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Relatório de autoavaliação do AESM 

 

Introdução 
 

O presente relatório de autoavaliação do agrupamento privilegiou a análise e a avaliação dos 

seguintes eixos / ações estratégicas do projeto educativo: 

A. EDUCAR PARA O SUCESSO.  

1. Desempenho académico dos alunos. 

 

B. Prestação do serviço educativo. 

2. Desenvolvimento curricular 

Relativamente aos resultados escolares procurou-se amplificar e sistematizar a análise e a 

introdução de variáveis que não são consideradas na análise trimestral efetuada nas reuniões 

do Conselho Pedagógico. 

Neste contexto e tendo como referência o quadro do terceiro ciclo de avaliação externa das 

escolas, ajustado à publicação dos Decreto-Lei 54/2018 e o Decreto-Lei 55/2018, ambos de 6 de 

julho, o Perfil do Aluno à saída da Escolaridade Obrigatória e da Estratégia de Educação para a 

Cidadania que colocaram no centro da atividade da escola o currículo e as aprendizagens dos 

alunos bem como a necessidade de reconhecer e trabalhar com a diversidade, encontrando 

formas de lidar com essa diferença, adequando os processos de ensino às características e 

condições individuais de cada um, mobilizando os meios de que o agrupamento dispõe para 

que todos aprendam e participem na vida da comunidade educativa. 

Considerando estes pressupostos procurou-se avaliar: 

 O impacto das medidas implementadas nos Planos de Promoção do Sucesso Educativo 

ao nível dos resultados escolares do ensino básico, do ensino secundário científico 

humanístico e profissional. 

 O impacto que essas medidas estão a produzir em termos de resultados para a 

equidade, para a inclusão e para a excelência procurando-se, neste caso, analisar e 

comparar os resultados dos alunos oriundos de contextos socioeconómicos 

desfavorecidos e de grupos culturalmente diferenciados com os dos restantes alunos. 

Considerando a morosidade do processo que implica o cruzamento de diversas variáveis e a 

recolha e cruzamento de informações relativas a diversos anos, só foi possível recolher 

informação, de forma sistemática e completa para o 1.º e 2.º ciclo e, parcialmente, para o 3. 

Ciclo e Ensino Secundário. Considerando a importância de estender esta análise a estes dois 

níveis de ensino a recolha de dados que abranja estes ciclos será considerada prioritária no 

próximo relatório. 
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Relativamente ao segundo eixo de análise, que foi particularmente limitado pelo facto de, na 

sequência da Pandemia de Covid 19, se ter implementado uma modalidade de ensino à 

distância o que implicou que a análise deste vetor tivesse de ser suportada pela aplicação de 

um inquérito por questionário a alunos e professores através do qual se pretendeu comparar as 

respetivas visões sobre a participação, a avaliação, a diferenciação pedagógica, a articulação 

curricular e o processo de ensino aprendizagem elementos centrais das mudanças preconizadas 

nos referidos enquadramentos legais. 

Para a construção deste inquérito por questionário socorremo-nos, com adaptações, do 

modelo que foi utilizado no estudo de Avaliação do Projeto Piloto de Inovação Pedagógica e 

integrado no Relatório Final do Estudo de Avaliação Externa e publicado em 2019. 

A escolha deste instrumento pareceu-nos interessante por permitir a aferição entre as nossas 

práticas e as das escolas envolvidas no referido estudo e, por outro, por ser instrumento 

ajustado a algumas das preocupações subjacentes à implementação dos Decreto-lei 54/2018 e 

55/2018. 
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RESULTADOS ESCOLARES 
 

1.º CICLO 
 

A. Evolução da Taxa Global de Sucesso 
Fonte – Documento de análise dos resultados escolares – Conselho Pedagógico 

Ano 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1.º ano 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2.º ano 92% 91% 98% 98% 100% 100% 100% 

3.º ano 99% 98% 99% 98% 99% 100% 100% 

4.º ano 98% 96% 100% 100% 100% 100% 100% 

Total 97% 96% 99% 99% 100% 100% 100% 

Concelho        

 
B. Comparação entre as taxas de conclusão do Agrupamento e os valores nacionais. 

Fonte – Misi 

Ano 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

AESM Concelho Nacional AESM Concelho Nacional AESM Nacional AESM Nacional 

1.º ano 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2.º ano 98,15% 94% 92% 100% 98% 92,8% 99,0% 94,7% 100% 96,8 

3.º ano 98,02% 98% 97,8% 99,07% 100% 97,7% 100% 98,3% 100% 99% 

4.º ano 100% 98% 98% 100% 100% 98% 100% 98,2% 100% 98,6% 

Total           

 

Análise contextualizada dos resultados 

Pontos Fortes e sua 
articulação com projetos 
em desenvolvimento. 

- Redução progressiva das taxas de retenção a partir de 2016-2017 que coincidem com a 
aplicação do PPSE e alocação de horas de coadjuvação em contexto de sala de aula a 
Português (1.º e 2.º ano) e a Matemática (4.º ano) aliada à introdução da oferta de 
Programação para os alunos do 3.º e 4.º ano, medidas que, genericamente, tiveram 
continuidade nos anos letivos seguintes. 
- A redução progressiva da retenção no 2.º ano de escolaridade como resultando das 
medidas de Promoção da Qualidade do Sucesso Escolar (coadjuvação em sala de aula a 
Português no 1.º e no 2.º ano com a alocação de 3 horas para apoio na iniciação à escrita 
e leitura e na oralidade (PPSE – 2016 – 2017), e do apoio individual em contexto de sala 
de aula. 
- Projetos da CIM Cávado e da Câmara Municipal de Braga. 

Áreas de melhoria 

- Considerando os resultados do ano letivo de 2019-2020, em termos de taxas globais de 
sucesso o objetivo terá de ser o da sua manutenção aliada a crescentes preocupações 
relacionadas com equidade, a inclusão e a excelência. 
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C. Conclusão do 1.º Ciclo até 4 anos após a entrada no 1.º ano 
Fonte – Dados recolhidos pela equipa de autoavaliação. 

Ciclo de formação 2011-2015 2012-2016 2013-2017 2014-2018 2015-2019 2016-2020 

 
Início 

Trf 
Ext 

Concl Início 
Trf 
Ext 

oncl Início 
Trf 
Ext 

Concl Início 
Trf 
Ext 

Concl Início Trf Ext Concl Início 
Trf 
Ext 

Concl 

EB Br.Augusta  
18 2 13 

(93%) 
14 2 12 

(100%) 
22 0 21 

(95,5%) 
13 0 13 

(100%) 
9 1 8 

(100%) 
18 1 17 

(100%) 

EB Coucinheiro 
10 3 6 

(86&) 
10 1 9 

(100%) 
5 1 4 

(100%) 
6 0 6 

(100%) 
8 1 7 

(100%) 
-- --  

--- 

EB Crespos  
12  8 

(67%) 
13 1 9 

(75%) 
8 0 8 

(100%) 
10 0 6 

(60%) 
8 0 7 

(88%) 
6 0 6 

(100%) 

EB Dume  
29 6 21 

(91%) 
21 1 17 

80%) 
21 1 13 

(70%) 
16 3 13 

(100%) 
22 3 18 

(94%) 
23 3 20 

(100%) 

EB Eira Velha 
18 1 17 

(100%) 
15 0 15 

(100%) 
24 2 17 

(77,3%) 
16 1 15 

(100%) 
21 2 19 

(100%) 
22 1 21 

(100%) 

EB Ortigueira 
24 4 19 

(95%) 
21 2 19 

(100%) 
23 1 22 

(100%) 
24 7 15 

(88%) 
23 2 21 

(100%) 
15 1 14 

(100%) 

EB Pousada 
5  3 

(60%) 
7 1 6 

(100%) 
6 1 5 

(100%) 
4 1 3 

(100%) 
13 2 10 

(91%) 
11 1 10 

(100%) 

EB Presa 
13  8 

(62%) 
7 0 5 

(71) 
5 0 5 

(100%) 
8 0 7 

(88%) 
6 0 6 

(100%) 
6 0 6 

(100%) 

TOTAL 
127 16 95 

(86%) 
108 8 92 

(92%) 
114 6 96 

(88%) 
97 12 78 

(92%) 
110 11 96 

(97%) 
101 7 94 

(100%) 

A diferença de resultados em relação aos dados infoescolas ficam a dever-se ao facto de se considerar 

sempre a escola de matrícula (mesmo que o aluno mude de agrupamento ou de escola) 
 

 

D. Conclusão do 1.º Ciclo até 4 anos após a entrada no 1.º ano 

(Comparação com escolas com o mesmo perfil) 
Fonte – Infoescolas 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
AE Sá Miranda 86% 87% 94% 97% 100% 

Nacional 79% 83% 86%   
 

Análise contextualizada dos resultados 

 
Pontos Fortes e sua 
articulação com 
projetos em 
desenvolvimento. 
 
 

- O número de aluno que conclui o 1.º ciclo em 4 anos após a entrada no 1.º ano apresenta uma 
evolução positiva e constante passando de 86%, em 2015-2016, para o valor de 100% em 2019-
2020. É de referir que estes valores estão, em todos os anos, acima das percentagens nacionais.  
Estes resultados podem ser explicados pela melhoria das práticas pedagógicas e das medidas de 
inclusão implementadas no âmbito do Plano de Promoção do Sucesso Educativo e da aplicação 
do Decreto-Lei 54-2018. 
- É de referir que os alunos que concluíram o seu percurso formativo em 2019-2020 foram os 
primeiros a beneficiar das diferentes implementadas ao longo de todo ciclo de ensino 
(Coadjuvação a Português nos dois primeiros anos e coadjuvação a Matemática no 4.º ano). 
- O desempenho das escolas do agrupamento é, globalmente, claramente superior ao 
desempenho das escolas nacionais com alunos que revelam um perfil semelhante. (Quando D) 

Áreas de melhoria ou 
de avaliação futura. 
 

 Assume-se como extremamente importante avaliar o comportamento e a evolução destes 
indicadores no 2.º e no 3.º ciclo para se poder avaliar se as mudanças operadas têm um impacto 
estrutural. 
Considerando a evolução dos resultados escolares o esforço deve centrar-se nas questões da 
promoção de mais e melhor equidade ao nível da qualidade do sucesso educativo. 
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E. Resultados do 1.º ciclo. Equidade e inclusão. 

