escolar.  

No 1º ciclo foram propostos 24 alunos, no 2º ciclo foram propostos 10 alunos e no 3º ciclo foram 

propostos 2 alunos. Como referido anteriormente, no ponto 2 - Qualidade do sucesso, alguns destes 

alunos formam igualmente propostos para Quadro de Excelência (Quadro de Valor e Excelência). 

No 1º ciclo aumentou o número de alunos propostos para Quadro de Valor, relativamente ao ano 

letivo anterior, de 20 para 24. No 2º ciclo aumentou de 6 para 10 alunos. Diminuiu no 3º ciclo, de 7 

para 2 alunos. 

Neste ano letivo, voltamos à tendência do número de alunos propostos para o Quadro de Valor 

diminuir à medida que aumenta o ano de escolaridade (no ano letivo anterior, o 3º ciclo teve mais 

propostas que o 2º ciclo, contrariando esta tendência).  

O total de alunos com Quadro de Valor aumentou em três alunos relativamente ao ano letivo anterior. 

 

Quadro de Valor 

1º ciclo (4º ano) 24 

2º ciclo 10 

3º ciclo 2 

Total 36 

 

Outras Ofertas (PCA e VOC) 

Em Outras Ofertas, um aluno foi proposto para Quadro de Valor e Excelência na turma de Percurso 

Curricular Alternativo de 9º ano. 
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4.2- ENVOLVIMENTO DOS ALUNOS NA VIDA DA ESCOLA 

Dinamização/Participação em projetos/atividades de caráter social direcionados para a comunidade escolar  

 Atividades de caráter social/dinamizadores 

Ao longo do ano letivo, registaram-se várias atividades de caráter social direcionadas para a 

comunidade escolar. O envolvimento dos alunos foi bastante satisfatório. Embora tenha existido uma 

forte participação/dinamização por parte dos alunos, na grande maioria das atividades a dinamização 

partiu dos docentes. No quadro seguinte, estão referenciadas as atividades mais significativas, onde se 

destacam aquelas onde a autonomia e a iniciativa foram mais evidentes nos alunos, no 

desenvolvimento e no resultado final, tendo em conta o caráter social direcionado para a comunidade 

escolar e as questões ambientais. 

Ciclo 
Ano/Turma 
dinamizador 

Designação do 
projeto/atividade 

Nº de alunos 
envolvidos 

Produto/Resultado 

3º 10 alunos 

Comemoração do Dia 
Internacional da Paz e 

do Dia Europeu das 
Línguas 

250 

Mensagens de paz nas portas das salas de 
aula. 

3º 7ºE 
Missivas de 

solidariedade 
40 

Envio de missivas de solidariedade para 
instituições de solidariedade/inserção social. 

2º e 3º Do 5º ao 9º 
Parlamento dos 

Jovens 
130 

Os alunos eleitos participaram na sessão 
distrital e apresentaram as propostas 
aprovadas em sessão escolar sobre Racismo, 
Preconceito e Discriminação. 

3º 8ºB 

Concurso “Vamos dar 

Vida aos Resíduos da 

Escola” 

 

506 

8ºB - Brigada da Reciclagem –  
divulgação e sensibilização da comunidade 

escolar e envolvente; separação de resíduos; 

Todas as atividades divulgadas no site 

http://viver-sustentavel.webnode.com/ 

Comparando abril de 2015 com 2016, a nossa 

escola teve um crescimento de 217% nas 

quantidades recicláveis e no Ranking das 

escolas, a Escola Básica Dr. Alberto Iria 

terminou a classificação no 2º lugar, com um 

total de 9671kg de recicláveis. 

2º 6ºE 

Concurso “Escola 

Eletrão” (6ºE) 506 

Recolha de pilhas, lâmpadas e aparelhos 
elétricos e eletrónicos (5ª edição da “Escola 
Eletrão”, promovida pela Amb3e-Associação 
Portuguesa de Gestão de Resíduos). 

3º 8ºA 

Projeto “Juntos 

fazemos a diferença 506 

Projeto solidário de angariação de tampas de 
plástico e metal para ajuda de dois jovens 
com deficiência, com a colaboração do 1º 
ciclo 

1º, 2º, 
3º 

Do 1º ao 9º 

Operação Nariz 

Vermelho 50 

Atividade solidária de angariação de verbas 

(1200€) através da venda de narizes e T-shirt 

para apoiar o trabalho dos doutores palhaços.  

 

http://viver-sustentavel.webnode.com/
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A implementação da Ação de Melhoria N.º10.1 - Envolver os alunos na vida escolar permitiu a 

realização de assembleias de delegados de turma/subdelegados de turma (1 reunião no 1º período, 2 

reuniões no 2º período e 3 reuniões no 3º período) e de turma (84% das turmas de 2º e 3º ciclos 

realizaram assembleias de tuma) que permitiram a reflexão sobre problemas/dificuldades das turmas, 

da escola e da comunidade e apresentação de propostas e dinamização de atividades (Parlamento de 

Jovens, Projeto: juntos fazemos a diferença!, Operação Nariz Vermelho e Baile de Finalistas).  

 

Percentagem de alunos por ciclo que dinamizaram as atividades 

Tal como em anos anteriores, verifica-se que são os alunos do 3º ciclo que mais se mobilizam para 

dinamizar atividades direcionadas para a Comunidade, à exceção da atividade do Concurso “Escola 

Eletrão” que mobilizou alunos do 6º ano, em que a sua autonomia se destacou. 

A percentagem de alunos que dinamizaram atividades de caráter social direcionados para a 

comunidade escolar, maior no 3º ciclo, foi de aproximadamente 30% dos alunos do 3º ciclo.  
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DIMENSÃO B 

PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 
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Nº de alunos acompanhados, nº de encaminhamentos para 

outros serviços (CPCJ, Tribunal de menores, MOJU…), taxas de 

sucesso/absentismo/abandono nos alunos acompanhados, 

satisfação dos pais/enc. de educação, satisfação dos alunos 

Projetos Específicos / 

Respostas 

Apoio prestado aos alunos 

com dificuldades de 

aprendizagem/integração 

 

Impacto dos apoios educativos, assessorias e 

educação especial 

 

 Nº de turmas/alunos em: Percursos Curriculares 

Alternativos, Cursos de Educação e Formação e Outras 

Respostas Educativas 

Cumprimento das regras 

e disciplina 

Participação cívica dos 

alunos 

 

Nº de turmas apoiadas, modalidades de trabalho 

utilizadas, articulação assessor/titular, áreas com 

assessoria 

 Nº de alunos apoiados, taxa de sucesso, taxa de 

absentismo, articulação entre docentes, estratégias 

Meios de comunicação com as famílias, colaboração 

pais/ docentes, melhorias no desempenho escolar 

dos alunos 

Aferição dos critérios e dos 

instrumentos de avaliação 

 D
im

en
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o
 B
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ss
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e 
e

n
si

n
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 a
p
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n

d
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em

 

Contactos/reuniões com os 

encarregados de educação  

 

Articulação nos conselhos de turma/ano/ 

departamento, fiabilidade da avaliação interna 

 

Assessoria 

Reforços de 

Aprendizagens 

Articulação e 

sequencialidade 

P
ro

ce
ss

o
s 

d
e 

co
o

p
er

aç
ão

 

co
m

 a
s 

fa
m

íli
as

 

Valorização das aprendizagens 

Articulação intradepartamental e interdepartamental, 

articulação entre os diversos ciclos de ensino 

Conhecimento pelos alunos do RI e do EA, nº de medidas 

sancionatórias, nº de medidas corretivas por ano/ciclo   

Nº de alunos que participam em atividades de caráter 

cívico/social dinamizadas pela escola e/ou por entidades 

parceiras 

Ensino científico - 

experimental 

Nº de atividades de natureza científico- experimental 

programadas no PAA, nº de atividades realizadas em 

articulação com o centro de ciência viva, grau de satisfação 

dos alunos 
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1-GESTÃO DO CURRÍCULO 
 

1.1 - ENSINO CIENTÍFICO – EXPERIMENTAL 
 

Nº de atividades de natureza científico- experimental programadas no PAA 

 

Da análise do balanço do Plano Anual de Atividades elaborado por cada um dos coordenadores de 

departamento foram identificadas um total de 55 atividades de natureza científico-experimental 

realizadas (número superior ao ano letivo anterior, que tinha sido 40). No início do ano letivo estavam 

apenas planeadas 22 atividades científico-experimentais, sendo que 4 eram de articulação com os 

Centros de Ciência Viva, pelo que o previsto inicialmente foi superado. 

Este tipo de atividades regista-se essencialmente no Departamento de Matemática e Ciências 

Experimentais (2º e 3º ciclo), no Departamento do 1º ciclo e também na Educação Pré-escolar e 

dirigindo-se ou apenas a um ciclo de ensino ou envolvendo alunos de vários ciclos de ensino, desde a 

educação pré-escolar ao 9º ano. 

Foram registadas 4 atividades de articulação com o Centro de Ciência Viva: uma no 1ºP no C.C.V. do 

Planetário Calouste Gulbenkian, com 7º ano; uma no 2ºP no C.C.V. do Pavilhão do Conhecimento, com 

8º ano; duas no C.C.V. Faro, uma no 2ºP com 7º e 8º ano e uma no 3ºP com Ed. Pré-escolar e ainda 

várias atividades de articulação com outras entidades (Parque Natural da Ria Formosa, Centro 

Ambiental A Bolota, Fundação Ilídio Pinho, UALg, entre outros). 

Da análise dos relatórios dos finais dos 1º, 2º e 3º períodos da Ação de Melhoria nº 18 – “Experimenta 

e Aprende – do pré-escolar ao 9º ano”, ação de continuidade com início no ano 2014-2015, na 

sequência das atividades principais* programadas indicadas na tabela acima representada, surgem e 

identificam-se vários tipos de atividades, consoante a sua natureza – visitas de estudo, atividades de 

articulação entre ciclos, atividades experimentais em sala de aula, saídas de campo para 

recolha/observação, desenvolvimento de projetos científicos e outros trabalhos.  

Salienta-se o número excelente de atividades experimentais em contexto de sala de aula, que 

incidiram em vários conteúdos de acordo com as metas de aprendizagem de Estudo do Meio, Ciências 

Naturais e Físico-Química: num total de 118 atividades ao longo do ano letivo, 13 realizaram-se na 

Educação pré-escolar, 24 no 1º ciclo, 27 no 2º ciclo e 54 no 3º ciclo.  

Neste ano letivo, o Atelier Experimental, no 1º ciclo, dinamizado pelas turmas de 3º ano e destinado 

aos alunos do 1º ciclo, constatou-se ser uma excelente mais-valia para a dinamização do ensino 

experimental.  

Desenvolveram-se dois projetos científicos, ambos no âmbito do Concurso Ciência na Escola da 

Fundação Ilídio Pinho (Jogo Ambiental Interativo - um contributo para o desenvolvimento da Agenda 

2030 e Laranja - elo empreendedor entre gerações) ambos apoiados financeiramente. O 

desenvolvimento destes projetos permitiu a realização de um elevado número de atividades científico-
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experimentais, como atividades em sala de aula, visitas de estudo e situações de articulação 

interdisciplinar e entre anos/ciclos de ensino.  

Durante o ano letivo 2015-2016, foram realizadas atividades de natureza científico-experimental em 

todas as turmas do Agrupamento, nos 4 ciclos de ensino, promovendo-se o ensino experimental das 

ciências, tendo estas sido desenvolvidas maioritariamente em sala de aula.  

O número total de atividades é excelente (164). É de referir que, o número de atividades realizadas foi 

aumentando de período para período e ultrapassou o número de atividades realizadas no ano letivo 

anterior. 

Atividades 2015-2016 

Visitas de estudo 
(Atividades em articulação com o Centro de Ciência Viva) 

21 
(4) 

Saídas de campo 8 

Atividades de articulação entre anos/ciclos 15 

Atividades experimentais em sala de aula 118 

Projetos científicos 2 

Nº total de atividades  Científico-experimental 164 

 

 

Nº de alunos que participaram nas atividades 

O número de participantes varia consoante a atividade seja dirigida a um pequeno grupo de alunos, a 

alunos de uma ou mais turmas. Todos os alunos do Agrupamento, desde a educação pré-escolar até ao 

9º ano participaram em atividades de natureza científico-experimental. 

Salientam-se os prémios obtidos na participação de concursos: 

No âmbito do Concurso Água Jovem 2016, 85 alunos participaram com a realização de trabalhos, no 

qual se obteve um 2º Prémio, um 3º Prémio e duas Menções Honrosas (2º Prémio no 2º ciclo - Vídeo 

Ria Formosa, realizado por três alunos do 5ºC; 3º Prémio no 2º ciclo - Maquete Ria Formosa, realizada 

por cinco alunos do 5ºC; Menção Honrosa no 3º ciclo – Vídeo Desenvolvimento Sustentável, realizado 

pelo 8ºB; Menção Honrosa no 3º ciclo – Maquete Desenvolvimento Sustentável, realizado pelo 8ºB). 

 

Nas Olimpíadas da Química, a equipa selecionada na fase escolar, de três alunos do 9ºC, teve uma 

óptima prestação ficando classificados em 3º lugar (medalha de bronze). 

No Concurso “Vamos dar vidas aos resíduos na escola”, a escola ficou classificada em 2º lugar entre 

45 escolas participantes. As atividades de recolha decorreram de forma bastante satisfatória, com a 

participação de alunos, encarregados de educação, professores e funcionários. Os resultados atingidos 

superaram claramente os previstos (aumentar em 10% a quantidade de resíduos encaminhados para 

reciclagem), correspondendo aos seguintes resultados: mês de dezembro – 1236kg – aumento de 29% 

comparativamente a 2014/15, mês de janeiro – 1056kg – aumento de 112%, mês de fevereiro –

1219kg– aumento de 79%, mês de março – 2953kg – aumento de 290% mês de abril – 3207kg – 

aumento de 217%.  
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Grau de satisfação dos alunos 

 

Através do instrumento de recolha nº 4- grau de satisfação, que foi aplicado pelos docentes aos alunos 

após a realização das atividades e também do preenchimento da grelha de avaliação do PAA (3-B) foi 

possível registar o grau de satisfação dos alunos. Os alunos aderiram às atividades propostas com 

empenho e motivação. O grau de satisfação é bastante satisfatório. 

 

1.2- PROJETOS ESPECÍFICOS / RESPOSTAS 

Nº de turmas/alunos em: Percursos Curriculares Alternativos e Curso Vocacional  

 

Este ano letivo, formaram-se 3 turmas de Percurso Curricular Alternativo: o 7ºE composto por 17 
alunos, o 8ºE por 20 alunos e o 9ºE por 18 alunos. Para além destas turmas, existiu 1 turma de Curso 
Vocacional composta por 16 alunos. 

 

1.3-ASSESSORIA 

Nº de turmas apoiadas  

 

À semelhança do ano letivo anterior, em 2015-2016, esta modalidade foi desenvolvida no 2º e 3º ciclo, na 

disciplina de matemática, em 5 turmas de 6º ano, em 4 de 7º ano, numa de 8º ano e em 4 de 9º ano. 

 

Modalidades de trabalho utilizadas 

 

Verificou-se que em todos os ciclos, as modalidades mais vezes utilizadas foram trabalho individualizado, 

trabalho a pares, trabalho em pequeno grupo e o trabalho em grupos de nível, de acordo com a especificidade 

de cada grupo de alunos/turma. 

 A existência de 2 professores na sala de aula permite desenvolver atividades de caráter mais prático, bem como 

um apoio direto e diferenciado aos alunos. 

  

Articulação assessor/titular 

 

A articulação entre os docentes das disciplinas ocorreu no decurso das reuniões de departamento, nas reuniões 

de grupo disciplinar e nas reuniões de conselho de turma e em encontros informais. 