Caraterização dos alunos que concluem o 1.º Ciclo com uma retenção. 
Fonte – dados recolhidos pela equipa de autoavaliação 

Ano de 
conclusão 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

  Com 
ASE  

Com 
NE 

Sem 
ASE 

Com 
ASE  

Com 
NE 

Sem 
ASE 

Com 
ASE  

Com 
NE 

Sem 
ASE 

Com 
ASE  

Com 
NE 

Sem 
ASE 

Com 
ASE  

Com 
NE 

Sem 
ASE 

Com 
ASE  

Com 
NE 

Sem 
ASE 

Total de 

alunos 
53 3 57 51 3 60 50 2 62 39 1 54 48 3 64 48 4 60 

Com 1 

retenção 

7 
13% 

2 
66% 

3 
5% 

9 
18% 

2 
66% 

5 
8% 

5 
10% 

1 
50% 

4 
6,4% 

6 
15,3% 

0 
0% 

6 
11,1% 

5 
10,4% 

1 
33% 

0 
0% 

2 
4,1% 

1 
25% 

0 
0% 

 

 

Análise contextualizada dos resultados 

 
Pontos Fortes e sua 
articulação com 
projetos em 
desenvolvimento. 
 

- A progressiva melhoria das taxas de conclusão do 1.º ciclo traduziram-se, naturalmente, 
numa redução dos alunos que, beneficiando de ASE, foram, pelo menos, retidos uma vez 
durante o 1.º ciclo. 
- O crescimento da percentagem de alunos com NE que concluem o 1.º ciclo com retenções 
justifica-se pelo facto desses alunos terem sido retido antes do processo de identificação e de 
aplicação de medidas seletivas. 

 
Áreas de melhoria ou 
de monitorização no 
futuro. 
 

- Os alunos que concluem o 1.º ciclo com, pelo menos uma retenção. continuam a ser, 
predominantemente, alunos oriundos de meios socioeconómicos desfavorecidos pelo que é 
fundamental consolidar este processo de melhoria e de promoção da equidade. 
- Consolidar o processo de identificação atempada de alunos que venham a necessitar da 
aplicação de medidas de suporte à aprendizagem evitando. 

 

 
F. Resultados do 1.º ciclo. Equidade e inclusão. 

Qualidade do sucesso. Comparação entre alunos que não beneficiam de ASE e alunos com ASE. 
Fonte – dados recolhidos pela equipa de autoavaliação 

 

Ano de 

conclusão  

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Com 
ASE  

Sem 
ASE 

Média 
Concl  

Com 
ASE  

Sem 
ASE 

Média 
Concl  

Com 
ASE  

Sem 
ASE 

Média 
Concl  

Com 
ASE  

Sem 
ASE 

Média 
Concl  

Com 
ASE  

Sem 
ASE 

Média 
Concl  

Com 
ASE  

Sem 
ASE 

Média 
Concl  

Português 3,62 3,96 3,80 3,45 3,9 3,69 3,68 3,90 3,80 3,77 4,02 3,91 3,79 4,05 3,94 3,56 4,13 3,88 

Tx variação em 

relação S/ASE 
-8,6%   -11,5%   -5,7%   -6,2%   -6,5%   -14%   

Matemática 3,39 3,89 3,65 3,45 3,86 3,67 3,72 3,81 3,77 3,67 3,98 3,85 3,87 4,16 4,04 3,45 4,16 3,97 

Tx variação em 

relação S/ASE -12,8%   -10,7%   -2,4%   -7,8%   -7,0%   -18,0%   

Inglês       3,86 3,98 3,92 3,90 4,15 4,04 3,95 4,30 4,15 3,62 4,25 3,85 

Tx variação em 

relação S/ASE 
      -3,1%   -6,1%   -8,2%   -15%   

Para fazer esta evolução comparativa equiparou-se: MB=5, B=4, S=3 e I=2 
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Análise contextualizada dos resultados 

 
 
Pontos Fortes e sua 
articulação com 
projetos em 
desenvolvimento. 
 

-  A qualidade global do sucesso apresenta, no geral uma evolução positiva passando de um 
valor médio de 3,69 a Português e 3,67 a Matemática, no ano letivo de 2015-2016 para 3,94 a 
Português e 4,04 a Matemática no ano letivo de 2018-2019. 
- O valor da qualidade do sucesso dos alunos que estavam abrangidos por medidas de apoio no 
âmbito da ASE apresentou, nos anos letivos de 2016-2017 e 2017-2018, uma subida mais 
acentuada do que a dos restantes alunos (em 2015-2016 as médias dos alunos com ASE 
apresentam um valor índice inferior a 90% das médias dos restantes colegas enquanto que em 
2017-2018 esse valor já estava próximo de 93% nas áreas disciplinares de Matemática e 
Português e Inglês; 
- Esta evolução, sinal de maior equidade e inclusão, pode, ainda que parcialmente, ser explicada 
pela introdução de algumas medidas previstas nos PPSE (Apoio individual ou em pequenos 
grupos a alunos com dificuldades de aprendizagem a desenvolver dentro da sala de aula e a 
divisão das turmas, ao nível do apoio educativo, em grupos homogéneos que possibilitaram o 
desenvolvimento de trabalho diferenciado). 
- A Coadjuvação em sala de aula, no 1.º ciclo nos 1.º e 2.º anos a Português e no 4.º ano a 
Matemática é outra medida que concorreu para estes progressos ao possibilitar um trabalho 
diferenciado e mais individualizado em contexto de sala de aula. 

 
Áreas de melhoria 
 

- O processo de promoção da equidade da qualidade do sucesso dos alunos abrangidos por 
medidas de ASE revela algumas dificuldades de ajustamento revelando a partir do ano letivo 
2018-2019 alguma estagnação. 
- No ano letivo de 2019-2020 os alunos que concluíram o 1.º ciclo apresentam, globalmente, 
uma qualidade inferior à dos colegas dos anos letivos anteriores sendo essa descida bastante 
mais pronunciada para os alunos abrangidos por ASE. (estes dados confirmam outros estudos 
que afirmam que o processo de E@D foi mais penalizador para os alunos oriundos de meios 
socio económicos mais desfavorecidos. -Algumas das razões justificativas deste processo podem 
ser encontradas no Relatório de Avaliação da implementação do E@D) 
- Garantir as condições para que os alunos abrangidos por medidas de ASE beneficiem, por parte 
dos Conselho de Turma, de medidas de discriminação positiva e de diferenciação pedagógica 
que possam atenuar os efeitos negativos resultantes do E@D. 

 

 

 

G. Resultados Escolares 1.º ciclo e promoção da imagem do trabalho desenvolvido no agrupamento. Entrada 

e saída de alunos nas escolas do Agrupamento. 
Fonte – dados recolhidos pela equipa de autoavaliação 

 Ciclo de formação 2011-2015  2012-2016  2013-2017 2014-2018 2015-2019 2016-2020 

Transferência para 
outras escolas. 

16 8 6 12 11 7 

Transferência para 
escolas do AESM 

3 3 6 3 11 12 

 

Análise contextualizada dos resultados 

 
 
Pontos Fortes 
 

- A relação entre entradas e saídas do agrupamento, durante um ciclo de formação, foi positivo no 
ano letivo de 2019-2020. 
- Este facto pode ser visto, entre outras razões, como uma manifestação de confiança, por parte dos 
Encarregados de Educação, na qualidade do trabalho que está a ser desenvolvido nas escolas do 1.º 
ciclo e na construção de respostas que permitam progressos ao nível da equidade e da excelência. 
- A diversidades de apostas curriculares como ao programa de Educação Estética e Artística, 
promovido pela Direção Geral de Educação, especialmente destinado à educação pré-escolar e ao 
1.º ciclo, a introdução da Programação como AEC ou Oferta Complementar são elementos que 
valorizam e diversificam respostas educativas ajustadas ao Perfil do Aluno. 
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2.º CICLO 

 

A. Evolução da Taxa Global de Sucesso 
Fonte – Documento de análise dos resultados escolares – Conselho Pedagógico 

Ano 
escolaridade 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

5.º ano 86% 92% 99% 96% 94% 100% 100% 

6.º ano 86% 94% 97% 93% 99% 98% 100% 

Total 86% 93% 98% 95% 97% 99% 100% 

 

 

B. Comparação entre as taxas de conclusão do Agrupamento e os valores nacionais. 
Fonte – Misi 

Ano 
escolaridade 

2013-2014 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
AESM Nacional AESM Concelho Nacional AESM Concelho Nacional AESM Nacional AESM Nacional 

5.º ano 85,94% 88,2% 97,27% 98% 93,3% 93,27% 98% 93,8% 100% 95,5% 100% 97,3% 

6.º ano 86,21% 86,7% 93,27% 97% 93,8% 99,11% 99% 94,5% 98,08% 96,0% 99,1% 97,5% 

 

 

Análise contextualizada dos resultados 

 
 
Pontos Fortes e 
sua articulação 
com projetos em 
desenvolvimento. 
 

- Os resultados globais revelam uma tendência global para a melhoria que se acentua a partir de 
2018-2019 como resultado, entre outros fatores, de algumas das medidas implementadas no 
âmbito do PPSE: 
- No 2.º ciclo: gestão dos tempos do Apoio ao Estudo:  

- Matemática:  tempos afetos, com junções de turmas, existência de professores 
cooperantes e organização dos alunos por grupos com homogeneidade;  
- Oficina da Língua Portuguesa e Oficina de Inglês: afetação de 2 tempos, com divisão da 
turma por turnos: 
- No Apoio ao Estudo do 2.º ciclo previsto na matriz curricular, afetação destes tempos 
para as disciplinas de Matemática, Português e Inglês. 
Desdobramento das turmas de 5.º ano a Inglês, em 2 tempos semanais, de modo a que o 
trabalho se realize só com metade da turma, para promover a oralidade e a produção 
escrita.  
Oficina da Inglês no 6.º ano, em tempo de Apoio ao Estudo, garantindo que em tempos de 
50 minutos o trabalho se realize só com metade da turma para promoção da oralidade.  

- Globalmente se os resultados são superiores aos resultados equivalentes em termos nacionais, 
o mesmo não sucedendo em relação aos resultados globais do concelho. 

 
Áreas de 
melhoria 

- É importante desencadear mecanismos de monitorização para avaliar se a melhoria dos 
resultados teve impactos estruturais e se, em simultâneo, está associada a crescentes progressos 
ao nível da equidade. 
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C. Conclusão do 2.º Ciclo até 2 anos após a entrada no 5.º ano na escola. 
Fonte – Dados recolhidos pela equipa de autoavaliação. 

Ciclo de 
formação 

2015-2017 2016-2018 2017-2019 2018-2020 

EB Palmeira Início 
Trf 
Ext 

Concl Início 
Trf 
Ext 

Concl Início 
Trf 
Ext 

Concl Início 
Trf 
Ext 

Concl 

TOTAL 95 2 85 
(91,3%) 

109 4 101 
(96,2%) 

107 7 93 
(95,8%) 

98 1 97 
(100%) 

A diferença de resultados em relação o infoescolas fica a dever-se ao facto de se considerar sempre a escola de matrícula (mesmo que o 

aluno mude de agrupamento ou de escola) 

D. Conclusão do 2.º Ciclo até 2 anos após a entrada no 5.º ano 

(Comparação com escolas com o mesmo perfil) 
Fonte – Infoescolas 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

EB Palmeira 88% 90% 95%   

Nacional 92% 91% 90%   

Diferença -4% +1% +5%   

 

 

E. Resultados do 2.º ciclo. Equidade e inclusão. 

Caraterização dos alunos que concluem o 2.º Ciclo com uma retenção. 
Fonte – dados recolhidos pela equipa de autoavaliação 

 Ano de conclusão 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

  Com 
ASE  

Com 
NE 

Sem 
ASE 

Com 
ASE  

Com 
NE 

Sem 
ASE 

Com 
ASE  

Com 
NE 

Sem 
ASE 

Com 
ASE  

Com 
NE 

Sem 
ASE 

Total de alunos 43 3 59 43 3 52 43 3 54 36 7 69 

Com 1 retenção 8 
(18,6%) 

0 1 
(1,6%) 

1 
(2,3%) 

0 0 2 
(4,6%) 

1 
(33%) 

1 
(1,8%) 

5 
(13,8%) 

1 
(14,2%) 

3 
(4,3%) 

 

 

Análise contextualizada dos resultados 

 
Pontos Fortes e sua 
articulação com 
projetos em 
desenvolvimento. 
 

- O número de alunos do agrupamento que conclui o 2.º ciclo em 2 anos apresenta uma 
evolução positiva ao longo dos últimos anos letivos tendo atingido, pela primeira vez, o 
valor de 100% em 2019-2020. 
- Por outro lado, estes valores têm estado, sistematicamente, acima dos valores médios 
nacionais quando comparado o desempenho com escolas de perfis semelhantes. 
- Esta evolução foi, igualmente, acompanhada da redução progressiva do número de 
alunos que, beneficiando de ASE e Necessidades Especiais que não concluíram o 2.º ciclo 
em 2 anos.  
- A exceção coincidiu com ano letivo de 2019-2020 o que se justifica pelo valor elevado 
de retenções ocorrido no 5.º ano no ano letivo de 2017-2018. 

 
Áreas de melhoria 
 

Os resultados de final do 4.º ano do ano letivo de 2019-2020 e os efeitos associados ao 
Ensino à Distância criam um quadro de risco acrescido que, eventualmente, podem vir a 
exigir, a médio e longo prazo, medidas de reforço e compensação. 
A monitorização da evolução destes alunos assume-se como eixo fundamental em 
termos do trabalho a desenvolver pelos respetivos Conselhos de Turma de forma a 
introduzir, com celeridade, mecanismos de correção e promotores de equidade. 
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F. Os resultados escolares dos alunos no final do 2.º ciclo. Equidade e inclusão. 

Qualidade do sucesso. Comparação entre alunos que não beneficiam de ASE e alunos com ASE. 
Fonte – dados recolhidos pela equipa de autoavaliação 

Ano de conclusão 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

  Com 
ASE  

Sem 
ASE 

Média 
Concl  

Com 
ASE  

Sem 
ASE 

Média 
Concl  

Com 
ASE  

Sem 
ASE 

Média 
Concl  

Com 
ASE  

Sem 
ASE 

Média 
Concl  

Português 3,27 3,67 3,46 3,06 3,59 3,39 3,44 3,59 3,52 3,28 3,5 3,42 

Tx variação em relação S/ASE -10,9%   -14,9%   -4,3%   -6,6%   

Inglês 3,15 3,71 3,41 3,10 3,75 3,53 3,74 3,80 3,77 3,73 3,78 3,76 

Tx variação em relação S/ASE -15,3%   -17,3%   -1,7%   -1,5%   

HGP 3,25 3,78 3,5 3,06 3,66 3,42 3,65 3,78 3,72 3,41 3,55 3,5 
média ASE /media Sem ASE -13,8%   -16,5%   -3,7%   -4,2%   

Cidadania e Desenvol.          3,70 3,94 3,86 
Tx variação em relação S/ASE          -6,2%   

Matemática 3,15 3,71 3,41 3,12 3,68 3,48 3,67 3,71 3,69 3,40 3,51 3,47 
Tx variação em relação S/ASE -15,3%   -15,3%   -1%   -3,1%   

Ciências Naturais 3,64 3,96 3,79 3,33 3,90 3,68 3,60 3,75 3,68 3,51 3,59 3,56 
Tx variação em relação S/ASE -8,2%   -14,7%   -3,9   -2,3%   

EV 3,44 3,76 3,59 3,58 4,02 3,85 3,58 3,69 3,64 3,83 3,86 3,85 
Tx variação em relação S/ASE -8,5%   -11%   -3%   -0,7%   

ET 3,40 3,94 3,65 3,56 3,98 3,85 3,58 3,77 3,68 4 3,91 3,93 
média ASE /media Sem ASE -13,7   -10,7%   -5%   2,4%   

Ed. Musical 3,76 4,14 3,94 3,60 4,15 3,94 4,16 4,23 4,12 3,89 3,93 3,91 
Tx variação em relação S/ASE -9.1%   -13,4%   -1,7%   -1,1%   

TIC          3,33 3,65 3,55 
Tx variação em relação S/ASE          -7,4%   

Ed. Física 3,89 4,04 3,96 3,88 3,98 3,97 4,07 3,98 4,02 3,86 3,91 3,89 
Tx variação em relação S/ASE -3,7%   -2,5%   2%   -1,1%   

EMRC 4,35 4,65 3,96 4,31 4,57 4,48 4,61 4,74 4,69 4,55 4,68 4,63 
Tx variação em relação S/ASE -3,7%   -5,8%   -2,8%   -2,8%   

TOTAL 3,52 3,85 3,72 3,46 3,93 3,70 3,79 3,89 3,84 3,70 3,75  
Tx variação em relação S/ASE -8,4%   -12%   -2,5%   -1,4%   

 

 

 

G. Equidade e inclusão (Comparação dos resultados de Matemática e Português no final do 1.º ciclo com 

os do final do 2.º ciclo – alunos com e sem ASE) 
Fonte – dados recolhidos pela equipa de autoavaliação 

G.1 Alunos sem ASE - Português 

                        2.º ciclo 

 1.º ciclo 

 2016-2017  2018-2019  2019-2020 

2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 

Insuficiente - Dois 1            

Suficiente – Três 1 4 2   17 1   13 2  

Bom - Quatro  7 10 3  10 6 1  14 9 1 

Muito Bom - Cinco  1 4 6  1 4 9  1 9 5 

Melhoraram 12,8% 4% 5,3% 

Regrediram 33% 30% 42% 
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G.2 - Alunos com ASE - Português 

                        2.º ciclo 

 1.º ciclo 

 2016-2017  2018-2019  2019-2020 

2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 

Insuficiente - Dois             

Suficiente – Três 4 18 1  2 14 1   9   

Bom - Quatro 1 6 7 1  10 5 2  11 4  

Muito Bom - Cinco  1 4 3   3 4  1 4 5 

Melhoraram 4,3% 7,3% 0% 

Regrediram 34,7% 36% 53% 

 

G.3 Alunos sem ASE – Matemática 

                        2.º ciclo 

 1.º ciclo 

 2016-2017  2018-2019  2019-2020 

2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 

Insuficiente - Dois 1    1 1   2 2 1  

Suficiente – Três 1 10 3  1 14 4  2 8 2  

Bom - Quatro  3 7 3  4 9 1 1 10 10  

Muito Bom - Cinco   2 9   5 9  1 3 12 

Melhoraram 15 % 10% 8,9% 

Regrediram 15% 20,4% 30% 

 

G.4 Alunos com ASE – Matemática 

                        2.º ciclo 

 1.º ciclo 

 2016-2017  2018-2019  2019-2020 

2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 

Insuficiente - Dois 6        1 1   

Suficiente – Três 8 9 3  1 11 2  1 4 1  

Bom - Quatro  2 9 3  6 7 3 1 5 8 1 

Muito Bom - Cinco  1 2 3   5 6  1 2 4 

Melhoraram 13% 12% 10% 

Regrediram 28% 29% 30% 

 

Análise contextualizada dos resultados 

 
 
Pontos Fortes e 
sua articulação 
com projetos em 
desenvolvimento. 
 

- A tendência global é de melhoria da qualidade do sucesso de todos os alunos à exceção do ano 
letivo de 2019-2020. 
- Globalmente assiste-se a um processo de aproximação do valor da qualidade do sucesso dos 
alunos que beneficiam de ASE às dos restantes alunos. Esta equidade pode ser explicada pelas 
medidas de promoção da qualidade do sucesso. Este processo é claro em disciplinas como 
Português, Inglês, C. Naturais e Matemática que foram as que mais beneficiaram de medidas de 
discriminação positiva desenvolvidas no âmbito das medidas de PPSE. 
- A disciplina de Português é aquela em que, apesar as estratégias adotadas, apresenta menores 
índices de ajustamento em termos de equidade. 
- Como resultado da adoção da modalidade de E@D o processo de aproximação da qualidade 
global do sucesso dos alunos que beneficiam de ASE sofreu inflexão a Português e a Matemática 
(estas são duas disciplinas onde as medidas implementadas no âmbito do PPSE têm maior 
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relevância).  
- É de referir, igualmente, o número elevado de alunos que vêm a sua qualidade do sucesso 
regredir em relação do final do 1.º ciclo o que pode remeter, em algumas circunstâncias, para uma 
dimensão conjuntural/imediata do impacto dos resultados. 
 