 

Áreas com assessoria 

 

A disciplina com assessoria foi a Matemática, nos 2º e 3º ciclos de ensino, por ser a disciplina com maior taxa de 

insucesso. No 2º ciclo, todas as turmas de 6º ano usufruíram de 2 tempos semanais de assessoria. No 3º ciclo, as 

turmas 7º B, 7ºC, 7ºD, 9ºB e 9º C usufruíram de 2 tempos semanais de assessoria e as turmas 7º A, 8ºA, 9º A e 

9º D usufruíram de 3 horas semanais. 
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1.4- REFORÇOS DE APRENDIZAGEM 

No sentido de dar resposta aos alunos com dificuldades de aprendizagem o Agrupamento 

implementou este ano as seguintes metodologias/estratégias: Apoios e Reforços de Aprendizagem 

(Ação Nº2.2- Aprender melhor a nossa Língua 2º/3º ciclo; Ação Nº 2.3- Melhorar a Matemática com o 

Reforço de Aprendizagem no 3º ciclo), Assessorias (Ação Nº2.4-Assessoria de Matemática 2º/3º ciclo; 

Ação 4.1-Aprender a gostar de Matemática; Ação 2.1- Saber melhor Matemática), metodologia 

TurmaMais no 2º ano (Ação Nº5.2- Turma Mais 1º ciclo) e no 5º ano (Ação 3.1 -Turma Mais 5º ano) e 

Espaço Casulo (Ação Nº5.1). 

 

 

Nº de alunos apoiados 

No 1º ciclo o apoio educativo foi direcionado para alunos com dificuldades de aprendizagem nas 

disciplinas de Português e Matemática no 1º, 2º, 3º e 4º anos dentro da componente letiva e/ou em 

apoio pedagógico acrescido (fora da componente letiva) conforme as necessidades dos alunos e 

sobretudo tendo em conta o seu distanciamento relativamente aos conteúdos do ano de escolaridade 

em que estavam matriculados.  

À semelhança do ano anterior, este ano letivo o apoio iniciou-se logo no 1º ano de modo a tentar 

colmatar as primeiras dificuldades dos alunos. Apesar do reforço nas duas principais disciplinas, 

algumas crianças não conseguiram atingir as metas de 1º ano, conforme ficou demonstrado na análise 

da taxa de sucesso das disciplinas de Português (11 alunos – 20%) e Matemática (9 alunos- 16,36%).  

O projecto “Espaço Casulo” (Ação de melhoria nº 5.1), continuou a desenvolver-se este ano letivo, 

agora no 3º ano de modo a acompanhar os alunos que dele usufruíram nos anos transatos. Foram 

apoiados 33 alunos na disciplina de Português, tendo 28 deles concluído o ano com sucesso o que 

corresponde a 85% de sucesso nessa disciplina. Foram apoiados 21 alunos a Matemática, tendo 13 

deles concluído o ano com sucesso o que corresponde a 62% de sucesso nessa disciplina. Apenas 3 dos 

alunos que frequentaram o “Espaço Casulo” não transitaram ao 4º ano.  

Ainda no 1º ciclo, no 4º ano de escolaridade tiveram apoio educativo 31 alunos oriundos das 4 turmas, 

tendo o resultado sido bastante positivo. 

 
No 2º e 3º ciclo os alunos com mais dificuldades tiveram reforço de aprendizagens, não apenas nas 

disciplinas de Português e Matemática, mas também em Inglês, Francês ou Espanhol.  

Ao nível do 2º e 3º ciclo, o balanço foi positivo, considerando-se que estes reforços são uma mais-valia 

para melhorar as aprendizagens, salientando-se que em todas as turmas foram criados grupos de nível 

nos diversos domínios, no âmbito da ação de melhoria “Aprender melhor a nossa Língua”.  

Em relação ao Apoio ao Estudo, no 2º ciclo, o aproveitamento é bastante satisfatório.  

Em relação ao Reforço de Aprendizagem no 3º ciclo, o balanço é também bastante satisfatório, apesar 

de se terem registado alguns problemas de assiduidade. 

 

Este ano, pela primeira vez, foi implementada a metodologia da TurmaMais no 2º ano de escolaridade 

e no 5º ano. Esta metodologia revelou-se muito importante porque, ao formar grupos de alunos de 



AUTOAVALIAÇÃO - 2015/2016 

 

                                                      Agrupamento de Escolas Dr. Alberto Iria - Dimensão B Página 86 
 

homogeneidade relativa, reduziu-se permanentemente onúmero de alunos das turmas envolvidas o 

que permitiu aos docentes apoiarem de forma mais individualizada os alunos. 

No 2º ano, estiveram envolvidos um total de 59 alunos, sendo 20 alunos do 2ºA, 20 alunos do 2º C e 19 

alunos do 2º D. No final do ano, 54 alunos transitaram ao 3º ano, o que corresponde a uma taxa de 

sucesso de 91,5%.  

No 5º ano estiveram envolvidos 59 alunos, sendo 20 alunos do 5ºA, 19 alunos do 5ºB e 20 alunos do 

5ºD. No final do ano, 55 alunos transitaram correspondendo a uma taxa de sucesso de 93,2%. 

 

 
Apoio Educativo/ Sucesso 

 

5º ano 

 

Progressão dos Alunos com Apoio a Matemática- 5º Ano 

      
Avaliação do Aluno à disciplina quando foi 

proposto para apoio                                                    
( Indicar nº de Alunos por nível) 

Avaliação final dos Alunos à Disciplina                                                        
(Indicar nº de Alunos por nível ) 

1 2 3 4 5 

0   

29 0 17 12 0 0 

15   12 3   

4   2 2 

0   

48 0 17 24 5 2 

      Progressão dos Alunos com Apoio a Português- 5º Ano 

      
Avaliação do Aluno à disciplina quando foi 

proposto para apoio                                                    
( Indicar nº de Alunos por nível) 

Avaliação final dos Alunos à Disciplina                                                        
(Indicar nº de Alunos por nível ) 

1 2 3 4 5 

0   

15   2 13   

14     12 2   

0   

0   

29 0 2 25 2 0 
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6º ano 

 

Progressão dos Alunos com Apoio a Matemática- 6º Ano 

       

 
Avaliação do Aluno à disciplina quando foi 

proposto para apoio                                                    
( Indicar nº de Alunos por nível) 

Avaliação final dos Alunos à Disciplina                                                        
(Indicar nº de Alunos por nível ) 

 

 
1 2 3 4 5 

1 1  
1 

 
2 20 1 12 7 

 
3 2   

2 
 

4 0  
5 0  

 
23 1 13 9 0 0 

       Progressão dos Alunos com Apoio a Português- 6º Ano 

       

 
Avaliação do Aluno à disciplina quando foi 

proposto para apoio                                                    
( Indicar nº de Alunos por nível) 

Avaliação final dos Alunos à Disciplina                                                        
(Indicar nº de Alunos por nível ) 

 

 
1 2 3 4 5 

1 0   

2 15   4 11   

3 5   5   

4 1   1   

5 0   

 
21 0 4 16 1 0 

       Progressão dos Alunos com Apoio a Inglês- 6º Ano 

       

 
Avaliação do Aluno à disciplina quando foi 

proposto para apoio                                                    
( Indicar nº de Alunos por nível) 

Avaliação final dos Alunos à Disciplina                                                        
(Indicar nº de Alunos por nível ) 

 

 
1 2 3 4 5 

1 0   

2 15   4 11   

3 4   3 1   

4 1   1   

5     

 
20 0 4 14 2 0 

 

 

 

 

 



AUTOAVALIAÇÃO - 2015/2016 

 

                                                      Agrupamento de Escolas Dr. Alberto Iria - Dimensão B Página 88 
 

 

Percentagem de 
Alunos com Apoio 

Percentagem de 
Sucesso 

Apoio/Disciplina 

 
5º Ano 6º Ano 5º Ano 6º Ano 

Matemática 59% 24% 65% 39% 

Português 35% 22% 93% 81% 

Inglês  ---- 21%  ---- 80% 

 

Da totalidade dos alunos apoiados que tiveram sucesso na disciplina de Matemática é de salientar 

que:  

-no 5º ano (48 alunos apoiados), dos 29 alunos que iniciaram o apoio com nível 2, 17 mantiveram esse 

nível e 12 subiram para nível 3; sendo que 17 alunos subiram de nível relativamente ao nível inicial.  

-no 6º ano (23 alunos apoiados), dos 21 que iniciaram com nível negativo, 1 regrediu, 1 subiu para 

nível 2, 12 mantiveram e 7 subiram para nível 3, sendo que 8 alunos subiram de nível relativamente ao 

nível inicial e 16 não progrediram. 

 

Da totalidade dos alunos apoiados que tiveram sucesso na disciplina de Português é de salientar que:  

-no 5º ano (29 alunos apoiados), dos 15 alunos que iniciaram o apoio com nível 2, 2 mantiveram esse 

nível e 13 subiram para nível 3; sendo que 15 alunos subiram de nível relativamente ao nível inicial.  

-no 6º ano (21 alunos apoiados), dos 15 que iniciaram com nível negativo, 4 mantiveram e 11 subiram 

para nível 3; sendo que 11 alunos subiram de nível relativamente ao nível inicial.  

 

Da totalidade dos alunos apoiados que tiveram sucesso na disciplina de Inglês é de salientar que: 

-no 6º ano (20 alunos apoiados), dos 15 que iniciaram com nível negativo, 4 mantiveram e 11 subiram 

para nível 3; sendo que 12 alunos subiram de nível relativamente ao nível inicial.  

 

7º ano 

 

Progressão dos Alunos com Apoio a Matemática- 7º Ano 

       

 
Avaliação do Aluno à disciplina 
quando foi proposto para apoio                                                    
( Indicar nº de Alunos por nível) 

Avaliação final dos Alunos à Disciplina                                                        
(Indicar nº de Alunos por nível ) 

 

 
1 2 3 4 5 

1             

2 18   12 6     

3 19   4 14 1   

4 3     1 2   

5             

 
40 0 16 21 3 0 
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Progressão dos Alunos com Apoio a Português- 7º Ano 

       

 
Avaliação do Aluno à disciplina 
quando foi proposto para apoio                                                    
( Indicar nº de Alunos por nível) 

Avaliação final dos Alunos à Disciplina                                                        
(Indicar nº de Alunos por nível ) 

 

 
1 2 3 4 5 

1             

2 14   11 3     

3 12   4 8     

4             

5             

 
26 0 15 11 0 0 

       Progressão dos Alunos com Apoio a Inglês- 7º Ano 

       

 
Avaliação do Aluno à disciplina 
quando foi proposto para apoio                                                    
( Indicar nº de Alunos por nível) 

Avaliação final dos Alunos à Disciplina                                                        
(Indicar nº de Alunos por nível ) 

 

 
1 2 3 4 5 

1             

2 9   7 2     

3 11   6 4 1   

4 3     2 1   

5             

 
23 0 13 8 2 0 

 

 

 

8º ano 

Progressão dos Alunos com Apoio a Matemática- 8º Ano 

       

 
Avaliação do Aluno à disciplina 
quando foi proposto para apoio                                                    
( Indicar nº de Alunos por nível) 

Avaliação final dos Alunos à Disciplina                                                        
(Indicar nº de Alunos por nível ) 

 

 
1 2 3 4 5 

1             

2 28 2 20 6     

3 25   6 17 2   

4             

5             

 
53 2 26 23 2 0 
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Progressão dos Alunos com Apoio a Português- 8º Ano 

       

 
Avaliação do Aluno à disciplina 
quando foi proposto para apoio                                                    
( Indicar nº de Alunos por nível) 

Avaliação final dos Alunos à Disciplina                                                        
(Indicar nº de Alunos por nível ) 

 

 
1 2 3 4 5 

1             

2 13   8 5     

3 28   13 15     

4             

5             

 
41 0 21 20 0 0 

       Progressão dos Alunos com Apoio a Inglês- 8º Ano 

       

 
Avaliação do Aluno à disciplina 
quando foi proposto para apoio                                                    
( Indicar nº de Alunos por nível) 

Avaliação final dos Alunos à Disciplina                                                        
(Indicar nº de Alunos por nível ) 

 

 
1 2 3 4 5 

1             

2 17   13 4     

3 17   6 11     

4             

5             

 
34 0 19 15 0 0 

       Progressão dos Alunos com Apoio a Francês- 8º Ano 

       

 
Avaliação do Aluno à disciplina 
quando foi proposto para apoio                                                    
( Indicar nº de Alunos por nível) 

Avaliação final dos Alunos à Disciplina                                                        
(Indicar nº de Alunos por nível ) 

 

 
1 2 3 4 5 

1             

2 3   1 2     

3 6   2 4     

4             

5             

 
9 0 3 6 0 0 
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9º ano 

Progressão dos Alunos com Apoio a Matemática- 9º Ano 

       

 
Avaliação do Aluno à disciplina 
quando foi proposto para apoio                                                    
( Indicar nº de Alunos por nível) 

Avaliação final dos Alunos à Disciplina                                                        
(Indicar nº de Alunos por nível ) 

 

 
1 2 3 4 5 

1             

2 26   21 5     

3 15   5 9 1   

4 2     2     

5             

 
43 0 26 16 1 0 

       Progressão dos Alunos com Apoio a Português- 9º Ano 

       

 
Avaliação do Aluno à disciplina 
quando foi proposto para apoio                                                    
( Indicar nº de Alunos por nivel) 

Avaliação final dos Alunos à Disciplina                                                        
(Indicar nº de Alunos por nivel ) 

 

 
1 2 3 4 5 

1             

2 20   9 11     

3 23   5 18     

4             

5             

 
43 0 14 29 0 0 

       Progressão dos Alunos com Apoio a Inglês- 9º Ano 

       

 
Avaliação do Aluno à disciplina 
quando foi proposto para apoio                                                    
( Indicar nº de Alunos por nível) 

Avaliação final dos Alunos à Disciplina                                                        
(Indicar nº de Alunos por nível ) 

 

 
1 2 3 4 5 

1             

2 11   5 6     

3 13   1 11 1   

4             

5             

 
24 0 6 17 1 0 
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Progressão dos Alunos com Apoio a Francês- 9º Ano 

       

 
Avaliação do Aluno à disciplina 
quando foi proposto para apoio                                                    
( Indicar nº de Alunos por nível) 

Avaliação final dos Alunos à Disciplina                                                        
(Indicar nº de Alunos por nível ) 

 

 
1 2 3 4 5 

1             

2 11   2 9     

3 9   1 7 1   

4             

5             

 
20 0 3 16 1 0 

 

 

 

 

Percentagem de Alunos com 
Apoio 

Percentagem de Sucesso 
Apoio/Disciplina 

 
7º Ano 8º Ano 9º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

Matemática 47% 62% 57% 60% 47% 40% 

Português 31% 48% 57% 42% 49% 67% 

Inglês 27% 40% 32% 43% 44% 75% 

Francês  ---- 10% 27%  ---- 67% 85% 

Espanhol  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 

  

Da totalidade dos alunos apoiados que tiveram sucesso na disciplina de Matemática é de salientar 

que:  

-no 7º ano (40 alunos apoiados), dos 18 alunos que iniciaram o apoio com nível 2, 12 mantiveram esse 

nível e 6 subiram para nível 3; sendo que 7 alunos subiram de nível relativamente ao nível inicial e 33 

não progrediram.  

-no 8º ano (53 alunos apoiados), dos 28 que iniciaram com nível negativo, 2 regrediram, 20 

mantiveram e 6 subiram para nível 3; sendo que 8 alunos subiram de nível relativamente ao nível 

inicial e 45 não progrediram.  

-no 9º ano (43 alunos apoiados), dos 26 que iniciaram com nível negativo, 21 mantiveram e 5 subiram 

para nível 3; sendo que 6 alunos subiram de nível relativamente ao nível inicial e 37 não progrediram.  

 

Da totalidade dos alunos apoiados que tiveram sucesso na disciplina de Português é de salientar que:  

-no 7º ano (26 alunos apoiados), dos 14 alunos que iniciaram o apoio com nível 2, 11 mantiveram esse 

nível e 3 subiram para nível 3; sendo que 3 alunos subiram de nível relativamente ao nível inicial e não 

progrediram 23 alunos.  

-no 8º ano (41 alunos apoiados), dos 13 que iniciaram com nível negativo, 8 mantiveram e 5 subiram 

para nível 3; sendo que 5 alunos subiram de nível relativamente ao nível inicial e não progrediram 36 

alunos. 
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-no 9º ano (43 alunos apoiados), dos 20 que iniciaram com nível negativo, 9 mantiveram e 11 subiram 

para nível 3; sendo que 11 alunos subiram de nível relativamente ao nível inicial e não progrediram 32 

alunos. 

 

Da totalidade dos alunos apoiados que tiveram sucesso na disciplina de Inglês é de salientar que: 

-no 7º ano (23 alunos apoiados), dos 9 que iniciaram com nível negativo, 7 mantiveram e 2 subiram 

para nível 3; sendo que 3 alunos subiram de nível relativamente ao nível inicial e não progrediram 20 

alunos. 