 
Áreas de melhoria 
 

- A grande ameaça que se coloca em termos de resultados futuros é o de se conseguirem 
implementar medidas que possam atenuar o impacto negativos, em termos da qualidade do 
sucesso, dos alunos que foram mais afetados pelo E@D e, em especial, os dos resultados de meios 
socioeconómicos mais desfavorecidos que foram aqueles que revelaram, no 4.º ano, uma quebra 
mais significativa. 
- É importante que a qualidade do sucesso num determinado ciclo de ensino continue a ser 
transferida para os ciclos seguintes de forma a criar sustentabilidade e equidade na qualidade do 
sucesso. 

 

H. Atratividade do agrupamento. Movimento de entrada e saídas de alunos no início do 2.º ciclo 
Fonte – dados recolhidos pela equipa de autoavaliação 

Início ciclo de formação  2014-2016  2015-2017 2016-2018 2017-2019 2018-2020 

Fim 1.º CEB: Continuam AESM   89 102 103 87 

Saem no fim 1.º ciclo  21 (19%) 9 (8,1%) 9 (8%) 7 (7%) 

Entram no 5.º ano (Tansf.)  6 (6,5%) 7 (7%) 4 (4,3%) 11 (11,2%) 

Retidos  9 2 2 7 

 

 

Análise contextualizada dos resultados 

 
 
Pontos Fortes 
 

- Inverteu-se a tendência de abandono do agrupamento que abrangia, com alguma regularidade alunos 
com um perfil de excelência (alunos de 5 ou alunos com avaliações de MB). 
- A relação entre entradas e saídas do agrupamento, durante um ciclo de formação, foi positivo no ano 
ciclo de formação de 2018-2020 o que pode, pontualmente, ser explicado por uma maior atratividade do 
agrupamento ao nível da continuidade dos alunos que frequentaram o 1.º ciclo, mas também como 
resultados do afluxo de alunos oriundos de outros países e que passaram a residir na área do 
agrupamento. 
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3.º CICLO 
 

A. Evolução da Taxa Global de Sucesso 
Fonte – Documento de análise dos resultados escolares – Conselho Pedagógico 

Ano 
escolaridade 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

7.º ano 86% 86% 88% 87% 87% 97% 97% 

8.º ano 83% 90% 91% 89% 98% 100% 98% 

9.º ano 82% 93% 93% 94% 97% 99% 100% 

Total 83% 89% 91% 90% 94% 99% 98% 
 
 

 

B. Taxas de sucesso escolar. Comparação com os valores nacionais. 
Fonte – Infoescolas e Misi 

Ano escolaridade 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

7.º ano (EB Palmeira) 88% 90% 88% 87% 98,3% 95,9% 

7.º ano (ES Sá de Miranda) 80% 80% 79% 72% 86,7% 100% 

7.º ano (Concelho) 89% 93% 94% 95%   

7.º ano (Nacional) 85% 88% 89% 90% 92,6% 95,7% 

8.º ano (EB Palmeira) 91% 94% 93% 99% 100% 99,1% 

8.º ano (ES Sá de Miranda) 88% 92% 93% 95% 100% 91,7% 

8.º ano (Concelho) 94% 96% 95% 97%   

8.º ano (Nacional) 90% 92% 93% 93% 94,9% 97,2% 

9.º ano (EB Palmeira) 95% 95% 96% 99% 99,1% 98% 

9.º ano (ES Sá de Miranda) 89% 80% 92% 79% 94,7% 100% 

7.º ano (Concelho) 89% 95% 97% 97%   

9.º ano (Nacional) 89% 91% 93% 94% 93,4% 97,7% 
 

 

Análise contextualizada dos resultados 

 
Pontos Fortes e 
sua articulação 
com projetos em 
desenvolvimento. 
 

- Em linhas gerais podemos referir que, globalmente, os resultados apresentam uma tendência 
geral de melhoria. 
- Quando comparados com os valores nacionais os resultados eram inferiores na Escola Sá de 
Miranda detetando-se a partir do ano letivo de 2018-2019 uma mudança significativa dos 
resultados permitindo que estes passassem a ser, regra geral, superiores aos valores nacionais. 
- Esta clara tendência para a melhoria a partir do ano letivo de 2018-2019 pode ser explicado, 
em parte, como resultado do desenvolvimento de projetos de articulação curricular (DAC, 
Ecoescolas, Projetos de Educação para as Artes), de Projetos Erasmus, do Projeto CLIL e, 
naturalmente, dos efeitos de algumas medidas implementadas no âmbito do Programa de 
Promoção do Sucesso Educativo: 

-  Desdobramento das turmas de 3.º ciclo a Português (em 2 anos de escolaridade), num 
tempo semanal, de modo a que o trabalho se realize só com metade da turma, para 
promover a oralidade e a produção escrita  
- Desdobramento das turmas de 3.º ciclo a Matemática (em 2 anos de escolaridade), num 
tempo semanal, de modo a que o trabalho se realize só com metade da turma, para permitir 
a diferenciação de estratégias de ensino e um acompanhamento mais individualizado dos 
alunos.  
- Oficina de Inglês em 2 anos do 3.º ciclo, com 50 minutos de desdobramento.  
- Coadjuvação de Inglês num tempo semanal nas turmas de 9.º ano;  
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- Desdobramento das turmas num tempo de 50 minutos de modo a promover o 
desenvolvimento da componente prática ou da oralidade:  

- 7.º ano: em Português e Inglês;  
- 8.º ano: em Inglês e Matemática  
- 9.º ano: em Português e Matemática  

- Na medida do possível pelo crédito existente, afetação de tempos de 
reforço/coadjuvação para trabalho específico com alunos dos 2.º e 3.º ciclos que 
manifestam dificuldades graves de aprendizagem. 

Áreas de 
melhoria e 
análise 

- Avaliar o impacto que estas medidas produzem nos anos letivos subsequentes em especial 
avaliar se os resultados dos alunos do agrupamento revelam, no Secundário, uma evolução 
positiva quando comparada com a dos alunos que vêm de outras escolas / agrupamentos. 

 

 

C. Percentagem de alunos que obtêm positiva nas provas nacionais do 9.º ano após um percurso sem 

retenções nos 7.º e 8.º anos.  

Comparação com os valores de Escolas do mesmo contexto) – Escola Básica de Palmeira 
Fonte – Infoescolas 

Ano 
escolaridade 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

9.º ano (EB Palmeira) 51% 44% 43%  

9.º ano (Nacional) 51% 47% 39%  

Diferença Em linha Em linha Em linha  
 

 

 

D. Conclusão do 3.º Ciclo até 3 anos após a entrada no 7.º ano na escola. 
Fonte – Dados recolhidos pela equipa de autoavaliação. 

Ciclo de formação 2014-2017 2015-2018 2016-2019 2017-2020 

  
EB Palmeira 

 
Início 

Trf  
Ext 

 
Concl 

 
Início 

Trf 
 Ext 

 
Concl  

 
Início 

Trf  
Ext 

 
Concl 

 
Início 

Trf 
 Ext 

 
Concl 

TOTAL          94 
86% 

3 79 

  
ES Sá de Miranda 

 
Início 

Trf  
Ext 

 
Concl 

 
Início 

Trf 
 Ext 

 
Concl  

 
Início 

Trf  
Ext 

 
Concl 

 
Início 

Trf 
 Ext 

 
Concl 

TOTAL          19 
70% 

2 12 
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E. Resultados do 3.º ciclo. Equidade e inclusão. 

Qualidade do sucesso. Comparação entre alunos que não beneficiam de ASE e alunos com ASE. 
Fonte – dados recolhidos pela equipa de autoavaliação 

Ano de conclusão 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

  Com 
ASE  

Sem 
ASE 

Média 
Concl  

Com 
ASE  

Sem 
ASE 

Média 
Concl  

Com 
ASE  

Sem 
ASE 

Média 
Concl  

Português       3,49 3,69 3,62 
Tx variação em relação S/ASE       -5,5%   

Inglês       3,45 3,85 3,72 
Tx variação em relação S/ASE       -10,4%   

L. Estrangeira II       3,85 4,07 4,0 
Tx variação em relação S/ASE       -5,2%   

História       3,51 3,80 3,70 
Tx variação em relação S/ASE       -7,6%   

Geografia       3,94 4,16 4,09 
Tx variação em relação S/ASE       -5,4%   

Matemática       3,48 3,74 3,66 
Tx variação em relação S/ASE       -6,96%   

Ciências Naturais       3,46 3,77 3,66 
Tx variação em relação S/ASE       -8,4%   

Ciências Físico Químicas       3,57 3,66 3,63 
Tx variação em relação S/ASE       -2,4%   

Educação Visual       3,74 4,00 3,91 
Tx variação em relação S/ASE       -6,4%   

Educação Física       4,34 4,38 4,36 
Tx variação em relação S/ASE       -0,9%   

EMRC       4,92 4,95 4,93 

Tx variação em relação S/ASE       -0,5%   

 

Análise contextualizada dos resultados 

 
Pontos Fortes e 
sua articulação 
com projetos em 
desenvolvimento. 
 

Globalmente os resultados da EB de Palmeira mostram que; 
- A percentagem de alunos que conclui o 3.º ciclo em 3 anos e que obtêm classificação positiva 
nos dois exames tem vindo a melhorar em relação à média nacional e a superar o desempenho 
de escolas com alunos com o mesmo perfil. 
- Relativamente às dimensões da equidade não foi possível recolher os dados que pudessem 
avaliar a evolução da qualidade do sucesso dos alunos que beneficiam de medidas no âmbito 
da ação social escolar. 
- Os resultados relativos ao ano letivo de 2019-2020 permitem-nos concluir que os alunos 
abrangidos por ASE possuem uma qualidade do sucesso global inferior à dos seus colegas e 
que é nas disciplinas de Português e Inglês que esse é ligeiramente superior. 
 