-no 8º ano (34 alunos apoiados), dos 17 que iniciaram com nível negativo, 13 mantiveram e 4 subiram 

para nível 3; sendo que 4 alunos subiram de nível relativamente ao nível inicial e não progrediram 30 

alunos.  

-no 9º ano (24 alunos apoiados), dos 11 que iniciaram com nível negativo, 5 mantiveram e 6 subiram 

para nível 3; sendo que 7 alunos subiram de nível relativamente ao nível inicial e não progrediram 17 

alunos.   

 

Da totalidade dos alunos apoiados que tiveram sucesso na disciplina de Francês é de salientar que: 

-no 8º ano (9 alunos apoiados), dos 3 que iniciaram com nível negativo, 1 manteve e 2 subiram para 

nível 3; sendo que 2 alunos subiram de nível relativamente ao nível inicial e não progrediram 7 alunos.  

-no 9º ano (20 alunos apoiados), dos 11 que iniciaram com nível negativo, 2 mantiveram e 9 subiram 

para nível 3; sendo que 10 alunos subiram de nível relativamente ao nível inicial e não progrediram 10 

alunos.   

 

Em função dos resultados obtidos nas diversas modalidades de apoio/reforço, os docentes 

procederam aos encaminhamentos para o próximo ano letivo. 

 

Nº de Alunos Propostos/Encaminhados - 2º Ciclo 

      

 
5º Ano 

 

A B C D   

 

Novas 
Propostas 
2016/17 

Novas 
Propostas 
2016/17 

Novas 
Propostas 
2016/17 

Novas 
Propostas 
2016/17 

Novas 
Propostas 
2016/17 

PAPI 1 1 0 3 5 

SPO 1 0 0 0 1 

GAAF 1 0 0 0 1 

Tutoria 0 0 0 0 0 

Educação Especial 0 0 0 0 0 

AE Português 10 7 9 2 28 

AE Matemática 10 7 10 13 40 

AE Inglês 6 5 5 3 19 
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6º Ano 

 

A B C D E   

 

Novas 
Propostas 
2016/17 

Novas 
Propostas 
2016/17 

Novas 
Propostas 
2016/17 

Novas 
Propostas 
2016/17 

Novas 
Propostas 
2016/17 

Novas 
Propostas 
2016/17 

PAPI 2 3 0 3 4 12 

SPO 0 1 0 0 1 2 

GAAF 0 0 0 0 2 2 

Tutoria 0 0 0 1 2 3 

Educação Especial 0 0 0 0 1 1 

AE Português 4 8 4 4 10 30 

AE Inglês 3 9 7 10 8 37 

AE Matemática 7 8 8 10 11 44 

 

Analisando as propostas de encaminhamentos para 2016/2017 constata-se que o número de 

propostas no 6º ano foi superior ao número de propostas apresentadas no 5º ano. 

Apenas no 6º ano foram propostos alunos para Tutoria e foi apresentada uma proposta de 

encaminhamento para Educação Especial. 

Em relação às propostas para Apoio ao Estudo/Reforço da Aprendizagem destaca-se a disciplina de 

Matemática como a disciplina com um maior número de alunos propostos no 2º ciclo.  

 

Nº de Alunos Propostos/Encaminhados - 3º Ciclo     

      

 
7º Ano 

 

A B C D   

 

Novas 
Propostas 
2016/2017 

Novas 
Propostas 
2016/2017 

Novas 
Propostas 
2016/2017 

Novas 
Propostas 
2016/2017 

Novas 
Propostas 
2016/2017 

PAPI 4 7 5 3 19 

SPO 0 0 0 0 0 

GAAF 0 0 1 2 3 

Tutoria 0 0 1 0 1 

Educação 
Especial 

0 0 0 0 0 

RA Português 14 12 7 7 40 

RA Matemática 20 13 8 6 47 

RA Inglês 11 8 12 7 38 

RA Espanhol 4 3     7 

RA Francês     0 5 5 
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8º Ano 

 
A B C D   

 

Novas 
Propostas 
2016/2017 

Novas 
Propostas 
2016/2017 

Novas 
Propostas 
2016/2017 

Novas 
Propostas 
2016/2017 

Novas 
Propostas 
2016/2017 

PAPI 5 5 5 6 21 

SPO 0 0 0 0 0 

GAAF 0 1 2 2 5 

Tutoria 0 0 0 3 3 

Educação 
Especial 

0 1 1 0 2 

RA Português 12 15 17 13 57 

RA Matemática 20 15 16 16 67 

RA Inglês 15 11 10 10 46 

RA Espanhol       3 3 

RA Francês 9 11 12   32 

 

 
9º Ano  

 

A B C D   

 

Novas 
Propostas 
2016/2017 

Novas 
Propostas 
2016/2017 

Novas 
Propostas 
2016/2017 

Novas 
Propostas 
2016/2017 

Novas 
Propostas 
2016/2017 

PAPI 7 2 4 2 15 

SPO 0 0 0 0 0 

GAAF 0 0 0 0 0 

Tutoria 0 0 0 0 0 

Educação Especial 0 0 0 0 0 

RA Português 2 2 4 1 9 

RA Matemática 5 2 4 1 12 

RA Inglês 3 2 4 1 10 

RA Espanhol 
   

0 0 

RA Francês 0 0 4 
 

4 

 

De acordo com as propostas de encaminhamentos no 3º ciclo destaca-se o facto de o número de 

alunos propostos para o GAAF ser superior ao apresentado no 2º ciclo. 

O número de propostas para frequência de Apoio ao Estudo/Reforço de Aprendizagem aumenta 

gradualmente desde o 5º ano até ao 8º ano, nas disciplinas de Português, Matemática e Inglês. É no 8º 
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ano em que o número de propostas é maior. No 9º ano o número de encaminhamentos diminui 

significativamente pelo facto de apenas terem sido feitas propostas para os alunos não aprovados. 

 

Articulação entre docentes  

 

A articulação foi realizada nas reuniões de departamento e nas reuniões de grupo/ano para além de 

reuniões de trabalho entre o titular de turma e o professor de apoio. Nos restantes ciclos o apoio foi 

prestado por professores da disciplina. 

 

Estratégias  

Durante os tempos de apoio educativo/reforço as principais estratégias utilizadas foram o ensino 

individualizado ou por grupos de nível utilizando recursos pedagógicos e materiais concretos. Foram 

também treinados métodos de estudo e trabalho. 

 

 

1.5-ARTICULAÇÃO E SEQUENCIALIDADE 

Articulação intradepartamental e interdepartamental 

Deu-se continuidade e aprofundou-se a articulação interciclos e intraciclos iniciada em anos anteriores, 

nas disciplinas de Português e Matemática; a articulação intraciclos nas disciplinas de Matemática do 

2º ciclo e Educação Tecnológica/Educação Visual do 2º e do 3º ciclo.  

Prosseguiu-se com a articulação entre o Jardim-de-infância e o 1º ciclo; entre o 1º e o 2º ciclo e o 2º e 

o 3º ciclo nas disciplinas anteriormente referidas e nas disciplinas de Ciências Naturais, Estudo do 

Meio, Ciências Físico-Química. 

No presente ano, a articulação interciclos foi alargada a outras disciplinas, nomeadamente ao nível do 

Inglês 1º/2º ciclo.  

O desenvolvimento de atividades/projetos, constantes do Plano Anual de Atividades dos 

departamentos (1º ciclo, Línguas, Matemática e Ciências Experimentais, Ciências Humanas e Sociais), 

atividades da Biblioteca, projeto Eco-Escolas e outros surgidos posteriormente permitiram também a 

articulação entre a Geografia 3º/1º ciclo, e TIC 3º/1º ciclo. 

Realizaram-se um maior número de atividades experimentais interciclos comparativamente com o ano 

anterior. 

 

Articulação entre os diversos ciclos de ensino 

Nos encontros inter e intraciclos realizados, a maioria dos delegados/coordenadores refere ter 

procedido à reflexão sobre os resultados dos alunos e adoção de estratégias de melhoria, à partilha de 

materiais e à planificação de atividades conjuntas que mobilizem os conhecimentos e capacidades 

adquiridas pelos alunos em disciplinas e áreas comuns. 
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Ao longo do ano letivo, realizaram-se 14 reuniões de articulação entre Coordenadores de 

Departamento/Delegados de disiciplina: 

- Departamento do 1º ciclo com Educação pré-escolar – 1 reunião (para além de outras sessões de 

trabalho não registadas formalmente/oficialmente); 

- Departamento do 1º ciclo com Departamento de Línguas – 8 reuniões; 

- Departamento do 1º ciclo com Departamento de Matemática e Ciências Experimentais – 4 reuniões; 

- Departamento do 1º ciclo com Departamento de Ciências Sociais e Humanas, de Expressões, de 

Línguas e de Matemática e Ciências Experimentais – 1 reunião conjunta. 

 

Realizaram-se 13 reuniões de articulação entre o ano terminal do ciclo e o ano inicial do ciclo seguinte:  

- 4 reuniões do 4º ano com o 5º ano; 

- 1 reunião da Ed. Pré-escolar com o 1º ano;  

- 3 reuniões da Matemática do 2º ciclo com a Matemática do 3º ciclo; 

- 2 reuniões da Matemática do 2º ciclo com o Departamento de Expressões;  

- 2 reuniões de Português/Inglês do 2º ciclo com  Português/Inglês do 3º ciclo;  

- 1 reunião de Português de 2º ciclo com Português do 3º ciclo. 

 

 

2- CLIMA EDUCACIONAL 
 

2.1- CUMPRIMENTO DAS REGRAS E DISCIPLINA 

Conhecimento pelos alunos do RI e do EA 

 

À semelhança dos anos letivos anteriores, os alunos e respetivos encarregados de educação tomam 

conhecimento do Regulamento Interno e do Estatuto do Aluno na apresentação, que ocorre no 

primeiro dia de aulas e na primeira reunião de pais.   

Para além da direção, o Diretor de Turma/Titular de Turma tem um papel muito importante desde o 

início de cada ano letivo, no estabelecimento de normas na turma, no esclarecimento de dúvidas 

relativas ao Regulamento Interno e ao Estatuto do Aluno, na análise de direitos e deveres dos alunos e 

na análise de comportamentos e atitudes. 
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Nos questionários aplicados neste ano letivo, aos alunos do 1º ciclo, 100% respondeu que o Professor 

da Turma define regras de comportamento a respeitar na turma e na escola e que o Professor da 

Turma conversa sobre os direitos e deveres dos alunos e 98% que As regras da escola são aplicadas. 

 

 
 

 

Nos questionários aplicados neste ano letivo, aos alunos dos 2º e 3º ciclos, 90% respondeu que o 

Diretor de Turma estabelece normas de comportamento na turma e que o Diretor de Turma analisa 

com os alunos os seus direitos e deveres e 93% que As normas e o regulamento da escola são 

aplicados. 

 

 
É de realçar que estas mesmas questões foram colocadas nos questionários aplicados em 2013-2014 e 

em todas as respostas dadas pelos alunos neste ano letivo houve uma evolução muito positiva. 

 

Nº de medidas sancionatórias 

Ao longo deste ano letivo foram aplicadas 2 medidas sancionatórias em alunos do 2º ciclo, registando-
se uma redução de 6 destas medidas relativamente ao ano anterior. 
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Nº de medidas corretivas por ano/ciclo       

Ao longo do ano letivo foram aplicadas 3 medidas corretivas em alunos dos 2º e 3ºciclos. No 2º ciclo 
registaram-se 2 e no 3º ciclo apenas 1 medida corretiva.  

É de realçar a evolução positiva neste indicador, visto que o valor baixou de 11 medidas em 2014/15 
para 3 este ano letivo. 

 

2.2-PARTICIPAÇÃO CÍVICA DOS ALUNOS 

Nº de alunos que participam em atividades de caráter cívico/social dinamizadas pela escola e/ou por 

entidades parceiras  

Através da análise do PAA, foi construído o quadro seguinte onde se enumeram atividades de caráter 
cívico/social, sem prejuízo de outras realizadas e que aqui não estejam mencionadas, pelo facto de 
prioritariamente terem outros objetivos, como por exemplo, os desportivos. 

O Agrupamento de escolas tem como uma das suas prioridades promover atitudes no âmbito da 
educação para a cidadania, de solidariedade, de respeito e de partilha e fomenta também a 
participação dos professores e consequentemente dos alunos, neste tipo de atividades que envolvam 
entidades parceiras e uma maior proximidade à Comunidade. 

Verificou-se que a participação dos alunos neste tipo de atividades é bastante satisfatória, seja em 
atividades dinamizadas pela Escola ou por entidades parceiras e o número de alunos varia, por 
exemplo, consoante o tipo de atividade ou os anos de ensino a que se destinam. Atividades 
dinamizadas com e por entidades parceiras registaram-se dezanove, mais sete que no ano letivo 
anterior. 

 

Designação do projeto/atividade 
Nº de alunos 
envolvidos 

Dinamização 

Apadrinhamento dos alunos dos 8º ano aos alunos do 5º ano (início do ano 

letivo) 
195 Escola 

Receção dos alunos da Ed. Pré-escolar pelas turmas 4ºA, 4ºB e 4ºC (final do 

ano letivo) 
148 Escola 

“Contador de histórias” – apresentação de histórias pelos alunos do 4º ano 

às crianças da Ed. Pré-escolar 
148 Escola 

Dia Mundial do Animal- Visita da ADAPO e recolha de alimentos para 

animais (1º e 2º anos) 
159 Escola 

Natal solidário - recolha de bens alimentares e produtos de higiene 
506 Escola 

Turmas Solidárias – recolha de roupa a doar a Instituições de Solidariedade 

Social 
52 Escola - GAAF 

Missivas de solidariedade para instituições solidariedade/inserção social 
40 Escola 

“Tampinhas mais tampinhas”- Campanha de solidariedade interciclos  
887 Escola 

Dia do Nariz Vermelho 
550 

Escola e Operação 

Nariz vermelho 
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Designação do projeto/atividade 
Nº de alunos 
envolvidos 

Dinamização 

“E se fosse eu? Fazer a mochila e partir” 73 

Escola e Plataforma 

de Apoio aos 

Refugiados (PAR), DGE 

Projeto “Juntos fazemos a diferença 506 Escola 

Zumba Solidária 30 
Escola- 

GAAF, Clube de Pais 

Passeio BTT Solidário 50 
Escola- 

GAAF, Clube de Pais 

Marcha Passeio Solidária 80 
Escola- GAAF, Clube 

de Pais 

Comemoração do Dia Internacional da Paz e do Dia Europeu das Línguas 

(mensagens nas portas das salas de aula) 
250 Escola 

Dia da Declaração dos Direitos Humanos 100 Escola 

Dia de Reis (1ºc e Ed. Pré-escolar) 280 Escola 

Dia se São Valentim- Realização de frases sobre o tema “ O  amor também 

é…” 
506 Escola 

Feira do “Chocolate com Amor” 13 Escola 

Dia Internacional da Pessoa com Deficiência 887 Escola 

Apresentação do livro “Não faz mal ser diferente” e peça de teatro 53 Escola-GAAF/ACASO 

Ler + no Estabelecimento Prisional  25 

Escola e 

Estabelecimento 

Prisional de Olhão 

Exercício Público de Cidadania no âmbito do Risco Sísmico – A TERRA 

TREME  
887 

Escola e Autoridade 

Nacional de Proteção 

Civil 

Exercícios de Evacuação  506 Escola 

Ação “Ficas seguro na net?” 107 Escola- GAAF 

Projeto “Criança segura – Olhão seguro” (pré- esc) 75 
Escola e Centro de 

saúde de Olhão 

Ação de sensibilização sobre segurança rodoviária (1º e 2º anos) 166 
Escola, Centro de 

Saúde e PSP 

Sessões de Informação sobre Cidadania Marítima 103 Escola- GAAF e Polícia 

Marítima 

Parlamento dos Jovens 130 

Assembleia da 

República/Equipa do 

Parlamento dos 

Jovens 

Ação Escola SOS Azulejo 2016  506 Escola e Museu da 

Polícia Judiciária 

Projeto JCE (Juventude, Cinema e Escola) 20 Escola, JCE 
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Designação do projeto/atividade 
Nº de alunos 
envolvidos 

Dinamização 

Plano Nacional de Cinema 
107 Escola, PNC 

Maratona da Leitura 323 Escola 

Sessão de sensibilização “Separação de Resíduos Sólidos” 132 Escola 

Concurso “Vamos dar Vida aos Resíduos da Escola” 506 Escola e ALGAR 

Concurso “Escola Eletrão”  20 Escola 

Rota dos 20 – Por uma Mobilidade Sustentável    370 Escola 

Atividade interciclos Projeto “Por uma escola+ limpa” 131 Escola 

Dia da Terra – ações de voluntariado ambiental 40 Escola 

Dia da Floresta Autóctone – plantação de espécies autóctones no espaço 

escolar 
72 Escola 

Peddy Paper no Parque Natural da Ria Formosa 4ºC (integrado na Semana 

da Ria Formosa)  
18 PNRF 

Peddy Paper sobre o Ambiente 84 Escola 

Cerimónia de entrega dos Quadros de Valor e Excelência 250 Escola 

Feira de Natal 72 Escola 

Desfile de Carnaval pela comunidade –JI e EB1 382 CMO 

Dia dos Jogos Tradicionais/”Vizinho venha cá” (articulação do 2º ano com 

Ed. Pré-escolar) 
169 Escola 

4º Encontro de Fantoches do Concelho de Olhão (3ºC) 22 Escola e CMO 

Thanksgiving 250 Escola 

Semana das Línguas (2ºe 3ºc + 3º ano) 581 Escola 

Feira formativa “Mostra-te” 30 CMO 

Semana da Criança e do Ambiente 303 CMO 

Convívios Multiculturais (9ºE, realizaram-se 2) 30 Escola- GAAF 

Festival das Expressões/final do concurso Caça-Talentos 506 Escola 

Festa de encerramento de ano letivo EB1 290 Escola 

1º Mega Picnic – festa convívio de final do ano letivo 300 Escola- GAAF, Clube 

de Pais 

Petall – Projeto Comenius  500 PETALL, Escola e 

escolas de outros 

países 

Etwinning – “The image of the other” 150 Escola e escolas de 

outros países 
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3- SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR 
 

3.1- APOIO PRESTADO AOS ALUNOS COM DIFICULDADES DE 

APRENDIZAGEM/INTEGRAÇÃO   

Nº de alunos acompanhados: 

 

 O GAAF acompanhou 189 alunos, o que se traduziu no acompanhamento psicossocial 

individual dos alunos (e respetivas famílias) e alunos que usufruíram de projetos de intervenção 

direta e com regularidade em contexto de turma. Para além destes alunos, 829 alunos 

usufruíram de ações de sensibilização/formação por parte de entidades externas, através da 

ação “Assembleias de Turma” e “Clube de Pais”. Ao longo do ano letivo, o GAAF fez várias 

parcerias com entidades e serviços. 

 

  O SPO acompanhou 18 alunos no conjunto dos domínios de intervenção Avaliação 
psicológica/psicopedagógica, Apoio psicológico/psicopedagógico e Consultadoria e 
aconselhamento psicoeducacional, 10 alunos na Intervenção psicopedagógica integrada em 
equipa técnico-pedagógica e 42 alunos na Orientação escolar e profissional (OEP), o que perfaz 
um total de 70 alunos. 

 
 

 

Nº de encaminhamentos para outros serviços: 

 

 Os encaminhamentos feitos pelo GAAF foram para os seguintes serviços: 

ENTIDADE/SERVIÇO 

Nº de alunos 

encaminhados pelo 

GAAF 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 15 

Tribunal de Família e Menores de Faro 2 

Grupo de Apoio à Saúde Mental Infantil  

(GASMI Centro de Saúde de Olhão) 
7 

Unidade de Cuidados na Comunidade Olhar Mais 

(Centro de Saúde de Olhão) 
4 

Centro Hospitalar do Algarve – Unidade de Faro 4 

Centro de Apoio à Vida (CAV) 2 

Unidade de Terapia Familiar 6 

Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) 3 

Programa de Educação para a Saúde (PES) 3 

Gabinete de Apoio ao Jovem e Envolvente (GAJE – SICAD) 8 
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ENTIDADE/SERVIÇO 

Nº de alunos 

encaminhados pelo 

GAAF 

Serviço de Psicologia Clínica da Junta de Freguesia de Quelfes 4 

Segurança Social 8 

Associação VANEUS 10 

Centro Comunitário “Al-Hain” 7 

Refeitório Social: “Celeiro do Amor” 6 

Cruz Vermelha de Olhão 9 

Santa Casa da Misericórdia de Olhão 3 

Projeto Mais Sucesso – Associação MOJU 9 

Polícia de Segurança Pública (PSP) 16 

Polícia Judiciária (PJ) 2 

Guarda Nacional Republicana (GNR) 2 

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) 4 

Direção Geral de Reinserção Social (DGRS) 2 

Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) 7 

Instituto Português de Desporto e Juventude (IPDJ) 3 

Casa da Juventude de Olhão 8 

 

 Os encaminhamentos/articulação feitos pelo SPO para outros serviços são os seguintes: 

 

ENTIDADE/SERVIÇO Nº de casos articulados com o SPO 

GASMI e Neuropediatria 2 

Consulta de Psicologia 1 

 

 

Taxas de sucesso/absentismo/abandono nos alunos acompanhados: 

 

 Relativamente aos alunos acompanhados pelo GAAF, verificou-se que a taxa de sucesso foi de 

83%. A taxa de absentismo foi de 0,52%. A taxa de abandono correspondeu a 1,58%. Para além 

da referida taxa de abandono, verificou-se a existência de mais 3 alunos que anularam a matrícula por 

iniciativa própria, uma vez que atingiram a maioridade. 
 

 Relativamente aos alunos acompanhados pelo SPO, verificou-se que a taxa de sucesso foi de 
93%. 

 
                          

 GAAF SPO 

Sucesso 83% 93% 

Absentismo 0,52% 0% 

Abandono 1,58% 0% 
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Satisfação dos pais/enc. de educação 

 

No ano letivo 2015-2016 não foram aplicados questionários ao Encarregados de educação, pelo que 

não é possível aferir e comparar o grau de satisfação em relação a o ano letivo anterior. Nos 

questionários aplicados no ano letivo anterior, o grau de satisfação relativamente ao GAAF e ao SPO 

era satisfatório, onde a maior percentagem de Muito satisfeito se registou nos encarregados de 

educação do 2º e3º ciclo relativamente ao GAAF. 

 

 

Satisfação dos alunos 

Relativamente aos serviços do GAAF, no questionário de satisfação aplicado pela equipa de 

autoavaliação em 2015-2016, 34% dos alunos (2º e 3º ciclos) mostraram-se Satisfeitos (menos 22% 

que em 2013-2014) e 38% Muito Satisfeitos (menos 4% que em 2013-2014). 

Relativamente aos serviços do SPO, 33% dos alunos mostraram-se Satisfeitos (menos 25% que em 

2013-2014) e 15% Muito Satisfeitos (menos 19% que em 2013-2014). 

É de referir que 46% dos alunos não usou estes dois serviços. 
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Em 2015-2016, o SPO, ao nível da OEP, aplicou um questionário aos alunos que visou avaliar o 

contributo do programa de desenvolvimento vocacional (na escala de 1 a 5).  

Os resultados indicam que em 41% dos alunos contribui muito (5) para a sua maturidade vocacional, 

em 53% contribuiu bastante (4), em 4% contribuiu medianamente (3) e em 2% contribuiu pouco (2). 

Acerca da ajuda prestada na escolha, 49% dos alunos são da opinião que a intervenção ajudou-os 

muito na escolha (5), 35% que ajudou bastante (4) e 16% que ajudou razoavelmente (3). 

Acerca da pertinência da intervenção, 65% dos alunos são da opinião que a intervenção é muito 

pertinente (5), 27% que é bastante pertinente (4) e 8% que é razoavelmente pertinente (3). 

 

Satisfação dos docentes 

Relativamente aos serviços do GAAF, no questionário de satisfação aplicado pela equipa de 

autoavaliação em 2015-2016, 16% dos docentes mostraram-se Satisfeitos (menos 26% que em 2013-

2014) e 55% Muito Satisfeitos (mais 4% que em 2013-2014). 

Relativamente aos serviços do SPO, 15% dos docentes mostraram-se Satisfeitos (menos 24% que em 

2013-2014) e 47% Muito Satisfeitos (o mesmo que em 2013-2014). 

É de referir que apenas 2% dos docentes se mostrou Nada satisfeito com os serviços do SPO. 

 



AUTOAVALIAÇÃO - 2015/2016 

 

                                                      Agrupamento de Escolas Dr. Alberto Iria - Dimensão B Página 106 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUTOAVALIAÇÃO - 2015/2016 

 

                                                      Agrupamento de Escolas Dr. Alberto Iria - Dimensão B Página 107 
 

4-AVALIAÇÃO 
 

4.1- AFERIÇÃO DOS CRITÉRIOS E DOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Articulação nos conselhos de turma/ano/ departamento  

 

No início do ano letivo, são definidos no Agrupamento, os critérios de avaliação por 

disciplina/ano/ciclo que são posteriormente aprovados em Conselho Pedagógico.      

Ao nível do 1º ciclo, os instrumentos de avaliação diagnóstica e de avaliação sumativa interna são 

uniformizados por ano de escolaridade. No entanto, há exceções, de acordo com o desempenho 

escolar de alguns alunos que não acompanham o ano de escolaridade em que estão matriculados. Ao 

longo de cada período escolar, em reuniões de grupo de ano, os docentes elaboraram duas fichas de 

avaliação que foram aplicadas em cada uma das turmas. Os critérios de classificação e a atribuição das 

respetivas cotações foram também definidos em conjunto. 

Ao nível do 2º e 3º ciclo, os instrumentos de avaliação diagnóstica são uniformizados por 

disciplina/ano, bem como algumas fichas de trabalho e testes de avaliação sumativa interna. 

Neste indicador, continuam a verificar-se melhorias, sobretudo ao nível dos departamentos de Línguas 

e Matemática e Ciências Experimentais, no 2º ciclo, tendo os docentes reunido periodicamente para 

planificar atividades, preparar testes e definir estratégias.  

Nos questionários aplicados aos docentes, neste ano letivo, relativamente às questões se se elaboram 

testes ou outros instrumentos de avaliação nos departamentos e se definem critérios de avaliação das 

disciplinas, os docentes deram as seguintes respostas: 
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Fiabilidade da avaliação interna 

 

Este é um indicador que tem registado melhorias de ano para ano, uma vez que nas disciplinas de 

Português e Matemática já se implementou a prática de realizar trimestralmente, pelo menos a 

aplicação de um teste igual em todas as turmas do mesmo ano, bem como fichas de trabalho e a 

uniformização dos instrumentos de correção.  

As planificações e as matrizes de elaboração de fichas e testes respeitam os critérios de avaliação e são 

construídos por disciplina/ano. 

Continua a constatar-se que nas restantes disciplinas (não sujeitas a avaliação externa) ainda não se 

registaram os avanços desejados.  

Nos questionários aplicados aos docentes, relativamente às questões se se analisam os resultados dos 

alunos por disciplina, turma e ano nos departamentos e se definem critérios de avaliação para a turma, 

os docentes deram as seguintes respostas: 
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4.2- VALORIZAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

Impacto dos apoios educativos 

 

Ao nível do 1º ciclo os apoios educativos revelaram-se muito importantes já que os alunos 

ultrapassaram dificuldades, melhoraram as aprendizagens e fizeram progressos.  

A rotatividade dos grupos de alunos/turma a frequentar o apoio educativo (como por exemplo no 2º 

ano e 5º ano no âmbito do Projeto TurmaMais) e os Reforços de Aprendizagem no 3º ciclo 

continuaram a ser implementados este ano letivo. Os alunos/turmas foram organizados por níveis de 

aprendizagem de modo a permitir um acompanhamento individualizado e um maior conhecimento da 

evolução das aprendizagens dos alunos. 

Verificaram-se algumas melhorias no desempenho escolar dos alunos, apesar de nem sempre se 

refletirem na taxa de sucesso. 

 

Impacto das assessorias  

A implementação das assessorias nas diferentes turmas é uma mais-valia para os alunos, porque a 

existência de dois professores na sala de aula permite desenvolver atividades de caráter mais prático e 

um apoio direto e diferenciado. 

Para a ação de melhoria nº 2.4 - Assessorias de Matemática 2º/3º ciclos, tinha sido definida uma taxa 

de sucesso na ordem dos 50% a 60%, no final do ano letivo para todas as turmas assessoradas e 

verificou-se que apenas o 7ºB e o 9ºD ficaram aquém do previsto, pois obtiveram um sucesso de 31,6% 

e 38,9%, respetivamente. As turmas assessoradas foram todas do 6º ano, todas do 7º ano, o 8ºA e 

todas do 9º ano, do ensino regular. 
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A nível do 6º ano a taxa de sucesso foi sempre melhorando, onde se obteve no final do ano letivo um 

sucesso de 68%, sendo uma melhoria na ordem dos 17pp face aos resultados obtidos no 1º período. 

Todas as turmas do 6º ano ultrapassaram os resultados esperados. Relativamente ao 3º ciclo 

verificou-se uma melhoria na ordem dos 9,8pp face aos resultados obtidos no primeiro período, 

embora as turmas 7ºC, 7ºD, 9ºA e 9ºC não tenham atingido as metas delineadas na ação. Os 

resultados foram superados.  

Em termos da qualidade do sucesso, embora, em ambos os ciclos, se verifique uma melhoria neste 

indicador nenhum atingiu as metas definidas. 

 

Impacto da Educação Especial 

 

Ao longo do ano letivo, foram acompanhados pela Educação Especial 84 alunos com Necessidades 

Educativas Especiais. O quadro seguinte apresenta os resultados obtidos, bastante satisfatórios.  

 

Níveis de 

Ensino 
Nº de alunos 

Nª de alunos que 

transitaram 

Taxa de 

Sucesso 
Observações 

Pré-escolar 5 4 100% 

1 pedido de 

adiamento de 

matrícula 

1º Ciclo regular 30 27 90%  

1º Ciclo – CEI 0 0 0  

2º Ciclo regular 18 15 83,3%  

2º Ciclo – CEI 4 3 75% 
1 aluno em 

abandono 

3º Ciclo regular 9 6 66,6%  

3º Ciclo – CEI 8 8 100%  

3º Ciclo – PCA 10 10 100%  

3º Ciclo - VOC 0 0 0  

Total 84 73 86,90%  

Alunos CEI 12 11 91,6% 
1 aluno em 

abandono 
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5- PROCESSOS DE COOPERAÇÃO COM AS FAMÍLIAS  
 

5.1- CONTACTOS/REUNIÕES COM OS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO   

Meios de comunicação com as famílias 

 

Os principais meios de comunicação usados para contactar com os encarregados de educação são: 

telefone, telemóvel, carta, e-mail e site do Agrupamento. Os contactos com os encarregados de 

educação podem realizar-se também através da caderneta do aluno. Esses contactos podem ser 

pessoais, nomeadamente nas reuniões marcadas pelos DT/Titulares de turma ou reuniões por 

iniciativa dos encarregados de educação e nas horas de atendimento do DT/ Titulares de turma. 

 

 

Colaboração pais/ docentes 

 

Através da análise da avaliação do Plano Anual de Atividades, salientam-se a colaboração, o interesse e 
o empenho dos encarregados de educação/pais nas seguintes atividades:  
 

Atividade Observações 

Receção às crianças e aos encarregados de educação  No início do ano letivo, no Jardim-de-Infância 

Natal- XI Exposição de Presépios elaborados pelas 
famílias  

Atividade com articulação entre Jardim-de-Infância, famílias 
e Comunidade 

Festa de Natal com as famílias Atividade com articulação entre Jardim-de-Infância e famílias 

Cerimónia de entrega dos Quadros de Valor e 
Excelência 

Entrega dos diplomas de Quadros de Valor e Excelência e de 
Mérito Desportivo, referentes ao ano letivo anterior, aos 
alunos do Agrupamento, que contou com um elevado 
número de pais/encarregados de educação e famílias 

Mês da Leitura/Hora do conto Encarregados de 

Educação, no JI 

Os Encarregados de educação contaram histórias aos alunos 
do pré-escolar 

Projeto: “Leituras com a Família” Atividade no 1º ciclo ao longo do ano letivo  

Convívio Multicultural  Momento de partilha entre pais/encarregados de educação, 
alunos e professores da 9ºE, de PCA, na qual existiam alunos 
de várias nacionalidades. Realizaram-se dois, um no 2ºP e 
um no 3ºP. 