 
Áreas de melhoria 
e análise 
 

 
- Será importante validar até que ponto a melhoria dos resultados de Português, Matemática e 
de Inglês observados no 2.º ciclo se refletem numa melhoria dos mesmos resultados ao nível 
do 3.º ciclo. 
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ENSINO SECUNDÁRIO - CCH 

 

A. Evolução da Taxa Global de Sucesso 
Fonte – Documento de análise dos resultados escolares – Conselho Pedagógico 

Ano de escolaridade 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

10.º ano 74% 82% 86% 85% 85% 89% 94% 

11.º ano 87% 84% 90% 89% 94% 92% 98% 

12.º ano 56% 68% 67% 60% 59% 70% 81% 

Total 72% 78% 81% 78% 79% 94% 97% 

 

B. Taxas de sucesso escolar. Comparação com os valores nacionais. 
Fonte – Infoescolas e Misi 

  Ano de escolaridade 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

10.º ano (ES Sá de Miranda) 82% 84% 83% 84% 89% 94,7% 

10.º ano (Concelho) 86% 86% 88% 89%   

Diferença para o concelho -4% -2% -5% -5&   

10.º ano (Nacional) 85% 84% 84% 86% 87% 91% 

Diferença para a Nacional -3% 0% -1% -2% +2% +3,7 

11.º ano (ES Sá de Miranda) 84% 88% 89% 90% 92,1% 97,2% 

11.º ano (Concelho) 90% 93% 93% 91%   

Diferença para o concelho -6% -5% -4% -1% 92,3% 96,9% 

11.º ano (Nacional) 89% 92% 92% 92%   

Diferença para a Nacional -5% -4% -3% -2% -0,2% +0,3% 

12.º ano (ES Sá de Miranda) 66% 65% 59% 67% 69,5% 80,1% 

12.º ano (Concelho) 75% 75% 76% 79%   

Diferença para o concelho -9% -10% -17% -12%   

12.º ano (Nacional) 70% 70% 72% 74% 73,1% 81,8% 

Diferença para a Nacional -4% -5% -13% -7% -3,4% -1,7% 

 

C. Percursos diretos de sucesso. Comparação com os valores nacionais. (Escolas do mesmo contexto) – Escola 

Secundária Sá de Miranda 
Fonte – Infoescolas 

Ano de escolaridade 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

12.º ano (ES Sá de Miranda) 30% 30% 38%  

12.º ano (Nacional) 33% 32% 38%  

Diferença -3% -2% 0%  
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Análise contextualizada dos resultados 

 
Pontos Fortes e sua 
articulação com 
projetos em 
desenvolvimento. 
 

- Melhoria contínua das taxas de transição e de conclusão registada nas turmas dos CCH que 
se acentuou a partir do ano letivo de 2018-2019, o que possibilitou que no 10.º e 11.º ano os 
valores das taxas de transição superassem os valores nacionais e que no 12.º ano se 
assistisse a uma descida muito significativa dessa diferença. 
- Para esta melhoria dos resultados contribuíram, ainda que parcialmente, a implementação 
de algumas medidas de promoção do sucesso nas disciplinas que revelavam maiores taxas 
de insucesso e cujos progressos refletir-se-iam, posteriormente, na melhoria da qualidade do 
sucesso das restantes. Neste contexto podem ser destacadas: 
 

Matemática: Reforço do trabalho prático nos 10.º e 11.º anos  

Português: Reforço da oralidade nas turmas de 10.º ano em que a carga letiva o permitiu e 
em todas as turmas de 12.º ano  

Inglês: Coadjuvação nas turmas de 10.º ano para promoção da oralidade  
Os professores das disciplinas estruturantes do plano de estudos, estarão disponíveis em 
salas de aula para esclarecer dúvidas e orientar os alunos no seu estudo. Atribuir-se-ão 1 ou 
2 tempos de apoio às disciplinas em que os alunos terão uma avaliação externa.  
 

 
Áreas de melhoria 
 

- A melhoria registada nas taxas de conclusão (12.º ano) no ano letivo de 2019-2020 foi 
influenciada pela não obrigatoriedade de realização de exames nacionais para conclusão do 
12.º ano. 
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D. Percursos diretos de sucesso. (Alunos que concluem o 12.º ano em 3 anos) 

(Valores recolhidos pela equipa de autoavaliação) 

Ano escolaridade 2014-2017 2015-2018 2016-2019 2017-2020 

Matriculados 281 288 322  

Frequentaram o 10.º ano no ano letivo anterior 58 36 26  

N. alunos matriculados no 10.º ano (1.ª vez) 223 252 296  

Frequentaram 9.º ano no Agrupamento 68 108 106  

Alunos externos ao Agrupamento 
155 

(74%) 
144 

(51%) 
190 
64% 

 

N.º de alunos que concluíram o 12.º ano em 3 anos  
a) 

97 
(43%) 

129 
(51%) 

157 
(83%) 

 

N.º de alunos com ASE (iniciam o 10.º ano)  90 106 129  

N.º de alunos com ASE que concluíram o 12.º ano em 3 anos  
a) 

38 
(42%) 

54 
(50%) 

67 
(52%) 

 

N.º de alunos que iniciaram o 1.º ciclo no Agrupamento e 
concluíram o 12.º ano-CCH em 12 anos a) 

  37/137 
(27%) 

 

N.º de alunos que iniciaram o 2.º ciclo no Agrupamento e 
concluíram um 12.º ano-CCH em 8 anos a) 

13/138 
(9,4%) 

44/145 
(30,3%) 

44/141 
(31,2%) 

 

N.º de alunos que iniciaram o 3.º ciclo no Agrupamento e 
concluíram um 12.º ano-CCH em 6 anos a) 

25/162 
(15,4%) 

50/152 
(32,8%) 

50/145 
(34,4%) 

 

a) Estes valores podem ser ligeiramente inferiores. 

 

 

 

Análise contextualizada dos resultados 

 
Pontos Fortes e sua 

articulação com 
projetos em 

desenvolvimento. 
 

- Nº crescente de alunos que conclui o 12.º ano em 3 anos ainda que não apresentem percursos diretos 
de sucesso. 
- N.º crescente de alunos que inicia o 10.º ano num CCH e que usufrui de medidas/apoios no âmbito da 
ação social escolar. 
- N.º crescente de alunos que realiza, com sucesso, um ciclo de 6 anos (início do 7.º ano no 
agrupamento) ou 8 anos (início do 2.º ciclo) nas escolas do agrupamento. 

 
Áreas de melhoria 

 

- A evolução da percentagem do número de alunos que beneficia de ASE e que conclui o 12.º ano em 
três ano é inferior ao dos alunos que não beneficia de qualquer apoio no âmbito da ação social escolar. 
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E. Como se comparam os resultados dos alunos da escola nesta disciplina, face aos resultados dos mesmos 

alunos nas outras disciplinas com exame? 
Fonte – Infoescolas 

Ano de escolaridade 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Português 
Em linha  

com esperado 
Acima do 
 esperado 

Em linha  
com esperado 

Abaixo 
do esperado 

Matemática 
Em linha  

com esperado 
Abaixo 

do esperado 
Abaixo 

do esperado 
Em linha  

com esperado 

Físico – Química  
Em linha  

com esperado 
Em linha  

com esperado 
Em linha  

com esperado 
 

Biologia – Geologia  
Abaixo 

do esperado 
Acima do 
 esperado 

Em linha  
com esperado 

 

Geografia A 
Em linha  

com esperado 
Abaixo 

do esperado 
Abaixo 

do esperado 
 

História A 
Em linha  

com esperado 
Em linha  

com esperado 
Acima do 
 esperado 

Acima do 
 esperado 

MACS 
Em linha  

com esperado 
Em linha  

com esperado 
Abaixo 

do esperado 
 

Espanhol 
Em linha  

com esperado 
Em linha  

com esperado 
Em linha  

com esperado 
 

Filosofia 
Em linha  

com esperado 
Em linha  

com esperado 
Abaixo 

do esperado 
 

Geometria Descritiva 
Acima do 
 esperado 

Acima do 
 esperado 

Em linha  
com esperado 

 

Economia A 
Acima do 
 esperado 

Acima do 
 esperado 

Acima do 
 esperado 

 

Desenho 
Em linha  

com esperado 
Abaixo 

do esperado 
Em linha  

com esperado 
Em linha  

com esperado 
 

F. Progressão dos resultados dos alunos da escola entre os exames do 9.º ano e do 12.º ano, quando 

comparada com a progressão dos outros alunos do país. 

Ano de escolaridade 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Português 
Em linha  
com esperado 

Acima do 
 esperado 

Em linha  
com esperado 

Abaixo 
do esperado 

Matemática 
Em linha  
com esperado 

Abaixo 
do esperado 

Em linha  
com esperado 

Em linha  
com esperado 

 

Análise contextualizada dos resultados 

Pontos Fortes e 
sua articulação 
com projetos em 
desenvolvimento. 
 

 
Estes resultados revelem a capacidade da escola em garantir que, regra geral, os alunos mantenham, 
pelo menos, resultados idênticos aos que obtiveram no 9.º ano de escolaridade. 
 
 

 
Áreas de 
melhoria 
 

Estes valores não permitem comparar o comportamento dos alunos oriundos do agrupamento com os 
dos restantes embora se considere relevante monitorizar estes resultados. 
É fundamental que a escola consiga criar um valor acrescentado em relação aos resultados do 9.º ano 
nas disciplinas sujeitas a exame nacional. 

 
  



                     

 

Página 19 de 32 

Relatório de autoavaliação do AESM 

ENSINO SECUNDÁRIO – Cursos Profissionais 
 

A. Taxas de conclusão (Comparação com valores nacionais) 
Fonte – MISI 

 Ciclo de formação 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

ESSM Nacional ESSM Nacional ESSM Nacional ESSM Nacional 

1.º ano (10.º ano) 100% 98,3% 100% 98,4% 100% 98,4% 98,8% 98,5% 

2.º ano (11.º ano) 100% 99,2% 100% 99,0% 100% 99,2% 98,7% 99,2% 

3.º ano (12.º ano) 85,7% 72,4% 65,2% 73,5% 77,4% 73,8% 85,7% 74,9% 

Total 94,6% 91,1% 90.7% 91,4% 94,3% 91,3% 94,8% 91,3% 
 

Análise contextualizada dos resultados 

Aspetos positivos 
As taxas de conclusão superiores às médias nacionais nos dois últimos ciclos de formação. 
No ciclo de formação os valores globais da ESSM forma cerca de 11% superiores aos valores 
médios nacionais.  