Concurso “Vamos dar vida aos resíduos” A participação dos pais/encarregados de educação, nas 
atividades de recolha foi muito importante, o que permitiu 
no final do concurso a escola ficar em 2º lugar entre 45 
escolas participantes. 

Concurso “Escola Eletrão” Nesta atividade, verificou-se uma grande participação dos 
pais/encarregados de educação na recolha de pilhas, 
lâmpadas, aparelhos elétricos e eletrónicos. A representante 
dos encarregados de educação da turma 6ºE criou uma 
página de divulgação do concurso: 
http://www.facebook.com/o-planeta-e-o-nosso-lar-escola-
eletrão-539294789586572/.  

Desfiles de Carnaval -EB1/JI Atividade  promovida pelo Município 

Dia da Mãe – dia aberto às mães no JI Atividades no Jardim-de-infância  

Corta-mato escolar na EB1 
Prova desportiva destinada a todos os alunos do 2º ano, que 
contou com o grande apoio e incentivo dos 
pais/encarregados de educação  

http://www.facebook.com/o-planeta-e-o-nosso-lar-escola-eletrão-539294789586572/
http://www.facebook.com/o-planeta-e-o-nosso-lar-escola-eletrão-539294789586572/
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Atividade Observações 

Festas de encerramento do ano letivo Atividades na EB1 e no JI 

Zumba Solidária 
30 Participantes; Dinamizada pela Escola-  
GAAF, Clube de Pais 

Passeio BTT Solidário 
50 Participantes; Dinamizado pela Escola-  
GAAF, Clube de Pais 

Marcha Passeio Solidária 
80 Participantes; Dinamizada pela Escola-  
GAAF, Clube de Pais 

Festival das Expressões  
Apresentação de várias participações e atuações dos alunos 
na EB2,3, no final do ano letivo, que teve a presença de um 
grande número dos pais/encarregados de educação 

1º Mega Picnic – festa convívio de final do ano letivo 

Momento de partilha, na Escola Dr. Alberto Iria, entre 
pais/encarregados de educação, familiares, alunos, 
professores e assistentes operacionais, 300 participantes; 
Dinamizado pela Escola- GAAF, Clube de Pais 

 

Ao longo do ano letivo 2015-2016 verificou-se uma maior colaboração dos pais/encarregados de 

educação nas atividades escolares. Esta melhoria deve-se, em grande parte, ao esforço e às iniciativas 

promovidas pelo GAAF e pelo Clube de Pais e da implementação das Ações de melhoria “Encontros  

“Troca de Saberes entre Famílias” e “Escola e Família Saudável”. Foram desenvolvidas várias 

atividades, com o apoio de entidades. Verificou-se que as atividades promovidas com caráter lúdico-

desportivo tiveram uma maior adesão relativamente às atividades com caráter informativo/formativo 

(ver outro tipo de atividades no ponto 5.1 da dimensão C do presente relatório). 

No entanto, a colaboração nas atividades escolares ainda continua a ser mais sistemática a nível da 

educação pré-escolar e 1º ciclo.  

 

Melhorias no desempenho escolar dos alunos 

 

Não existem, de momento, os dados suficientes para concluir do impacto do envolvimento das famílias 

no desempenho escolar dos alunos, no entanto a ideia generalizada é de que se os pais/ encarregados 

de educação colaborarem com os professores e com as demais entidades da escola, isso contribuirá 

para um melhor desempenho escolar dos alunos. 

Com esta convicção, verificou-se uma evidente melhoria nos resultados dos alunos da turma 9ºE de 

PCA, no sucesso e na qualidade, turma onde houve uma maior interação dos encarregados de 

educação, promovida, por exemplo, através dos dois convívios entre alunos, famílias e professores, 

realizados no 2º Período e no 3º Período. Esta prática resultou muito bem e deverá ser adotada nos 

próximos anos letivos, e se possível em turmas de início de ciclo. 
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DIMENSÃO C 

GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO 
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Serviços administrativos 

Eficiência ambiental 

Arquivo, gestão de processos e procedimentos, satisfação 

dos utilizadores 

Formação e reforço de 

competências 

 Organização e 

distribuição do serviço 

Motivação 

Recursos financeiros 

Espaços 

Equipamentos 

Segurança 

Comunicação interna 

e externa 

 

Aquisição de formação do pessoal docente e não docente, 

pessoal técnico, satisfação relativamente à formação 

recebida 

Participação na distribuição de serviço – docente e não 

docente, pessoal técnico, existência de critérios claros 

para a distribuição de serviço, participação do pessoal na 

definição de critérios de distribuição de serviço 

Nível de motivação do pessoal docente, técnico e não 

docente 

Reforço e gestão do orçamento 

Manutenção e conforto dos espaços 

Recursos didáticos, tecnológicos, lúdico -pedagógicos, 

lúdicos e de apoio aos serviços; segurança dos 

equipamentos 

Plano de segurança 

Clareza da informação, Eficácia dos meios, pertinência 

da informação 

 
Atividades para Enc. de Educação, envolvimento dos 

encarregados de educação/pais 
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Ações de 

sensibilização para 

os encarregados de 

educação 

 

Autoregulação e 

melhoria 

Instrumentos de avaliação interna 

Eficácia do modelo de autoavaliação 

Autoavaliação 

Parcerias para formação em contexto de trabalho, redes 

de parcerias, colaboração com entidades e 

personalidades 

 

Parcerias para atividades/ocupação de tempos livres, 

participação dos alunos 

 

Estruturas intermédias 
Tipo de estruturas, funcionamento, funções 

Assistentes 

operacionais 

Satisfação dos utilizadores, Eficiência dos serviços 

Impacto ambiental da Escola, implementação de um 

sistema auto- eco- sustentável 

Parcerias 

 

Envolvimento da comunidade, criação e 

implementação de um modelo de autoavaliação 

Planos de melhoria 
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1-EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS 
 

1.1-SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  

Arquivo /Gestão de processos e procedimentos 

 

O arquivo dos serviços administrativos é centralizado e está organizado por áreas, havendo uma 

assistente técnica responsável por cada uma delas e uma coordenadora técnica responsável por todos 

os serviços administrativos. A gestão dos processos e procedimentos é feita via coordenadora técnica, 

que por sua vez faz o encaminhamento para o responsável do serviço pretendido. 

 

Satisfação dos utilizadores 

 

No ano letivo 2015-2016 não foram registadas nenhumas reclamações no livro de reclamações 

existente na escola. 

 

No ano letivo 2015-2016 foram aplicados questionários de satisfação a todo o Pessoal Docente e a 

Alunos da Educação Pré-escolar, de 1ºciclo (2º ano), 2ºciclo (5ºano) e 3º ciclo (7ºano). Anteriormente, 

em 2013-2014, já tinham sido aplicados estes questionários, à exceção dos alunos da Educação Pré-

escolar que responderam ao questionário no ano letivo 2014-2015. 

Da aplicação dos questionários foram elaborados os respetivos relatórios.  

Apenas foram aplicados questionários ao Pessoal Não Docente e aos Encarregados de Educação em 

2014-2015, pelo que não podemos ainda comparar os resultados. 

 

Relativamente à satisfação dos serviços prestados nos Serviços Administrativos, constatou-se que 78% 

dos docentes se mostram Muito satisfeitos, 22% Satisfeitos. Ninguém se mostrou Nada satisfeito ou 

Pouco satisfeito.  
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Relativamente à satisfação dos serviços prestados nos Serviços Administrativos, constatou-se que 30% 

dos Alunos do 2º e 3º ciclos se mostram Muito satisfeitos, 41% Satisfeitos, 7% Pouco satisfeitos e 6% 

Nada satisfeitos. A satisfação dos Alunos baixou relativamente a 2013-2014, porque nesse ano letivo 

36% respondeu Muito satisfeito e 60% Satisfeito. 
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1.2-ASSISTENTES OPERACIONAIS                            

Satisfação dos utilizadores 

 

Nos questionários aplicados ao Pessoal Docente, o serviço que apresenta, no ano letivo 2015-2016, 

maior percentagem de Muito satisfeito é a Reprografia com 71% e o que apresenta maior 

percentagem de Pouco satisfeito é o Refeitório com 5%. Nenhum docente se mostrou Nada satisfeito 

com nenhum serviço. No entanto, comparativamente com o ano 2013-2014, a Portaria foi o único 

serviço onde a satisfação subiu. O Refeitório melhorou consideravelmente, tendo em conta que em 

2013-2014 apresentava 10% de respostas Nada satisfeito e este ano 0% e apenas 5% de Pouco 

satisfeito. É de referir que 64% dos docentes não usou o serviço.  

Dos questionários aplicados aos Alunos, conclui-se que os serviços que apresentam maior grau de 

satisfação são a Papelaria (84%) e a Biblioteca (83%) e o que apresenta menor grau de satisfação é o 

Refeitório (68%). Tal como no ano letivo 2013-2014, mantém-se a Biblioteca como um dos serviços 

mais apreciados pelos alunos e o Refeitório como um dos menos apreciados.  

Nos questionários aplicados às crianças do Jardim de Infância em 2015-2016, à questão “Gostas da 

comida do almoço?” a satisfação melhorou relativamente ao ano letivo anterior. 

O quadro abaixo mostra a evolução dos resultados obtidos nos questionários aos alunos da Educação 

Pré-escolar, no que diz respeito ao almoço, nos últimos dois anos letivos. 

 

 
Anos letivos 

Gostas da comida do almoço? 

   
Não almoça na 
escola 

2014-2015 69,56% 13,04% 11,59% 4,34% 

2015-2016 77, 04% 16,39% 3,27% - 

 

Eficiência dos serviços 

Apesar dos resultados dos questionários aplicados ao Pessoal Docente e aos Alunos neste ano letivo 

continuarem a ser bastante satisfatórios, embora inferiores aos obtidos no ano 2013-2014, a equipa de 

autoavaliação continua a constatar que há falta de pessoal para que os serviços sejam totalmente 

eficientes, nomeadamente no que diz respeito à vigilância/acompanhamento dos alunos. Este 

problema manifesta-se tanto na EB1/JI, assim como na EB2,3.  

Ao nível dos serviços prestados pelo refeitório, foi onde se registou uma maior incidência de 

descontentamento, tanto ao nível de Alunos como de Docentes. 

As refeições fornecidas na EB1/JI são da responsabilidade da autarquia e na EB2,3 são da 

responsabilidade da escola. 
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Salienta-se pela positiva a opinião dos Docentes relativamente ao funcionamento da Portaria, que 

obteve uma maior percentagem de satisfação relativamente ao ano 2013-2014. 

Nos questionários aplicados ao Pessoal Docente, para além do grau de satisfação dos vários serviços 

prestados pelos assistentes operacionais, foi também feito o levantamento de dados para saber se a 

Desmotivação, o Absentismo, a Falta de preparação dos funcionários para as funções que 

desempenham e os Conflitos entre funcionários e/ou grupos de funcionários constituiriam Problemas 

na escola. Relativamente a estas questões, os resultados melhoraram, comparativamente ao ano letivo 

2013-2014, à exceção do Absentismo dos funcionários que em 2013-2014 foi considerado por 60% dos 

docentes não ser problema e em 2015-2016 apenas por 43%. 

 

 

2-MOBILIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS    
   
2.1 – FORMAÇÃO E REFORÇO DE COMPETÊNCIAS  

 

Aquisição de formação do pessoal docente e não docente, pessoal técnico 

Ao nível da formação, o Agrupamento elaborou um plano de formação, após auscultação do pessoal 

docente e não docente, e articula com o Centro de Formação Ria Formosa, procurando responder às 

necessidades de formação manifestadas pelo pessoal docente, não docente e pessoal técnico. Para 

além disso, implementa algumas ações de formação a nível interno, através do GAAF e outros recursos 

humanos existentes no seio da escola e perita externa.  

Durante o ano letivo 2015-2016, realizaram-se sete Encontros TEIP - Micro Rede TEIP de Olhão – 

Estratégias e metodologias no âmbito dos Territórios de Intervenção Prioritária, dinamizados pelo 

nosso Agrupamento e por mais dois Agrupamentos de escola de Olhão e perita externa, destinados 

preferencialmente aos docentes dos agrupamentos TEIP de Olhão. Os objetivos destes encontros 

foram incentivar a reflexão sobre estratégias e metodologias de trabalho adotadas no seio dos 

agrupamentos da micro rede e respetivos resultados, promover a troca de experiências e testemunhos 

entre agrupamentos da micro rede, mobilizar para a micro rede experiências de outros TEIP, assim 

como investigação e saberes de especialistas em determinadas áreas, estabelecer e/ou aprofundar 

laços com instituições da comunidade.  

 

PESSOAL DOCENTE 

Ao longo do ano letivo 2015-2016, os docentes realizaram-se as seguintes ações de formação, que 

contribuíram para a formação contínua dos docentes e para a promoção do sucesso escolar a médio e 

longo prazo, num total de 28, menos uma que no ano letivo anterior.  
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Registou-se um número elevado de professores do Agrupamento nas formações de curta duração 

subordinadas aos temas “A organização do trabalho em sala de aula tendo em conta as dificuldades de 

aprendizagem dos alunos” e “Avaliação dos alunos” e nas ações de formação com maior duração 

“Primeiros socorros e emergência escolar”, “Estratégias e metodologias no âmbito dos TEIP”, “TBLT e 

TIC” e “Planeamento da ação estratégica”. A maioria das ações foi organizada pelo Centro de 

Formação Ria Formosa, sete pela Micro Rede TEIP Olhão e outras ações por outras entidades ou 

professores. 

Designação da ação Obs. 

Encontro TEIP Micro Rede TEIP de Olhão – 
“Ensino-aprendizagem em par pedagógico docente 
(Assessorias/coadjuvação) /A disciplina de Matemática / 
Como organizar a sala de aula em prol das aprendizagens dos alunos? “ 

Micro Rede TEIP Olhão 

Encontro TEIP Micro Rede TEIP de Olhão – 
“Trabalho autónomo do aluno e meta cognição / Estratégias de organização 
e importância no sucesso escolar dos alunos” 

“ 

Encontro TEIP Micro Rede TEIP de Olhão – 
“Avaliação das aprendizagens dos alunos- estratégias que permitam avaliar 
o progresso” 

“ 

Encontro TEIP Micro Rede TEIP de Olhão – 
“Projeto Nós e os Laços / Prevenção da indisciplina e absentismo” 

“ 

Encontro TEIP Micro Rede TEIP de Olhão – 
“Promoção das competências pessoais e sociais para crianças e jovens em 
risco “ 

“ 

Encontro TEIP Micro Rede TEIP de Olhão – “Práticas de gestão e organização 
dos departamentos/supervisão pedagógica” 

“ 

Encontro TEIP Micro Rede TEIP de Olhão - “Dinamização de práticas de 
voluntariado que incluem os pais” 

“ 

“ Desenvolvimento pessoal, o coaching em contexto escolar”  

Sessão de esclarecimento sobre a plataforma Moodle Dinamizada pelos profs. de TIC 

Lezíria, Paisagem, Água e Património  

Projeto WebEducaçãoSexual 2015 Universidade de Lisboa 

Developing Digital SKills in your Classroom European Schoolnet Academy 

Princípios da Programação Mobile na vertente educacional  

Programação para Android com App Inventor  

Planeamento da ação estratégica de promoção da qualidade  

Prevenção do consumo do tabaco  

Primeiros Socorros e Emergência Escolar …  

Es´cool - Promoção da saúde mental nas escolas  

Cantarolando: textos e contextos da leitura  

TBLT e TIC – produção de tarefas…  

Soluções digitais  inclusivas para alunos com NEE  

Terapia da fala e relações com as perturbações..  