Aspetos críticos ou 
ameaças 

Nas turmas do 1.º e 2.º ano, no ano letivo de 2019-2020, os resultados são inferiores às médias 
nacionais o que indicia uma ameaça aos resultados positivos em comparação com as médias 
nacionais. 

 

B. Qualidade do sucesso educativo  
(INOVAR - Modelo P062) 

 Ciclo de formação 
2014-2017 2015-2018 2016-2019 2017-2020 

Média da classificação das três áreas de formação 13,0 13,6 13,2 13,4 

Técnico de Gestão e Programação de S. Informáticos 12,1 13,1 12,9 12,1 

Técnico de Multimédia 11,5 13,6 13,3 14,0 

Técnico de Apoio à Infância 14,4 14,1 13,5 14,1 

Técnico de Receção 14,0 ---- ---- ---- 

Média da Classificações da FCT 17,3 16,3 16,3 16,6 

Técnico de Gestão e Programação de S. Informáticos 15,9 15,0 15,8 16,0 

Técnico de Multimédia 16,8 16,7 16,9 17,1 

Técnico de Apoio à Infância 18,0 16,9 16,6 16,6 

Técnico de Receção 19,0 ---- ---- ---- 

Média das classificações das PAP 15,2 14,9 14,5 14,6 

Técnico de Gestão e Programação de S. Informáticos 13,5 14,6 13,5 13,3 

Técnico de Multimédia 13,0 14,5 13,4 13,8 

Técnico de Apoio à Infância 16,9 15,9 16,1 16,7 

Técnico de Receção 18,2 ---- ---- ---- 

Média das classificações de final de curso 13,7 14,2 14,0 14,2 

Técnico de Gestão e Programação de S. Informáticos 12,9 13,8 13,4 13,2 

Técnico de Multimédia 12,0 14,1 13,9 14,3 

Técnico de Apoio à Infância 14,3 14,8 14,6 15,0 

Técnico de Receção 15,4 ---- ---- ---- 

Taxa de conclusão global dos cursos 66,0 47,1 61,2 84,5 
 

 



                     

 

Página 20 de 32 

Relatório de autoavaliação do AESM 

Análise contextualizada dos resultados 

 
Aspetos positivos 

Valores globalmente positivos das médias de conclusão dos cursos, da FCT e da PAP (as 
médias destas duas áreas ganham um significado especial considerando que uma parte da 
avaliação é feita por entidades externas – o tutor na FCT e o Júri na PAP. 
Estes valores ganham um significado adicional considerando o facto do número crescente 
de alunos que têm vindo a concluir com sucesso os respetivos cursos o que indicia que este 
objetivo não tem sido alcançado, em geral, com uma descida da qualidade do sucesso. 
Destaca-se a subida crescente das médias de conclusão dos alunos de TAI o que poderá ser 
explicado, em parte, pelo facto deste curso revelar uma procura crescente por parte de 
alunos que pretendem aceder ao ensino superior. 

Aspetos críticos ou ameaças Uma descida das médias obtidas pelos alunos ao nível da conclusão do curso e da PAP. Esta 
descida não tem sido visível ao nível da FCT o que indicia que estes alunos continuam a 
revelar um perfil que é valorizado pelo mercado de trabalho. 

 

 

C. Número de alunos com módulo em atraso (Final do ano letivo) 
(Mod. P016) 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020  

Percentagem de alunos que progridem com 
mais do que 5 módulos em atraso. 

17,7 13,9 15,0 11,21  

Percentagem global de módulos em atraso 
(final ano) 

3,6 2,91 4,05 2,90  

Percentagem de módulos atraso - GPSI 4,3 2,2 4,4 4,2  

Percentagem de módulos atraso – TM 5,6 4,7 6,8 4,8  

Percentagem de módulos atraso - TAI 1,9 2,0 1,6 0,6  

Percentagem de módulos atraso – ASC ---- ---- 0,4 1,6  

Percentagem de módulos atraso – TIAT ---- ---- 4,5 0,4  

Taxa de conclusão global dos cursos 66,0 47,1 61,2 81,0  
 

 

Análise contextualizada dos resultados 

 
Aspetos positivos 

Redução do número de alunos com módulos em atraso no final do ano letivo. Este valor 
deve considerar o facto do número de alunos que solicitam transferência ou anulam 
matrícula ter vindo a diminuir. 

 
Aspetos críticos ou ameaças 

 
Persistência de um número elevado de alunos com módulos em atraso nos cursos de GPSI 
e Multimédia, em especial nas disciplinas da componente tecnológica o que pode 
comprometer o progresso verificado nas taxas de conclusão dos cursos. 
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D- Taxas de conclusão, colocação no mercado e de prosseguimento de estudos 
Assume como referencial todos os alunos inscritos no final do 1.º período do 1.º ano 

 Ciclo de formação 
 2012-2015 2013-2016 2014-2017 2015-2018 2016-2019 2017-2020 

4.a Taxa de conclusão do curso 37,6 58,2 66,0 47,1 61,2 84,5* 

Tx de conclusão dos cursos no tempo previsto a) 28,2 53,8 60,8 45,6 61,2 84,5 

Tx de conclusão dos cursos após o tempo previsto b) 9,4 4,4 5,2 1,5 0  

Técnico de GPSI / EAC* 18,1 45,2 61,3 19,3 62,9 66,6 

Técnico de Multimédia 33,3 37,1 51,72 42,3 28,5 79,1 

Técnico de Apoio à Infância ---- 64,0 90 53,5 66,6 91 

Técnico de Receção 30,3 ---- 42,8 ---- ---- ---- 

a) conclusão até agosto. B) conclusão até dezembro. *- Valor provisório 

 

 2013-2016 2014-2017 2015-2018 2016-2019 2017-2020 

Tx de diplomados a trabalhar por conta de outrem. 50,9 45,3 37,5 
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Tx de diplomados a trabalhar por conta própria. 3,8 6,3 3,1 

Tx de diplomados a frequentar estágios profissionais.   0,0 

Tx de diplomados à procura de emprego. 1,9 3,1 18,8 

5.a Taxa de prosseguimento de estudos 26,4 25 21,9 

Tx de diplomados a frequentar o ensino superior. 20,8 18,8 18,8 

Tx de diplomados a frequentar cursos pós-secundário. 5,7 6,3 3,1 

5.a Taxa de diplomados noutras situações 1,9 3,1 3,1 

5.a Tx de diplomados com situação desconhecida 13,2 15,6 12,1 

Tx de diplomados a exercer profissões relac. com o curso/AEF 18,9 21,9 9,4 

Tx de diplomados à procura de emprego. 1,9 3,1 18,8 

5.a Taxa de prosseguimento de estudos 26,4 25,0 21,9 

a) conclusão até agosto. B) conclusão até dezembro. *- Valor provisório 

 
 

Análise contextualizada dos resultados 

Aspetos positivos 
Evolução globalmente positiva entre o ciclo de formação de 2012-2015 que permitiu duplicar 
os valores das taxas globais de conclusão dos cursos profissionais. 

Aspetos a melhorar 
Reduzir as flutuações negativas como a que coincidiu com o ciclo de formação de 2015-2018 
o que pode ser entendido como um sinal de alguma falta de consistência dos progressos 
efetuados. 

 

ENSIN  
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCATIVO 
 

 

Considerando o contexto em que foi aplicado o inquérito por questionário que servirá de base à identificação de 

pontos fortes e de fragilidade ao nível da prestação do serviço educativo, num período em que todos os alunos se 

encontravam num regime de Ensino à Distância não foi considerando relevante aplicar um mecanismo de 

aplicação por amostras tendo, pelo contrário, sido aplicado a todos os alunos do 2.º, 3.º e Ensino Secundário.  

O Inquérito foi respondido por 774 alunos que se distribuíram de forma mais ou menos uniforme pelos diferentes 

anos de escolaridades: 

5.º ano 89 respostas 

6.º ano 85 respostas 

7.º ano 91 respostas 

8.º ano 76 respostas 

9.º ano 71 respostas 

10.º ano – CCH 113 respostas 

10. ano – CP 42 respostas 

11.º ano – CCH 85 respostas 

11. ano – CP 27 respostas 

12.º ano – CCH 77 respostas 

12. ano – CP 18 respostas 

 

Relativamente aos professores o Inquérito foi respondido por 131 professores distribuídos, igualmente e de 

forma uniforme, pelos diferentes códigos de recrutamento 

O modelo de inquérito utilizou, como referência, um modelo que foi aplicado pela equipa responsável pelo 

Estudo de Avaliação do Projeto Piloto de Inovação Pedagógica tendo sido selecionadas as questões que foram 

consideradas mais pertinentes e relevantes em termos de avaliação das mudanças que foram sendo 

implementadas na sequência da aplicação dos Decretos Lei 54/2018 e 55/2018 e que iam de encontro a alguns 

dos eixos estratégicos do Projeto Educativo.  
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Envolvimento / Participação 

 
Alunos 

Questões NA/SO DT D C CT TOT TOT 

Os alunos participam na discussão sobre as mudanças que ocorrem na nossa 
escola. 

100 25 115 449 85 674 774 

 
79,2% 

  

É pedida a opinião aos alunos sobre a forma como a escola funciona. 
75 34 140 412 113 699 774 

 
75,1% 

  

É pedida a opinião aos sobre projetos / atividades que vão ser desenvolvidos. 
65 25 112 468 104 709 774 

 
80,7% 

  
As propostas de atividades apresentadas pelos alunos são discutidas e algumas 
são implementadas. 

77 18 99 482 98 697 774 

  83,2%     

 
Professores 

 Questões NA/SO DT D C CT TOT TOT 

Os professores participam na discussão sobre as mudanças que são 
implementadas. 

  1 24 82 23 130 130 

  80,8%     

É pedida a opinião aos professores sobre a forma como o agrupamento 
funciona. 