Estratégias e metodologias de trabalho…  

Ugrading skills assessment in the english classroom  

Operacionalização do domínio da gramática…  

Iniciação à prática de atividades náuticas…  

“A organização do trabalho em sala de aula tendo em conta as dificuldades 
de aprendizagem dos alunos” 

Ministrada pela Drª Teodolinda 
Magro 

“ Avaliação de alunos” “ 

I Encontro de Partilhas Alberto Iria “O saber da escola” Dinamizada pela direção do Agrup 
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PESSOAL NÃO DOCENTE - ASSISTENTES OPERACIONAIS (AO) e ASSISTENTES TÉCNICOS (AT) 

No último ano, o número de ações realizadas pelo pessoal não docente do Agrupamento foi superior 

ao do ano letivo anterior e apresenta-se no quadro seguinte:  

 
6 

Ações de 
formação 

 

AO/AT 
Pessoal Não docente- 
Ações de formação realizadas 

AO 

Sessão de Primeiros Socorros 

Ação de formação “Noções básicas de primeiros socorros” 

Ação de formação “Intervenção com crianças com NEE” 

AT 

POCE – Implementação  

POCE - Posse e Encerramento – Conta de Gerência 

POCE - Implementação – Contabilidade para o setor da 
Educação 

 

PESSOAL NÃO DOCENTE – PSICÓLOGA DO SPO e TÉCNICOS DO GAAF  

Nos anos anteriores, a equipa de autoavaliação não fez o levantamento das formações realizadas pelos 

técnicos do GAAF e do SPO. No entanto, por se considerar relevante, apresentam-se as formações 

realizadas pelos técnicos, assim como a participação em seminários, palestras e workshops.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 
Ações de 

formação/ 
seminários/ 
palestras/ 
workshops 

 

SPO/GAAF 
Pessoal Não docente- 
Ações de formação realizadas 

SPO (9) 

“ Desenvolvimento pessoal, o coaching em contexto escolar” 

Seminário “Neuropsicologia: abordagem clínica e educacional” 

Palestra: “ Efeitos da adição à internet na saúde mental do adolescente” 

Seminário “Neurodesenvolvimento: antes, durante e depois da escola, dentro e fora 
da sala de aula.” 

Workshop “Orientação Vocacional: Conhecimento teórico e aplicação prática” 

III Encontro dos Serviços de Orientação do Sul 

Seminário “1, 2, 3 Uma Etapa de Cada Vez” 

Workshop “Utilização de Smartphones e Tabletes na sala de aula” 

I Encontro de Partilhas Alberto Iria “O saber da escola” 

GAAF (14) 

Seminário “ Partilha de Boas Práticas na Intervenção com Jovens” 

Curso de Formação em Intervenção Sistémica e Familiar 

“Primeiros Socorros Pediátricos” 

“Consumidores economicamente vulneráveis: Que abordagem da perspectiva do 
Direito do Consumo? 

“Gestão do Orçamento Familiar” 

Encontro TEIP: Trabalho autónomo do aluno e metacognição – Estratégias de 
organização e importância no sucesso escolar dos alunos 

“Devolução em Terapia Familiar” 

“Será que o seu filho está seguro na Net?” 

Workshop “A importância das Associações de Pais e Encarregados de Educação” 

“Sabe o que está a comer?” 

Encontro TEIP: Projeto “Nós e os Laços” – Prevenção da Indisciplina e Absentismo 

“Prevenção e Intervenção em Violência Doméstica e de Género” 

“Terapia de casal, Avaliação, Indicação e Processo Terapêutico” 

I Encontro de Partilhas Alberto Iria “O saber da escola” 
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ALUNOS 

Para além da formação já referida realizaram-se algumas sessões de sensibilização, ações de formação 

destinadas aos alunos, dinamizadas pelo GAAF, pelo Clube de Pais, pelo PES ou por parceiros da escola.  

Ao longo do ano letivo 2015-2016 realizaram-se as seguintes ações para alunos, em número superior 

ao do ano letivo anterior: 

 
 
 

23 
Sessões de 

sensibilização/ 
formação 

 
 
 
 

Ciclo Temas  

Pré Projeto “Criança segura – Olhão seguro” (crianças da ed. pré-escolar) 

 

1º 

ciclo 

Projeto Dream First / Ouvir a Dança (10 alunos do 1º ano) 

Ação de sensibilização sobre “Segurança rodoviária”, (1º e 2º ano) 

Programa de Promoção de Competências Pessoais e Sociais (2º ano) 

“Bullying e sexualidade” (4º ano) 

“Não faz mal ser diferente” (4ºano) 

Formação em Literacia da Informação e Leitura (4º ano) 

 
 
 

2º e 

3º 

ciclos 

Gestão do Orçamento Familiar (todos os anos) 

Formação TIC- Internet segura ( 5º ano) 

“Os segredos dos alimentos” (6º ano) 

Sessões sobre “Cidadania Marítima “ (6º ano) 

Sessão sobre “Saúde ocular”  (5º, 6º e 7º anos) 

Contrato Social de Turma (6ºE e 8ºD) 

Boas Práticas Energética na Escola (Delegados/Subdelegados 2º e 3º c.) 

Sessão de sensibilização “Conhecer e plantar para valorizar” / Dia da 
Floresta Autóctone (5ºA, 5ºC, 8ºA e vocacional) 

Sessão “Jovens sem Fumo – Prevenção do Tabagismo (6º e 8º ano) 

 “Ficas Seguro na Net” (8º ano) 

“Violência no namoro” (3º ciclo PCA e vocacional) 

Sessão de sensibilização “Separação de Resíduos Sólidos” (2º e 3º c) 

Ações sobre “Adolescência/Sexualidade” (alunos com currículo 
específico individual) 

Ações sobre Sexualidade (2º e 3ºc ensino regular) 

Fórum Olhanense da Juventude – rumo a uma juventude participativa 
(Delegados e Subdelegados 9ºano) 

Projeto Tempo do Silêncio – Educação Baseada na Consciência (2º e 3ºc) 

 

Satisfação relativamente à formação recebida 

Nos questionários aplicados ao Pessoal Docente em 2015-2016, nomeadamente na questão se Ofertas 

de formação insuficientes constituiriam Problemas da escola, 54% dos docentes considerou que Não é 

problema (menos 7% que em 2013-2014) e 35% considerou ser Problema mínimo (mais 3% que em 

2013-2014). Desceu a percentagem de 4% para 1% de docentes que considerou ser um Problema 

grave. 
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84% dos docentes considera que Não é problema a Falta de preparação científica ou pedagógica (mais 

2% que em 2013-2014). 

 

2.2 – ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO 

Participação na distribuição de serviço - docente e não docente, pessoal técnico 

 

A distribuição de serviço docente é feita pela Diretora após a realização do Conselho Pedagógico e do 

Conselho Geral, de acordo com a legislação em vigor.  

A distribuição de serviço não docente e técnico tem a participação da Coordenadora técnica e do 

Encarregado de pessoal operacional, que conjuntamente com a Diretora valorizam as competências 

profissionais e a experiência dos trabalhadores na atribuição dos diferentes cargos. 

 

 

Existência de critérios claros para a distribuição de serviço/ Participação do pessoal na definição de 

critérios na distribuição de serviço 

Os critérios são definidos em Conselho Pedagógico, de acordo com legislação em vigor. A competência 

demonstrada no desempenho das funções, o perfil e a formação são também considerados na 

distribuição do serviço docente e não docente. No serviço não docente são valorizadas as 

competências profissionais e a experiência dos trabalhadores. 
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2.3 – MOTIVAÇÃO 

Nível de motivação do pessoal docente, técnico e não docente 

Através dos questionários aplicados ao Pessoal Docente no ano letivo 2015-2016, constatou-se que a 

desmotivação dos professores Não é Problema para 22%, menos 1% das respostas obtidas em 2013-

2014. Menos docentes consideram ser Problema ou Problema grave, e uma maior percentagem 

considera ser um Problema mínimo (o valor variou de 26% para 42%). Embora com oscilações, os 

resultados assemelham-se, comparativamente com o ano 2013-2014, notando-se uma ligeira melhoria 

no grau de problema. 

 

À questão Os professores são reconhecidos quando desenvolvem bom trabalho, 93% respondeu que 

Sim e apenas 7% respondeu que Não. Relativamente às respostas obtidas em 2013-2014, registou-se 

um aumento de 35% nas respostas positivas. 
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2.4 – ESTRUTURAS INTERMÉDIAS 
 

Tipo de estruturas 

Departamentos Curriculares (Desde a Educação Pré-escolar ao 3º ciclo); Conselhos de Grupos de 

Disciplina (2º e 3º ciclo); Conselhos de Diretores de Turma (2º e 3º ciclo); Conselhos de Anos (1º ciclo); 

Conselho Pedagógico. 

 Funcionamento 

O funcionamento está definido no Regimento de cada estrutura e respeita o Regulamento Interno e 

a legislação em vigor. 

 

Funções 

As funções estão definidas no Regulamento Interno, de acordo com a legislação em vigor. 

 

3- GESTÃO DOS RECURSOS MATERIAIS 
 

3.1 – RECURSOS FINANCEIROS 

Reforço e gestão do orçamento            

O Agrupamento tem um apoio financeiro específico do programa TEIP destinado a Formação docente 

e não docente, deslocações e perita externa. O Conselho Administrativo do Agrupamento, de modo a 

angariar receitas próprias, recorre à cedência de instalações, a título oneroso, e utiliza os lucros do 

bufete e da papelaria, para além das receitas da reprografia, numa gestão que obedece ao princípio do 

equilíbrio financeiro, cumprindo integralmente a Lei dos Compromissos. As opções financeiras, 

definidas pela Direção, pelo Conselho Geral e pelo Conselho Administrativo têm permitido uma gestão 

de fundos equilibrada. 

 

3.2 – EFICIÊNCIA AMBIENTAL 

Impacto ambiental da Escola  

Ao longo do ano letivo, foi desenvolvido um leque de atividades constantes no Plano Anual de 

Atividades e no Programa Eco-escolas que contribuíram para as questões ambientais, transversais a 

todos os ciclos e desenvolvidas por várias turmas nas mais diversas áreas/disciplinas.  

Foram estabelecidas várias parcerias e para além dos professores diretamente envolvidos, estiveram 

envolvidos no programa Eco-escolas, técnicos, assistentes operacionais, PSP, Município de Olhão, 

Junta de Freguesia de Olhão, Parque Natural da Ria Formosa, encarregados de educação e pessoas da 

comunidade local. 
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O Plano de ação do Eco-escolas e os temas Resíduos, Água, Energia, Biodiversidade, Espaços 

Exteriores, Floresta, Mobilidade e Gestão Ambiental trabalhados ao longo do ano letivo, no sentido da 

melhoria da sustentabilidade ambiental, permitiram responsabilizar e envolver os alunos na tomada de 

decisões e atitudes sustentáveis para o ambiente. 

Foi dada a continuidade à consciencialização e responsabilização da escola quanto à necessidade de 

gestão dos resíduos, de manutenção dos espaços escolares e envolventes, de reflexão de poupança de 

recursos energéticos. 

Nas várias atividades desenvolvidas foi possível ainda estimular a criatividade, fortalecer a interação 

entre a escola e a sociedade, e consciencializar para questões relacionadas com a recolha seletiva, 

triagem de resíduos, reciclagem e reutilização de materiais de forma a reduzir o seu impacto no meio 

ambiente, verificando-se a componente humanitária nas atividades de recolha de resíduos, com 

objetivos solidários. 

Salientam-se as seguintes atividades, sem prejuízo de outras: 

O PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL desenvolveu-se ao longo do ano letivo no 1º ciclo, através de 

muitas atividades, como por exemplo, a construção de uma árvore de natal com materiais recicláveis.  

A escola participou no “CONCURSO ESCOLA ELETRÃO”, através da turma 6ºE, em que as atividades de 

recolha decorreram de forma muito satisfatória, com a participação de alunos, encarregados de 

educação e professores. A representante dos encarregados de educação da turma criou uma página de 

divulgação do concurso http://www.facebook.com/o-planeta-e-o-nosso-lar-escola-eletrão-

539294789586572/. A quantidade de pilhas, lâmpadas, aparelhos elétricos e eletrónicos recolhida 

atingiu os 459 kg. Apesar de no final do concurso a escola não ter ficado classificada, por não se atingir 

os quilogramas definidos pela Amb3e-Associação Portuguesa de Gestão de Resíduos, a iniciativa foi de 

muito importante em questões ambientais. 

A participação da escola no “CONCURSO VAMOS DAR VIDA AOS RESÍDUOS DA ESCOLA” dinamizado 

pela turma 8ºB (Brigada da Reciclagem) com divulgação e sensibilização da comunidade escolar e 

envolvente resultou na recolha de 9671kg de resíduos recicláveis, o que contribuiu para a redução do 

impacto dos resíduos no meio ambiente no meio escolar e envolvente, e nos deixou bastante 

orgulhosos. 

 
O PROJETO “UMA ESCOLA + LIMPA” da responsabilidade da docente Jardinagem e Espaços Verdes 

(JEV) desenvolveu-se como atividade interciclos com o fim de promover a mudança de hábitos que 

visa a organização e a preservação do meio em que vivemos, mostrando a importância do ambiente 

saudável na escola e a importância de uma escola limpa. Um dos problemas detetados na auditoria 

realizada no âmbito do Eco-escolas, foi a existência de lixo nos espaços exteriores da escola, pelo que 

as atividades do projeto incluíram a responsabilização dos alunos pelo asseio dos espaços, através da 

recolha do lixo e limpeza exterior, de forma planeada e organizada por áreas do espaço e por turmas. 

Assim, o projeto foi apresentado nas reuniões dos conselhos de turma pelos diretores de turma 

http://www.facebook.com/o-planeta-e-o-nosso-lar-escola-eletrão-539294789586572/
http://www.facebook.com/o-planeta-e-o-nosso-lar-escola-eletrão-539294789586572/
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durante a avaliação intercalar a todas as turmas exceto aos nonos anos. A todos os professores que 

lecionavam as disciplinas de Educação para a Cidadania e Educação para a Sustentabilidade foi-lhes 

entregue o projeto com a proposta da atividade e o seu objetivo. As turmas que participaram neste 

projeto foram uma turma de 5ºano, três de 6º ano e duas de 7º ano. Os alunos mostraram-se 

motivados e sensibilizados com o tema em questão. No entanto, o objetivo não foi totalmente 

atingido uma vez que não houve a participação de todas as turmas propostas. 

A disciplina de JEV com a excelente parceria da Junta de Freguesia de Olhão procedeu à instalação de 

árvores, plantação de novas espécies de folha permanente, após intervenções de melhoramento dos 

espaços verdes da escola. Foram também plantadas espécies autóctones (alfarrobeiras e 

medronheiros) no espaço escolar com o apoio da Junta de Freguesia de Olhão e do Parque Natural da 

Ria Formosa. Foi construído um canteiro com espécies mediterrânicas. 

O compostor orgânico foi construído no 3º período pelos alunos do 9ºE, com a colaboração dos 
restantes que têm a disciplina de JEV e com a colaboração do professor de FQ. Foi aberta uma vala e 
delimitada a área do local designado para a realização da compostagem. 
 
A atividade DIA DA TERRA foi realizada em articulação com Ciências Naturais. Os alunos aplicaram 

alguns conhecimentos das disciplinas de FQ e CN e participaram em ações de voluntariado ambiental 

na recolha de lixo e remoção de espécies invasoras na Quinta de Marim.  

 
Salientam-se as seguintes classificações, prémios e menções honrosas resultantes da participação de 
alunos do 2º e do 3º ciclos em concursos. 
 
 

Concurso “Vamos Dar Vida 
aos Resíduos da Escola” 

 
 
 

8ºB - Brigada da Reciclagem –  
divulgação e sensibilização da comunidade escolar e envolvente; 
separação de resíduos; Todas as atividades divulgadas no site http://viver-
sustentavel.webnode.com/ 
Comparando abril de 2015 com 2016, a nossa escola teve um crescimento 
de 217% nas quantidades recicláveis e no Ranking das escolas, a Escola 
Básica Dr. Alberto Iria terminou a classificação no 2º lugar, entre 45 
escolas participantes, com um total de 9671kg de recicláveis (embora não 
tenha havido lugar a prémio). 

Concurso Água Jovem 2016 
- Realização de vídeos e 

maquetas sobre Ria 
Formosa e sobre 
desenvolvimento 

sustentável 
 

No Concurso da Água Jovem 2016, os alunos do 5º C foram premiados: um 
2º prémio com um vídeo sobre a Ria Formosa (trabalho de 3 alunos); um 
3º prémio com uma maqueta da Ria Formosa (trabalho de 5 alunos). 
Os alunos do 8º B também foram premiados, com duas menções honrosas 
com trabalhos sobre desenvolvimento sustentável: um vídeo (trabalho de 
cinco alunas) e uma maqueta (trabalho de quatro alunos). 

 
Olimpíadas da Química 

 
 

A equipa apurada, de três alunos do 3º ciclo, para representar a escola na 
fase regional das Olimpíadas da Química Júnior, no dia 9 de abril na 
Universidade do Algarve, obteve o 3º lugar (medalha de bronze). 

 
 

http://viver-sustentavel.webnode.com/
http://viver-sustentavel.webnode.com/


AUTOAVALIAÇÃO - 2015/2016 

 

                                                      Agrupamento de Escolas Dr. Alberto Iria - Dimensão C Página 127 
 

Implementação de um sistema auto-eco-sustentável 

 

O programa Eco-escolas está implementado na nossa Escola desde o ano letivo 2009/2010, pelo que 
os alunos, os encarregados de educação, os professores e os funcionários já se encontram 
familiarizados com o programa. A comunidade escolar participa de forma ativa, envolve-se, sendo 
possível atingir resultados bastante satisfatórios e dar continuidade à implementação de um sistema 
de sustentabilidade. 
 
 

3.3 – ESPAÇOS 

Manutenção e conforto dos espaços 

Dando continuidade ao esforço por manter os espaços em boas condições de manutenção e 

proporcionar o conforto necessário aos seus utilizadores, o Agrupamento de escolas procedeu a 

intervenções com as colaborações inequívocas do Estabelecimento Prisional de Olhão, da Junta de 

Freguesia de Olhão e do Município de Olhão. 

As intervenções realizadas, no período de férias de Verão e no início do ano letivo, com a cooperação 

institucional do Estabelecimento Prisional de Olhão, através dos seus reclusos e guardas prisionais, 

sobretudo ao nível da pintura exterior dos edifícios da Escola Básica Dr. Alberto Iria, da recuperação 

de cacifos, do envernizamento de portas, do desbaste de árvores, contribuíram para uma efetiva 

melhoria da qualidade estética e conforto das instalações da escola, proporcionando a criação de um 

ambiente escolar mais acolhedor e atraente. 

Em fevereiro, a Freguesia de Olhão colaborou no melhoramento dos espaços verdes na Escola Básica 

Dr. Alberto Iria. Tendo em vista a reconfiguração do coberto vegetal do recinto escolar, procedeu à 

eliminação da vegetação rasteira e ao desbaste e poda de árvores de pequeno e médio porte. 

Correspondendo a um pedido da escola, foram também cortadas as árvores de grande porte, 

existentes no recinto escolar há vários anos (unicamente plátanos e choupos) que estavam a provocar 

constrangimentos e danos diversos (fissuras no muro de suporte de vedação, interferências nas 

canalizações de água e esgotos e ainda diminuição da qualidade do ar, causada pelo algodão que a 

folhagem produzia, o que comprometeria a saúde dos utilizadores do espaço escolar). 

Em articulação com a disciplina de Jardinagem e Espaços Verdes, foi feita a substituição de todas as 

árvores cortadas por outras de médias dimensões e folha permanente, de modo a manter o 

embelezamento do coberto vegetal, sem acarretar riscos nem comprometer a saúde dos utilizadores 

de toda a Escola. Esta intervenção aconteceu em maio, com a colaboração da equipa dos jardins da 

Freguesia de Olhão. 

O gráfico seguinte mostra a opinião dos alunos do 2º e 3º ciclos, neste ano letivo, relativamente às 

instalações e equipamentos da escola. 
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Apesar de alguns problemas, a maioria dos alunos dos 2º e 3º ciclos consideraram que A Escola é um 

lugar onde é agradável estar. 

Após vários anos de espera e de muitas reivindicações por parte da comunidade escolar, foi construída 

a cobertura de proteção dos espaços exteriores da Escola EB1 Nº1 de Olhão, de forma a proteger os 

alunos da chuva, quando têm que se deslocar entre blocos ou em direção ao refeitório. Esta obra foi 

assumida no caderno de encargos da Freguesia de Olhão, com a colaboração do Município de Olhão. 

Tratando-se de uma Escola do 1º Ciclo com um grande número de alunos, esta obra foi considerada 

urgente. A cobertura de proteção dos espaços exteriores da Escola EB1 Nº1 de Olhão foi inaugurada no 

passado dia 9 de junho, a assinalar o final do ano letivo 2015/2016. Esta infraestrutura proporcionará 

maior conforto e segurança dentro do recinto escolar. 

O gráfico seguinte mostra a opinião dos alunos do 1º ciclo, neste ano letivo, relativamente às 

instalações e equipamentos da escola. 

 

Apesar de alguns problemas, os alunos do 1º ciclo consideraram todos que A Escola é um lugar onde é 

bom estar. 
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3.4 – EQUIPAMENTOS 

Recursos didáticos, tecnológicos, lúdico-pedagógicos e de apoio aos serviços 

Na EB1/JI, todas as salas de aula estão equipadas com computadores com ligação à internet e três 

salas de aula e a biblioteca escolar possuem quadros interativos. A impressora existente é central e 

permite a impressão de trabalhos por parte de todos os professores a partir da sala de aula. Estes 

equipamentos são da responsabilidade da autarquia. No edifício do pré-escolar existem 

computadores, mas não existe qualquer impressora a funcionar.  

Existem dois telemóveis fornecidos pela CMO (1 no JI e 1 na EB1) para que os docentes e não docentes 

possam contactar com encarregados de educação, outras escolas e outras entidades. 

Relativamente ao material didático, verifica-se que na EB1 existe algum material destinado à prática de 

atividade física, à Educação Musical e à realização de atividade experimental e material didático 

destinado às disciplinas de Matemática e Português. Este ano letivo o Agrupamento adquiriu algum 

material didáctico destinado às disciplinas de Matemática e de Estudo do meio.  

O Agrupamento adquiriu um software de gestão escolar que permite a elaboração de sumários online, 

marcação de faltas, o uso de cartão de aluno, entre outros, e que será implementado a partir do 

próximo ano letivo.  

Os professores consideraram, em resposta aos questionários aplicados neste ano letivo, que se 

verificam alguns problemas relativamente a recursos materiais.  
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Segurança dos equipamentos 

No ano letivo 2015-2016 registou-se um aumento no número de acidentes no recinto escolar, 
relativamente ao ano letivo anterior, principalmente no 2º ciclo, devendo-se a maior parte a quedas 
no recreio.  

O quadro seguinte apresenta o número de acidentes de alunos, nos diferentes edifícios escolares, por 
ciclo de ensino, nos anos letivos 2014-2015 e 2015-2016. 

 

 2014-2015 2015-2016 

Nº de acidentes no JI 2 5 

Nº de acidentes na 
EB1 – 1º ciclo 

24 23 

Nº de acidentes na 
EB2,3 – 2º ciclo 

14 22 

Nº de acidentes na 
EB2,3 – 3º ciclo 

20 23 

Totais 60 73 

 

Nas respostas aos questionários, todos os alunos do 1º ciclo e 79% dos alunos do 2º e 3º ciclos 

consideraram a escola um lugar seguro.  

 

3.5 – SEGURANÇA 

Plano de Segurança 

A Escola (EB2,3) tem os Planos de Emergência e Prevenção aprovados, mas estes encontram-se sem 

efeito à luz da nova legislação. A Escola aguarda orientações do Gabinete de Segurança e do CDOS. 

Relativamente à EB1/JI nº1 estes planos são da responsabilidade da autarquia e não existem.  

Durante o 1º período, o Delegado de Segurança fez sensibilização para a temática da Segurança, junto 

dos professores, em especial os diretores de turma e restante comunidade educativa. Os Diretores de 

Turma, por sua vez, fizeram a sensibilização junto dos seus alunos, nas aulas de Educação para a 

Cidadania. 

Conforme o Plano de Emergência, a Escola tem realizado dois Exercícios de Evacuação (incêndio e 

sismo), um no 1º período e outro no 2º período. 

Após os Exercícios de Evacuação, através de observação direta dos procedimentos da comunidade 

escolar e dos questionários aplicados a docentes, alunos e funcionários, verificou-se que os exercícios 

corresponderam às expetativas e que a atuação dos envolvidos foi bastante satisfatória.  

A escola-sede do Agrupamento está equipada com um sistema interno de vigilância e alarme. 
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4- CIRCUITOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
 

4.1 – COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA 

Comunicação Interna- através de comunicação de serviço, aviso ou convocatória, afixados em placard, 

através de conhecimento direto aos interessados e enviados por e-mail.  

Comunicação Externa- através de telefone, telemóvel, e-mail, site do Agrupamento, ofício, fax, 

caderneta do aluno (no caso de comunicação entre docente-enc. educação). 

 

Clareza da informação 

Através das respostas dadas pelos docentes aos questionários aplicados em 2015-2016, a informação 

veiculada para a comunidade escolar, em geral, é clara, objetiva e adequada aos destinatários.  

 

 

Eficácia dos meios 

Toda a informação entre escola-docente-escola é feita apenas através dos e-mail institucionais.  

Questionários, instrumentos de recolha de dados e outros documentos de trabalho são enviados pelo 

e-mail institucional, pelo que a sua utilização por parte dos docentes é total, o que permite o 

conhecimento atempado da informação.  

O site do agrupamento foi remodelado no início do ano letivo 2015-2016 pela docente responsável 

pela sua gestão, com um novo endereço http://www.agrupalbertoiria.edu.pt/ .  

No novo site, foi possível uma melhor visualização da informação, assim como a divulgação das 

atividades do Agrupamento, entre outros, que contou com a contribuição dos vários docentes no 

envio da informação para a professora gestora. Esta contribuição e colaboração dos docentes foi 

aumentando progressivamente ao longo do ano letivo, o que enriqueceu muito o site. 

 

Pertinência da informação 

De um modo geral, a informação é pertinente e relevante para os destinatários. 

Em resposta aos questionários aplicados, 65% dos docentes considerou que a Direção divulga Sempre 

a informação atempada e eficazmente e 26% Muitas Vezes. 

95% dos docentes considerou ser informado, em tempo oportuno, dos assuntos relevantes de política 

educativa. 

http://www.agrupalbertoiria.edu.pt/
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5- RELAÇÃO ESCOLA-COMUNIDADE 
 

5.1 – AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO PARA OS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

Atividades para Encarregados de Educação  

 

Ações Obs. 

Sessão “Primeiros Socorros Pediátricos” Dinamizada pelo GAAF, Clube de Pais (19 
nov) 

Sessão “ O essencial sobre Economia Pessoal” – 
gestão do orçamento familiar 

Dinamizada pelo GAAF, Clube de Pais e 
DECO (27 jan) 

Sessão “Será que o seu filho está seguro na 
net?” - Conteúdos impróprios, conversa online, 
redes sociais, cyberbullying, jogos online 

Dinamizada pelo GAAF, Clube de Pais e 
DECO (18 fev) 

Workshop “A importância das Associações de 
Pais e Encarregados de Educação”  

Dinamizado pela Escola, GAAF, 
Formadora externa Sara Raminhos (23 e 
25 fev) 

Sessões sobre Saúde Oral – atribuição de 
Cheques dentista 

Dinamizadas pela Equipa de saúde 
escolar para encarregados de educação 
de alunos de 5º e 8º anos (2ºP) 

Sessão “Sabe o que está a comer?”  Dinamizada pelo GAAF, Clube de Pais e 
DECO (20 abril) 

Projeto “Ajudar a crescer” – Sessão para as 
Famílias 

Atividade em articulação com Centro de 
Saúde de Olhão para Enc. Ed. da Ed. Pré-
escolar (20 abril) 

Projeto “Mochilas” - Sessão para as Famílias Atividade em articulação com Centro de 
Saúde de Olhão para Enc. Ed. da Ed. Pré-
escolar (16 maio) 

 

Envolvimento dos Encarregados de Educação/Pais 

Durante este ano letivo registou-se um aumento no número de atividades dirigidas aos 

pais/encarregados de educação, com o objetivo de trazê-los mais à escola e a participar mais 

ativamente na vida escolar dos seus educandos. É de referir que cinco formações foram dinamizadas 

pelo GAAF. Com o objetivo de colmatar o pouco envolvimento dos encarregados de educação na vida 

escolar dos alunos, foram implementadas as Ações de melhoria “Encontros “Troca de Saberes entre 

Famílias” e “Escola e Família Saudável”. Foram desenvolvidas várias atividades, sessões de 

esclarecimento, workshops, momentos lúdicos e atividades desportivas, com o apoio de várias 

entidades. Verificou-se que as atividades promovidas com caráter informativo/formativo tiveram uma 

menor adesão relativamente às atividades com caráter lúdico-desportivo (ver outro tipo de atividades 

no ponto 5.1 da dimensão B do presente relatório). 

O workshop “A importância das Associações de Pais e Encarregados de Educação” surgiu no âmbito do 

Clube de Pais e teve como principal objetivo capacitar os pais/encarregados de educação para a 

criação de uma Associação de Pais. Embora a adesão tenha sido reduzida no que diz respeito ao 

universo de encarregados de educação, este workshop serviu como impulsionador para a criação da 
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Comissão Instaladora, pelo que se deu início ao processo de criação da Associação de Pais do 

Agrupamento. 

Continua-se a verificar através da avaliação das atividades do PAA que o envolvimento e a participação 

dos pais/encarregados de educação nas atividades escolares continuam a ser mais sistemáticas e 

fortes a nível da educação pré-escolar e 1º ciclo, embora tenha melhorado nos outros ciclos. Para além 

destas sessões de sensibilização, os encarregados de educação participaram nas atividades constantes 

no PAA, mencionadas no ponto 5.1 da dimensão B. 

  

5.2 – PARCERIAS 

Parcerias para atividades/ocupação de tempos livres 

 

Este ano letivo o Agrupamento não estabeleceu parcerias para ocupação dos tempos livres dos alunos, 

tendo essas atividades sido desenvolvidas no seio do Agrupamento, pelos Clubes, salientando-se o 

Clube da Voz e o Clube de Inglês, entre outras iniciativas pontuais. 

 

Participação dos alunos 

 

A participação dos alunos foi regular e bastante satisfatória, de acordo com a disponibilidade dos seus 

horários. Da participação nos clubes, resultaram várias atividades e atuações, que fizeram parte de 

comemorações e eventos na escola, como por exemplo, a comemoração do Halloween, a Cerimónia 

de entrega dos Quadros de Valor e Excelência e o Festival das Expressões, entre outros. 

É de referir que 76% dos alunos do 2º e 3º ciclos considerou que a escola organiza atividades de 

ocupação de tempos livres.  

 

 

Parcerias para formação em contexto de trabalho, redes de parcerias, colaboração com entidades e 

personalidades 

Registou-se um número elevado de parcerias, a maioria relacionada com 
encaminhamentos/articulações dos serviços do GAAF ou do SPO, atividades do Plano Anual de 
Atividades e outras com atividades dirigidas à comunidade e no âmbito da formação em contexto de 
trabalho. 

- Encaminhamentos/articulações/atividades e projetos – Câmara Municipal de Olhão, Junta de 

Freguesia de Olhão, Junta de Freguesia de Pechão, Serviço de Psicologia Clínica da Junta de Freguesia 

de Quelfes, Gabinete de Apoio ao Jovem e Envolvente (GAJE – SICAD), Centro de Apoio à Vida (CAV), 

DECO, MAPS, Instituto de Emprego e Formação Profissional, Instituto Português de Desporto e 

Juventude (IPDJ), Santa Casa da Misericórdia de Olhão, Cruz Vermelha de Olhão, Refeitório Social: 

“Celeiro do Amor”, Centro Comunitário “Al-Hain”, Direção Geral de Reinserção Social (DGRS), 

Associação Vaneus, Casa da Juventude Olhão, Projeto Mais Sucesso 6G- Associação MOJU, Associação 
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Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), Grupo de Apoio à Saúde Mental Infantil (GASMI Centro de 

Saúde de Olhão) Unidade de Cuidados na Comunidade Olhar Mais (Centro de Saúde Olhão), Centro 

Hospitalar do Algarve – Unidade de Faro, Unidade de Terapia Familiar do Algarve, Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens de Olhão - CPCJ, Tribunal de Família e Menores de Faro, Segurança 

Social, Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, Estabelecimento Prisional de Olhão, Serviço 

de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), PSP, GNR, Polícia Marítima, Polícia Judiciária, Associação Cultural e 

de Apoio Social de Olhão - ACASO, Biblioteca Municipal de Olhão, Autoridade Nacional de Proteção 

Civil, Comando Distrital de Operações de Socorro do Algarve, Museu da Polícia Judiciária, Projeto SOS 

Azulejo, Parque Natural da Ria Formosa, Ecoteca, Centro de Ciência Viva do Algarve, Universidade do 

Algarve, Algar, Operação Nariz Vermelho, Bombeiros Municipais de Olhão, ADAPO, Quinta de 

Permacultura (S. Brás de Alportel), Clube Oriental de Pechão, Grupo Motard de Pechão, Secção de BTT 

da Casa do Benfica de Olhão. 