4 3 28 70 26 127 131 

  75,6%     

É pedida a opinião aos professores sobre projetos / atividades que vão ser 
desenvolvidos. 

4 2 12 88 25 127 131 

  89,0%     

As propostas de atividades e de projetos apresentados pelos professores são 
discutidas e, na maioria, são implementados. 

6 4 16 75 30 125 131 

  84,0%     

 
 

Análise contextualizada dos resultados 

 
Aspetos positivos 

 
- Os resultados revelam um grande nível de consistência entre as opiniões de professores e de 
alunos. 
- O item que mereceram maior nível de concordância foi a participação dos alunos na decisão 
de projetos a desenvolver ou de discussão de projetos por eles apresentados. 
- Estes resultados são explicáveis, no caso dos alunos, pelo trabalho dos diretores de turma e 
dos dinamizadores de projetos na discussão de projetos a implementar e, por outro, na 
realização periódica de reuniões com os delegados de turma durante as quais podem 
apresentar as respetivas propostas de atividades a desenvolver. 
- No caso dos professores estes resultados justificam-se pelo trabalho conjunto de auscultação 
dos docentes em algumas das mudanças a implementar e discussão de alguns dos 
documentos estruturantes do agrupamento. 
 

Aspetos críticos ou 
ameaças 
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Dimensão pedagógica / atividades de ensino e aprendizagem 

 

Alunos 

  Questões NA/SO DT D C CT TOT TOT 

Na maioria das aulas as atividades desenvolvidas são muitas diversificadas. 
56 42 212 410 54 718 774 

  64,6%     

Nas aulas usamos, frequentemente, tecnologias (computadores, tablets) para 
pesquisar e trabalhar. 

45 53 169 373 134 729 774 

  69,5%     

Os professores preocupam-se, acima de tudo, em cumprir o programa. 
29 6 47 457 235 745 774 

  92,9%     

Nas aulas a maior parte do tempo destina-se à explicação da matéria pelos 
professores. 

30 7 52 513 172 744 774 

  92,1%     

Na maioria das aulas usamos sempre o manual e fazemos fichas de trabalho 
escritas. 

30 12 93 476 162 743 773 

  85,9%     

 

Professores 

  Questões NA DT D C CT TOT TOT 

Na maioria das minhas aulas as atividades desenvolvidas são muito diversificadas. 
1 1 5 72 52 130 131 

  95,4%     

Nas minhas aulas os alunos usam, frequentemente, equipamentos tecnológicos 
(computadores, tablets). 

5 5 40 50 31 126 131 

  64,3%     

A minha principal preocupação é a de cumprir o programa. 
5 16 77 32 1 126 131 

  26,2%     

Nas minhas aulas a maior parte do tempo destina-se à explicação dos conteúdos 
programáticos. 

4 11 45 62 9 127 131 

  55,9%     

Na maioria das minhas aulas uso, principalmente, o manual e os alunos realizam 
fichas de trabalho escritas. 

5 16 77 32 1 126 131 

  26,2%     

 
 

Análise contextualizada dos resultados 

 
Aspetos positivos 

A Organização do processo de ensino aprendizagem revela em menor grau de consistência 
entre as opiniões dos professores e as dos alunos. 
- Os resultados são semelhantes relativamente à frequência no uso das novas tecnologias em 
contexto de sala de aula; 
- Existe alguma congruência na concordância de uma grande diversidade nas atividades 
desenvolvidas em contexto de sala de aula embora a concordância dos alunos revele valores 
claramente inferiores à concordância dos professores; (este facto revela uma crescente 
preocupação na implementação de atividades letivas diversificadas e desafiadoras para os 
alunos e que são, em parte, um resultados das atividades e sessões de partilha de experiências 
dinamizadas por professores envolvidos em projeto Erasmus). 
- Relativamente às outras questões os alunos enfatizam mais a preocupação com o 
cumprimento do programa e colocam uma maior ênfase na explicação dos conteúdos 
programáticos.  

 
Aspetos críticos  

- Menor consistência nas respostas dadas por professores e alunos.  
- Esta inconsistência também pôde ser observada nos resultados das escolas envolvidas no 
Relatório de Avaliação Externa do PPSI (os níveis de concordância dos alunos com a realização 
de atividades diferentes na sala de aula era de 52%, o que contrastava com alguns itens das 
respostas dos respetivos professores.   
- Na perspetiva dos alunos ainda permanecem metodologias de ensino muito centradas na 
explicação dos conteúdos, na exploração do manual e na realização de fichas de trabalho 
escritas. 
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Dimensão pedagógica / atividades de diferenciação pedagógica 

 
Alunos 

 Questões NA DT D C CT TOT TOT 

É frequente nas aulas uns alunos estarem a fazer atividades diferentes das dos 
outros. 

83 173 357 143 18 691 774 

  23,3%     

Quando um aluno sente dificuldades numa matéria os professores ajudam-no a 
ultrapassá-las. 

26 9 44 438 257 748 774 

  92,9%     

Quando terminamos as atividades, e queremos aprender mais, fazemos atividades 
diferentes das dos restantes colegas. 

107 54 207 337 69 667 774 

  60,9%     

Quando sentimos dificuldades os professores dão-nos tarefas diferentes para 
melhorar. 

93 48 232 321 80 681 774 

  58,9%     

Os trabalhos de casa são iguais para todos os alunos. 
28 9 44 353 340 746 774 

  92,9%     

 
Professores 

 Questões NA DT D C CT TOT TOT 

É frequente nas minhas aulas os alunos estarem a realizar atividades diferentes. 
4 0 52 57 17 126 130 

  58,7%     

Quando um aluno sente dificuldades ajudo-o a ultrapassá-las. 
1 0 0 29 101 130 131 

  100,0%     

Quando terminam as atividades, e querem aprender mais, disponibilizo atividades 
diferentes das dos restantes colegas. 

4 0 10 64 53 127 131 

  92,1%     

Quando os alunos sentem dificuldades disponibilizo tarefas diferentes para 
melhorarem. 

2 0 8 53 68 129 131 

  93,8%     

Os trabalhos de casa são, com frequência, iguais para todos os alunos. 
18 4 23 65 21 113 131 

  76,1%     

 
 

Análise contextualizada dos resultados 

 
Aspetos positivos 

 

 
- Contata-se a concordância de alunos e de professores no apoio e na ajuda prestada aos 
alunos com dificuldades no sentido de os ajudar a superar as suas dificuldades o que é um 
sinal de crescentes preocupações de equidade.  
 

 
Aspetos críticos  

 
- A dificuldade que os professores revelam na construção de atividades de diferenciação 
pedagógica (só metade dos professores concorda com a frequente realização de atividades 
diferentes entre os alunos descendo esse nível de concordância para 25% no caso dos alunos). 
- Essa constatação aplica-se, igualmente, aos trabalhos de casa que na opinião na maioria dos 
professores e dos alunos são iguais para todos os alunos. 
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Dimensão pedagógica / avaliação das aprendizagens 

 
Alunos 

 Questões NA DT D C CT TOT TOT 

Os alunos participam sempre na avaliação do trabalho que desenvolveram. 
59 21 99 465 130 715 774 

  83,2%     

Os alunos participam na avaliação dos outros alunos da turma. 
71 61 199 369 74 703 774 

  63,0%     

Os professores utilizam diferentes instrumentos para a avaliação dos alunos 
(apresentações, trabalhos de grupo, projetos, testes, etc.) 

26 14 22 424 288 748 774 

  95,2%     

A nota do final do período depende, em grande parte, das classificações dos 
testes. 

44 22 141 420 147 730 774 

  77,7%     

Com frequência os professores dão instruções claras sobre os objetivos a atingir 
com as tarefas de aprendizagem 

47 5 74 514 134 727 774 

  89,1%     

Quando os alunos fazem progressos os professores dizem-lhes. 
57 21 90 440 166 717 774 

  84,5%     

 
Professores 

 Questões NA DT D C CT TOT TOT 

Os meus alunos participam sempre na avaliação do trabalho que desenvolveram. 
3 0 7 60 61 128 131 

  94,5%     

Os meus alunos participam na avaliação dos outros alunos da turma. 
6 3 28 65 29 125 131 

  75,2%     

Utilizo diferentes instrumentos para a avaliação dos alunos (apresentações, 
trabalhos de grupo, projetos, testes, etc. 

2 0 4 38 87 129 131 

  96,9%     

A classificação final do período depende, em grande parte, das classificações dos 
testes. 

7 20 60 38 6 124 131 

  35,5%     

Com frequência apresento aos alunos as aprendizagens essenciais a atingir. 
5 0 14 74 38 126 131 

  88,9%     

Informo os alunos quando fazem progressos. 
1 0 0 45 85 130 131 

  100,0%     

 
 

Análise contextualizada dos resultados 

 
Aspetos positivos 

Considerando a grande relevância que tem sido atribuída às questões da avaliação das e para as 
aprendizagens, este item é indiscutivelmente um dos que recolheu maior grau de consistência 
entre as opiniões dos alunos e dos professores: 
- É elevado o grau de concordância da participação dos alunos na avaliação do respetivo 
trabalho e do trabalho dos colegas. (todavia, considerando a obrigatoriedade da realização de 
momentos de autoavaliação não deixa de merecer alguma reflexão a existência de um elevado 
número de alunos que não responde ou discorda). 
- Há um elevado grau de consenso entre alunos e professores relativamente à utilização de 
diferentes instrumentos de avaliação e na apresentação dos objetivos / aprendizagens 
essenciais a serem atingidas. 
- A utilização de feedback constante sobre os progressos que os alunos fazem é outras das 
variáveis que merece elevado grau de concordância. 

Aspetos críticos  O único aspeto em que professores e alunos divergem diz respeito ao peso a avaliação escrita 
desempenha na avaliação final de cada um dos períodos. 
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Dimensão pedagógica / relação professor - aluno 

 
Alunos 

 Questões NA DT D C CT TOT TOT 

Os professores dão a mesma atenção a todos os alunos 
48 68 200 339 119 726 774 

  63,1%     

Os professores dão oportunidade de todos os alunos exporem as suas ideias e 
opiniões. 

28 23 87 438 198 746 774 

  85,3%     

Sempre que um aluno não percebe alguma coisa os professores fazem-no sentir-
se à vontade para colocar as dificuldades. 