- Formação em contexto de trabalho (2015-2016), estágios dos alunos do curso vocacional – MOJU, 
Casa da Juventude, Sporting Clube Olhanense, Charrão Estúdios e Intermarché. 

 

6- CLARIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO DE AUTOAVALIAÇÃO 
 

6.1 – AUTOAVALIAÇÃO  

Instrumentos de avaliação interna 

Ao longo dos últimos quatro anos letivos, foram utilizados instrumentos de avaliação interna 

existentes no Agrupamento, foram adaptados quando necessário e criaram-se também novos 

instrumentos de recolha de dados, assim como questionários de satisfação dirigidos a diferentes 

públicos-alvo.  

 

Envolvimento da comunidade 

A Comunidade Educativa mostra envolvimento, embora seja necessário sempre continuar a fomentar 

a participação de todos os agentes, uma vez que o modelo e a prática de autoavaliação ainda são 

recentes no Agrupamento, sendo este o quarto ano, e também porque todos os anos são colocados 

novos docentes. 

Registou-se 100% de adesão do Pessoal Docente e Não Docente no preenchimento dos documentos 

solicitados.  

Desde 2012/2013, foram aplicados questionários de satisfação a todos: Pessoal docente, Não Docente, 

Alunos (desde as crianças da pré-escolar até ao 9º ano) e Pais/Encarregados de educação. A adesão foi 

igualmente muito satisfatória. 

A Equipa sente que um número cada vez maior de elementos da comunidade educativa entende a 

autoavaliação como um processo necessário para o conhecimento da realidade do Agrupamento de 
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escolas e consequentemente envolve-se mais na identificação das suas fragilidades nas várias 

dimensões bem como na procura de respostas mais eficazes. 

 

Criação e implementação de um modelo de autoavaliação 

A criação e a implementação do modelo de autoavaliação têm sido processos crescentes, sendo este o 

quarto ano em que o Agrupamento se encontra a implementar o modelo.  

Foram adaptados instrumentos de recolha já existentes e criados novos instrumentos, aplicados 

questionários de satisfação e emanados relatórios de dados e relatórios trimestrais e finais. 

 

6.2 – AUTO-REGULAÇÃO E MELHORIA 

Eficácia do modelo de autoavaliação 

 

Número de instrumentos criados e número de reuniões realizadas 

 

Ao longo do ano, a equipa de autoavaliação reformulou os questionários de satisfação para serem 

respondidos pelos docentes e alunos e reformulou o documento-síntese por turma. Para além destes 

instrumentos de recolha, construiu planos de trabalho para produção de relatórios trimestrais e final. 

No início do ano letivo, reuniu com as estruturas intermédias, coordenadores e delegados. Reuniu com 

a perita externa do TEIP no Agrupamento e estabeleceu contactos através de outros meios.  

Ao longo do ano, teve reuniões informais com a direção, GAAF e SPO. 

A equipa realizou semanalmente reuniões de trabalho. Em média, realizaram-se cerca de 25 reuniões 

de trabalho, sumariadas em dossier próprio, no entanto realizaram-se tarefas, para além do registado, 

o que permitiu uma evolução significativa da aplicação do modelo de autoavaliação.  

No final do ano letivo 2015-2016, a equipa fez a apresentação de uma síntese final do ano letivo, aos 

docentes do Agrupamento, no I ENCONTRO DE ESCOLAS ALBERTO IRIA “O SABER DA ESCOLA”. 

A equipa de autoavaliação considera que o modelo permite uma avaliação muito abrangente da 

realidade do Agrupamento e da comunidade educativa, sobretudo quando se compara os resultados e 

se observa a evolução ocorrida.  

Essa análise permitiu identificar algumas fragilidades do Agrupamento e apresentar propostas de 

melhoria. 

 

 

Balanço  das Propostas de melhoria apresentadas no relatório final de autoavaliação de 2014/2015 

Após a apresentação dos resultados do relatório de autoavaliação à comunidade educativa, a Diretora 

e o Coordenador do PPM sentiram a necessidade de proceder a alterações nalgumas ações de 

melhoria, sobretudo ao nível da definição de objetivos, indicadores e critérios de sucesso. A Equipa de 

autoavaliação colaborou ativamente nesse processo de reformulação. 



AUTOAVALIAÇÃO - 2015/2016 

 

                                                      Agrupamento de Escolas Dr. Alberto Iria - Dimensão C Página 136 
 

Relativamente às sugestões de melhoria apresentadas no ano anterior no Relatório Final elaborado 

pela Equipa, apresentamos o seguinte balanço:  

DIMENSÃO A: 

RESULTADOS ESCOLARES – Os resultados de 1º e 3º ciclo melhoraram, embora ao nível do 8º ano a 

taxa de sucesso tenha descido relativamente ao ano anterior. 

Continuam a verificar-se distâncias entre os valores da avaliação interna e a avaliação externa. 

QUALIDADE DO SUCESSO – Ao nível da qualidade do sucesso assinalam-se melhorias no 1º e no 3º 

ciclos, tanto na percentagem de alunos com níveis 4/5 como no número de alunos que transitam com 

nível positivo a todas as disciplinas. 

ABANDONO E ABSENTISMO – Foi feito o reforço da vigilância/acompanhamento dos alunos no espaço 

exterior, principalmente alunos do 5º ano, mas também alunos de outros anos, de forma a prevenir o 

abandono e o absentismo. A colaboração dos técnicos do GAAF foi muito importante na integração, no 

acompanhamento e no encaminhamento dos alunos. 

RESULTADOS SOCIAIS – Apesar do investimento feito na dinamização de ações de natureza cívico-

social não se registaram melhorias na proposta de alunos para atribuição de Quadro de Valor no 3º 

ciclo. 

DIMENSÃO B: 

GESTÃO DO CURRÍCULO (REFORÇOS DE APRENDIZAGENS) – Continua a verificar-se problemas ao nível 

da assiduidade aos apoios, no 3º ciclo. No 1º ciclo, ainda não foi possível desenvolver todo o apoio aos 

alunos do 4º ano fora da componente letiva. 

GESTÃO DO CURRÍCULO (ARTICULAÇÃO E SEQUENCIALIDADE) – Neste ano letivo, registou-se um 

aumento significativo de reuniões de articulação, o que resultou num aumento da articulação entre 

anos/disciplinas/departamentos e atividades realizadas em conjunto. 

CLIMA EDUCACIONAL – Registou-se uma diminuição na indisciplina, o que se traduziu na significativa 

diminuição do número de medidas corretivas e sancionatórias. 

AVALIAÇÃO - A prática da aplicação de instrumentos de avaliação comuns a Português e a Matemática 

ainda não foi alargada a todos os Departamentos. 

PROCESSO DE COOPERAÇÃO COM AS FAMÍLIAS – Registou-se uma melhoria e um aumento na 

colaboração dos pais/enc. de educação nas atividades escolares no 2º e 3º ciclos, embora ainda seja 

mais sistemática a nível da educação pré-escolar e 1º ciclo.  
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DIMENSÃO C: 

EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS – Continua a registar-se falta de pessoal para que os serviços sejam 

totalmente eficientes, nomeadamente no que diz respeito à vigilância/acompanhamento dos alunos. 

Este problema manifesta-se tanto na EB1/JI, assim como na EB2,3.  

GESTÃO DOS RECURSOS MATERIAIS (EQUIPAMENTOS) – Os equipamentos tecnológicos na EB1/JI 

continuam a apresentar algumas fragilidades. Relativamente ao número de acidentes no recinto 

escolar da EB1 registou-se uma pequena diminuição, embora ainda se registe um número significativo 

de acidentes relacionados com quedas. O Agrupamento adquiriu o software de gestão escolar, de que 

necessitava, embora só esteja em pleno funcionamento a partir do início do próximo ano letivo. 

GESTÃO DOS RECURSOS MATERIAIS (SEGURANÇA) – Ainda não existe na E.B.1/JI um Plano de 

Emergência e Prevenção. 

RELAÇÃO ESCOLA-COMUNIDADE – O Agrupamento dinamizou várias ações de sensibilização/formação 

destinadas aos encarregados de educação, para além de atividades lúdicas. A participação dos 

encarregados de educação foi superior ao ano letivo anterior, salientando-se a maior participação nas 

atividades de caráter mais lúdico. Foi criada a Comissão Instaladora da Associação de Pais, no ano 

letivo 2015-2016. 

CLARIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO DE AUTOAVALIAÇÃO - a equipa de autoavaliação 

uniformizou instrumentos de recolha de dados e reformulou instrumentos de recolha já existentes, de 

modo a tornar mais eficaz o processo de autoavaliação, tendo apresentado relatórios intermédios 

após o 1º e o 2º períodos letivos. A integração de mais um elemento na Equipa contribuiu para uma 

maior eficiência no tratamento dos dados e na apresentação dos resultados. 

 

SUGESTÕES  DE MELHORIA PARA O ANO LETIVO 2016/2017 

Para além da análise deste relatório de autoavaliação, será importante recorrer igualmente ao balanço 

das ações inscritas no Plano Plurianual de Melhoria TEIP 2014-2017, de modo a avaliar a necessidade 

de reformulação de algumas ações de melhoria. A seguir, identificam-se problemas e fragilidades em 

cada uma das dimensões do Agrupamento e apresentam-se algumas sugestões de melhoria. 

 

DIMENSÃO A – RESULTADOS 

RESULTADOS ESCOLARES – 1º ciclo – os resultados obtidos na turma 1ºC, embora com taxa de sucesso 

de 64%, é a menor de todas as turmas e as taxas obtidas a Matemática e a Português nesta turma são 

também as mais baixas do ano. No próximo ano letivo, para esta turma, que será de 2º ano, devem ser 

previstas/revistas as medidas de promoção do sucesso, de modo a colmatar as dificuldades e prevenir 

eventuais descidas na taxa de sucesso do 2º ano. 
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2º ciclo: as taxas de sucesso a Matemática no 5º ano e no 6º ano apresentam valores 

significativamente inferiores aos registados na disciplina de Português, embora acima de 60%. Deverão 

ser igualmente previstas/revistas as medidas de promoção de sucesso, para as turmas que, no próximo 

ano, serão de 6º ano e de 7º ano, com especial atenção às de 7º ano. 

3º ciclo: a taxa de transição do 3º ciclo é a mais baixa, sendo a do 8º ano a menor. A taxa de insucesso 

escolar no 3º ciclo não atingiu a meta do PPM; a média e a taxa de sucesso a Matemática no 3º ciclo 

regular são baixas, salientando-se as do 8º ano, assim como, também a média de Português se 

encontra abaixo de nível 3. No 3º ciclo, será importante continuar a apostar nas várias modalidades de 

apoio e eventualmente repensar algumas estratégias, de modo a aumentar o sucesso escolar. 

QUALIDADE DO SUCESSO – 3º ciclo: A percentagem de 4/5 neste ciclo, embora tenha tido uma 

evolução positiva ao longo dos três períodos, e se tenha verificado uma melhoria relativamente ao ano 

letivo anterior, assinala-se o 8º ano com valores mais baixos, quer ao nível do nº de 4/5 quer ao nível 

do nº de alunos que transitaram sem níveis negativos. Assinala-se também a inexistência de 4/5 em 

duas turmas de 7º ano, em duas de 8º ano e uma de 9º ano na disciplina de Português, bem como o 

facto da percentagem desses níveis relativa à disciplina de Português ser inferior à de Matemática. 

Apesar da evolução positiva, deve-se continuar a valorizar e a premiar os bons desempenhos dos 

alunos. Sugere-se, a título de exemplo, que o Agrupamento solicite a colaboração ou o patrocínio a 

entidades da comunidade local, para atribuição de prémios de mérito, que se poderiam traduzir em 

passeios e atividades de caráter lúdico-pedagógico, entre outros. 

 

ABANDONO E ABSENTISMO – Embora os números não reflitam problemas a este nível, é necessário 

continuar a ter atenção a eventuais alunos em risco de abandono ou absentismo, de modo a reforçar a 

prevenção. 

 

RESULTADOS SOCIAIS – O número de alunos propostos para Quadro de Valor tende a diminuir à 

medida que se avança no ciclo de ensino; deverá dar-se continuidade ao investimento nos resultados 

sociais no 2º e 3º ciclo. Seria importante aferir bem os critérios para atribuição do quadro de Valor.  

 

DIMENSÃO B – PROCESSO DE ENSINO- APRENDIZAGEM 

GESTÃO DO CURRÍCULO (ASSESSORIAS E REFORÇOS DE APRENDIZAGENS) – 3º ciclo: as assessorias 

deverão ser alargadas a todos os anos, uma vez que neste ano se verificou que os resultados obtidos 

pelo 8º ano a Matemática (ano em que apenas uma turma teve assessoria) foram inferiores aos 

restantes. Sugere-se que, tanto no 2ºciclo, como no 3º ciclo, se repensem as estratégias dos apoios e 

reforços de aprendizagem. 

 

GESTÃO DO CURRÍCULO (ARTICULAÇÃO E SEQUENCIALIDADE) – Deverá dar-se continuidade à 

articulação intradepartamental e interdepartamental e entre os diversos ciclos de ensino. Logo , no 

início do ano letivo,  nas reuniões de articulação deverá ser feito um planeamento conjunto das 
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atividades do Plano Anual de Atividades de acordo com as prioridades do Agrupamento, entre outras 

tarefas. 

 

CLIMA EDUCACIONAL – Reforçar a participação cívica dos alunos, nomeadamente através da 

valorização das Assembleias de delegados e subdelegados. 

 

AVALIAÇÃO – A prática da aplicação de instrumentos de avaliação comuns deverá continuar a ser 

alargada a todos os Departamentos. 

 

PROCESSO DE COOPERAÇÃO COM AS FAMÍLIAS - Continuar a promover a articulação entre a Escola e 

a Família e a responsabilização dos encarregados de educação para a promoção do sucesso educativo 

e reforçar a importância da Associação de Pais. 

 

DIMENSÃO C – GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO 

EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS – Colmatar a falta de pessoal para que os serviços sejam totalmente 
eficientes, nomeadamente no que diz respeito à vigilância/acompanhamento dos alunos. Este 
problema manifesta-se tanto na EB1/JI, assim como na EB2,3.  
 
MOBILIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS – Reforçar a importância da formação contínua dos 
Assistentes Operacionais e, consequentemente, a valorização pessoal e profissional destes 
funcionários. O I ENCONTRO DE ESCOLAS ALBERTO IRIA “O SABER DA ESCOLA”, organizado pela escola, 
teve uma excelente aceitação pelos docentes. No próximo ano, seria interessante que esta iniciativa 
fosse alargada a dois dias, sendo que num dos dias poderia ter um convidado externo à escola. 
 

GESTÃO DOS RECURSOS MATERIAIS (EQUIPAMENTOS) - Na EB1/JI continua a ser necessário melhorar 

a eficiência dos equipamentos tecnológicos, nomeadamente dos computadores e da sua ligação à 

internet. Torna-se urgente a aquisição de um telemóvel por edifício da EB1, devido a existência de 

apenas um para todos os edifícios que constituem a EB1. Há necessidade de algumas reparações nos 

edifícios. 

 
GESTÃO DOS RECURSOS MATERIAIS (SEGURANÇA) - Em virtude de não existir na EB1/JI um Plano de 

Emergência e Prevenção, a Direção deverá continuar a insistir junto dos responsáveis do Município 

para que o mesmo seja elaborado e implementado na EB1/JI.  

 
RELAÇÃO ESCOLA – COMUNIDADE – Continuar a fomentar o envolvimento e a colaboração dos pais 

na vida escolar, nomeadamente na organização de eventos, festas e outras atividades, desde a 

Educação pré-escolar até ao 9º ano e dar continuidade à realização de ações de sensibilização dirigidas 

a este público-alvo. Valorizar a importância da Associação de Pais. 
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CLARIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO DE AUTOAVALIAÇÃO – De modo a tornar mais eficaz 

e eficiente o tratamento de dados e a sua divulgação, a Equipa deverá proceder a algumas alterações 

no processo de recolha de dados. 

 

 

Olhão, 27 de julho de 2016 

 

 

A Equipa: 

 

  Ana Maria______________________________________ 

 

                             Ema Salero _____________________________________ 

 

  Marília Estriga___________________________________ 

   

Vanda Estevens__________________________________ 

 

 

 

 

 