31 19 80 440 204 743 774 

  86,7%     

Existe confusão e barulho na maioria das aulas porque os professores não 
conseguem manter a disciplina. 

85 145 338 171 35 689 774 

  29,9%     

Durante as aulas as regras de comportamento são claras e iguais em todas as 
disciplinas. 

34 21 83 434 202 740 774 

  85,9%     

 
Professores 

 Questões NA DT D C CT TOT TOT 

Dou a mesma atenção a todos os alunos. 
2 7 27 46 49 129 131 

  73,6%     

Dou oportunidade a todos os alunos para exporem as suas ideias e opiniões. 
1 0 1 19 100 120 121 

  99,2%     

Sempre que um aluno não percebe algum conteúdo procuro que se sinta à 
vontade para colocar as dificuldades. 

1 0 0 23 107 130 131 

  100,0%     

Às vezes existe confusão e barulho nas aulas porque é difícil manter a disciplina. 
5 37 57 30 2 126 131 

  25,4%     

 
 

Análise contextualizada dos resultados 

 
Aspetos positivos 

- alunos e professores concordam, na globalidade, com a criação de condições de igualdade, de 
justiça e de respeito por todos. 
- no caso dos alunos será de realçar a concordância com o facto das regras de comportamento 
serem iguais e claras em todas as disciplinas. Este facto é justificado pelo trabalho que é 
desenvolvido no início do ano letivo pelos diferentes Conselhos de Turma e que plasma uma das 
orientações previstas no Plano de Melhoria de 2017/2018 em que se propunha “a clarificação, 
no início do ano, junto de toda a comunidade educativa, dos conceitos, procedimentos de 
atuação e de registo das ocorrências de comportamentos indevidos por parte dos alunos.”  
- a não atenção dada aos alunos não parece que possa ser vista como um aspeto crítico até 
porque a maioria dos alunos concorda que todos os professores se preocupam em ajudá-los nas 
situações em que revelam dificuldades pelo que este item pode ser visto como um elemento 
promotor de equidade ao prestar-se mais atenção aos alunos que dela mais necessitam. 

Aspetos críticos  - a existência de um número significativo de professores e alunos que concorda com a existência 
de alguma confusão e barulho nas aulas. 
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Dimensão curricular 

 
Alunos 

 Questões NA DT D C CT TOT TOT 

É frequente a turma desenvolver projetos que envolvem mais do que uma 
disciplina. 

90 54 214 360 56 684 774 

  60,8%     

Gosto das aulas onde se desenvolvem projetos que envolvem trabalho 
articulado de várias disciplinas. 

123 25 99 407 120 651 774 

  81,0%     

As aulas e o desenvolvimento de projetos têm permitido conhecer melhor a 
região onde vivemos. 

86 25 115 431 117 688 774 

  79,7%     

Sempre que desenvolvemos projetos ou atividades de pesquisa aprendo mais e 
com mais facilidade. 

44 12 64 481 173 730 774 

  89,6%     

Algumas atividades proporcionem o contacto com um leque variado de 
problemas atuais e concretos. 

82 10 71 490 121 692 774 

  88,3%     

 
Professores 

 Questões NA DT D C CT TOT TOT 

Os alunos gostam mais das aulas onde se desenvolvem projetos que envolvem 
trabalho articulado de várias disciplinas. 

22 2 18 70 19 109 131 

  81,7%     

As aulas e o desenvolvimento de projetos têm permitido aos alunos conhecer 
melhor a região onde vivem. 

29 0 10 72 20 102 131 

  90,2%     

Sempre que desenvolvem projetos ou atividades de pesquisa os alunos 
aprendem mais e com maior facilidade. 

7 0 16 74 34 124 131 

  87,1%     

 
 

Análise contextualizada dos resultados 

 
Aspetos positivos 

 
A concordância da maioria dos alunos relativamente ao desenvolvimento de projetos que 
envolvem mais do que uma disciplina. 
A concordância de alunos e professores de que a qualidade da aprendizagem é maior quando 
são desenvolvidas metodologias assentes em metodologias de trabalho projeto. 

Aspetos críticos   
O elemento mais crítico é o do número de alunos que discorda da frequência da realização de 
atividades de desenvolvimento que envolvam mais do que uma disciplina. 
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Apoio Pedagógico 

 
Alunos 

 Questões NA DT D C CT TOT TOT 

As atividades de apoio oferecidas são suficientes para abranger todos os alunos 
que delas necessitam. 

104 21 79 463 105 668 772 

  85,0%     

As atividades de apoio/Estudo Orientado são importantes porque ajudam os 
alunos a superarem dificuldades e esclarecer dúvidas. 

71 13 31 414 243 701 772 

  93,7%     

Os professores valorizam a participação dos alunos nas atividades de 
apoio/Estudo Orientado. 

113 16 38 440 164 658 771 

  91,8%     

O horário das atividades de apoio/Estudo Orientado nem sempre é o mais 
adequado. 

138 41 172 329 92 634 772 

  66,4%     

 
Professores 

 Questões NA DT D C CT TOT TOT 

As atividades de apoio oferecidas são suficientes para abranger todos os alunos 
que delas necessitam. 

14 29 45 37 5 116 130 

  36,2%     

As atividades de apoio/Estudo Orientado são importantes porque ajudam os 
alunos a superar dificuldades e esclarecer dúvidas. 

12 2 2 53 61 118 130 

  96,6%     

Valorizo a participação dos alunos nas atividades de apoio/Estudo Orientado. 
28 1 4 56 41 102 130 

  95,1%     

O horário das atividades de apoio/Estudo Orientado nem sempre é o mais 
adequado. 

25 8 23 53 20 104 129 

  70,2%     

 
 

Análise contextualizada dos resultados 

 
Aspetos positivos 

Alunos e professores concordam na pertinência e importância das atividades de Apoio 
Educativo de estudo Orientado. 
Por outro lado, quer os alunos quer os professores concordam com a valorização da 
participação dos alunos em termos da avaliação  

Aspetos críticos  A maioria dos professores refere que as atividades de apoio educativo não são suficientes 
para abranger todos os alunos que delas necessitam enquanto que a maioria dos alunos 
considera-as suficientes. 
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Trabalho colaborativo 

 
O plano de melhoria de 2017-2018 apresentava como ponto forte do trabalho desenvolvido no 
agrupamento o trabalho colaborativo desenvolvido entre os docentes ao nível do planeamento das 
aprendizagens, na organização pedagógica e na exploração de práticas e estratégicas facilitadoras da 
aprendizagem. 
 
Neste sentido, era importante avaliar se esta dimensão continuava a ser um ponto forte e perceber as 
dimensões desse trabalho colaborativo e tentar perceber as mudanças ocorridas nessas dinâmicas de 
trabalho atendendo aos desafios colocados pela publicação nos novos enquadramentos legais. 
 
Neste contexto, solicitou-se a todos os professores que escolhessem as opções em que, com maior 
frequência, ocorrem situações de trabalho colaborativo com outros professores. 

 
Atividades de natureza colaborativa Percentagem 

Planificação de atividades entre os professores da mesma AD. 84,7% 

Partilha de materiais e recursos pedagógicos., 80,9% 

Partilha ou criação de fichas de trabalho e de avaliação. 61,1% 

Realização de visitas de estudo em articulação com outros professores das turmas. 56,5% 

Dinamização de ações/atividades para partilha de experiências (Ex. utilização de 
ferramentas tecnológicas). 

42% 

Dinamização de projetos no âmbito do Estratégia de Educação para a Cidadania., 39,7% 

Dinamização de atividades no âmbito de Domínios de Autonomia Curricular. 27,5% 

Dinamização de projetos de natureza interdisciplinar (Ex. Projetos Erasmus, CLIL). 25,2% 

 
A análise dos resultados permite concluir que continuam a predominar as lógicas de trabalho 
colaborativo entre professores da mesma disciplina (partilha de recursos, fichas de trabalho e de 
avaliação). 
 
Em sentido contrário, nas atividades que envolvem professores de diferentes disciplinas a planificação e 
organização de visitas de estudo e o desenvolvimento de projetos no âmbito da Estratégia de Educação 
para a Cidadania são aqueles que envolvem uma menor percentagem de professores em especial a 
dinamização DAC e de projetos de natureza interdisciplinar. 
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Conclusão 
 
Em linhas gerais destacar: 

 progressos efetuados ao nível dos resultados escolares (taxas de transição e conclusão dos 

diferentes ciclos de escolaridade) que permitiram torná-lo residual nos três primeiros ciclos de 

escolaridade e, no caso do Ensino Secundário a melhoria dos resultados observada no CCH e nos 

Cursos Profissionais; 

 os progressos efetuados ao nível da evolução da qualidade do sucesso escolar; 

 progressos efetuados ao nível da equidade, em especial no 1.º e 2.º ciclo; 

 necessidade de serem efetuadas análises que permitam avaliar se a melhoria dos resultados 

escolares verificadas no Ensino Secundário estão a ser acompanhados por idênticos progressos 

ao nível da equidade. 

 a melhoria dos resultados escolares foi acompanhada por uma mudança nos processos de 

avaliação que tendem, progressivamente, a valorizar outros instrumentos e estratégias em 

detrimento de uma avaliação assente nos resultados das fichas de avaliação; 

 esta diversificação das modalidades e instrumentos de avaliação estão a ser acompanhadas de 

práticas e estratégias de ensino mais diversificadas e uma crescente preocupação por apoiar os 

alunos que revelam mais dificuldades de aprendizagem; 

 as atividades de diferenciação pedagógica, em contexto de sala de aula, são aquelas que 

revelam mais constrangimentos na sua dinamização continuando a predominar a realização de 

atividades iguais para todos os alunos. 

 professores e alunos concordam que a dinamização de projetos de articulação curricular são 

ótimos momento de promoção de aprendizagens embora a sua realização não seja uma prática 

com uma grande regularidade o que pode ser justificado pela “ditadura” do cumprimento dos 

programas. 

 o trabalho colaborativo entre professores é desenvolvido, preferencialmente, entre professores 

da mesma Área Disciplinar e visa, predominantemente, a produção de materiais de suporte às 

atividades letivas, de fichas de avaliação e de fichas de trabalho. 

 

 

O coordenador da equipa 

Mário Moura 


