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1.  INTRODUÇÃO 

 

A Lei n.º 31/2002, de 20 de Dezembro, determina que a autoavaliação da escola tem caráter 

obrigatório, desenvolvendo-se em permanência e com o apoio da administração educativa.  

O Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril define o “relatório de autoavaliação” como “o documento 

que procede à identificação do grau de concretização dos objetivos fixados no projeto educativo, à 

avaliação das atividades realizadas pelo agrupamento de escolas ou escola não agrupada e da sua 

organização e gestão, designadamente no que diz respeito aos resultados escolares e à prestação do 

serviço educativo.” 

A manutenção de uma cultura de autoavaliação aceite e valorizada pela comunidade educativa, é 

um dos objetivos do Projeto Educativo. Para a elaboração deste trabalho, foram analisados os 

relatórios das equipas anteriores, as informações inseridas nas plataformas utilizadas e partilhadas no 

Agrupamento, atas e relatórios das diferentes estruturas e, principalmente, a indagação direta ao longo 

do ano letivo junto dos responsáveis das diferentes estruturas por parte dos elementos da equipa de 

avaliação interna. 

Dado que o ano letivo 2016/17 encerra um ciclo avaliativo de quatro anos, na medida do possível, 

este relatório tenta englobar informações dos últimos 4 anos letivos. 

2 – ENQUADRAMENTO LEGAL 

A obrigatoriedade da implementação de processos de autoavaliação dos estabelecimentos de 

ensino não superior foi estabelecida pela Lei N.º 31/2002, de 20 de Dezembro - Lei do Sistema de 

Avaliação da Educação e do Ensino Não Superior, que determina, no seu artigo 6º que “A 

autoavaliação tem carácter obrigatório, desenvolve-se em permanência, conta com o apoio da 

administração educativa e assenta nos termos de análise previstos nas alíneas constantes do art.º 6: 

a) Grau de concretização do projeto educativo e modo como se prepara e concretiza a 

educação, o ensino e as aprendizagens das crianças e jovens, tendo em conta as suas 

características específicas; 

b) Nível de execução de atividades proporcionadoras de climas e ambientes educativos 

capazes de gerarem as condições afetivas e emocionais de vivência escolar propícia à 

interação, à integração social, às aprendizagens e ao desenvolvimento integral da 

personalidade das crianças e alunos; 

c) Desempenho dos órgãos de administração e gestão das escolas ou agrupamentos de 

escolas, abrangendo o funcionamento das estruturas escolares de gestão e de orientação 

educativa, o funcionamento administrativo, a gestão de recursos e a visão inerente à ação 

educativa, enquanto projeto e plano de atuação; 

https://drive.google.com/file/d/0BwrZ5iTw6zORdVZxMGlCZEN3Mmc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwrZ5iTw6zORT0xveE5kbVRnYzA/edit?usp=sharing
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d) Sucesso escolar, avaliado através da capacidade de promoção da frequência escolar e 

dos resultados do desenvolvimento das aprendizagens escolares dos alunos, em particular dos 

resultados identificados através dos regimes em vigor de avaliação das aprendizagens; 

e) Prática de uma cultura de colaboração entre os membros da comunidade educativa. 

3 – METODOLOGIA 
Houve um horário comum dos elementos da equipa de autoavaliação às quartas-feiras, na sala de 

diretores de turma, em que foram discutidas e analisadas as metodologias com distribuições de tarefas 

e a criação de ficheiros partilhados de recolha de dados para todos terem acesso imediato ao 

desenvolvimento das tarefas individuais e outras informações. 

No início do ano letivo, foram analisados por todos os elementos da equipa, as avaliações dos anos 

anteriores assim como o projeto educativo, o plano de ação estratégica e, principalmente, o plano de 

melhoria do Agrupamento. Após essa análise foi elaborada uma calendarização de atividades a 

desenvolver durante o ano.  

Neste sentido, como instrumentos de autoavaliação foram selecionados métodos quantitativos e 

análise de conteúdo. Na análise quantitativa, foram utilizados gráficos e tabelas de resultados 

escolares dos alunos e dos inquéritos respondidos no ano letivo anterior. Quanto à análise de conteúdo 

forma construídas grelhas de recolha de informação de diferentes documentos, em ficheiros 

partilhados. 

O modelo de avaliação implementado é o CAF, “Common Assessment Framework”,este foi seguido 

na medida do possível nos critérios de meios e de resultados, com uma aplicação pouco rígida do 

modelo pois nenhum não há pessoas com formação nesta área na equipa de avaliação interna.  

3.1 – Constituição da Equipa de Avaliação Interna 
A nomeação da equipa de avaliação interna, feita a 22 de setembro de 2016, teve como 

subjacentes os seguintes critérios: 

- Não ser numerosa (entre 7 e 8 elementos); 

- Ser coesa e multidisciplinar (todos os departamentos estão representados); 

- Contar com docentes com disponibilidade de horário, com representatividade de todos os 

departamentos, bem como uma docente do ensino especial e um docente da biblioteca.   

 

 

 

 

 

 

 

           Nome Departamento/cargo 

Manuela Vieira Dep. Pré-escolar 

Manuel Raposo Dep. 1ºciclo 

Vítor Encarnação Dep. Línguas 

Mª Luísa C. Real Dep.Ciências Sociais e Humanas 

Vítor Silva 
Matemática e C. Experimentais / Coordenador da Equipa de 
Avaliação Interna 

Mª Fátima Lopes Dep. Expressões / Professora de Educação Especial 

António Brissos Matemática e C. Experimentais/ Professor da Equipa da Biblioteca 
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3.2 – Objetivos da Equipa 
A equipa de avaliação Interna teve como principais objetivos: 

- Proceder à autoavaliação do Agrupamento; 

- Divulgar os resultados do seu trabalho à Comunidade Educativa; 

- Refletir criticamente com vista à eficácia do desempenho do Agrupamento;  

- Sistematizar os resultados da avaliação dos alunos do Agrupamento e a sua evolução; 

- Apresentar sugestões de melhoria para os pontos fracos detetados;  

- Acompanhar a implementação do Projeto Educativo, Plano de Atividades e Projeto de Ação 

Estratégica.  

4.  AUTOAVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO DO AGRUPAMENTO – CRITÉRIOS DE MEIOS 
Os critérios de meios determinam o que a organização faz e como realiza as suas atividades 

para obter os resultados desejados.  
Quanto à organização e gestão foram considerados os seguintes critérios:  

- Liderança; 

- Planeamento e Estratégia; 

      - Pessoas; 

- Parcerias e Recursos; 

- Processos. 

 

Em março de 2016 (ano letivo 2015/16) foram aplicados inquéritos que permitiram uma avaliação 

quantitativa (numa escala 0-5) da organização e gestão que estão resumidos nos quadros seguintes. 

     Extremos de satisfação 

  

Nº 
respostas 

média  
(0-5) 

Ind.CAF 
(0-100) 

Menos pontuado média Mais pontuado média 

L
id

e
ra

n
ç
a

 

Docentes 34 3,8 76 

A Direção define claramente 
o papel e a responsabilidade 
das pessoas na 
concretização do Projeto 
Educativo.  

3,5 

A Direção mostra 
disponibilidade para escutar e 
responder em tempo útil aos 
professores e restantes 
elementos da Comunidade 
Educativa. 

4,1 

Funcionários 
não docentes 

37 3,8 76 
 A Direção atua como 
modelo de suporte à criação 
de uma cultura de escola. 

3,7 
 A Direção mostra 
disponibilidade para escutar e 
responder em tempo útil. 

4,0 

Encarregados 
Educação 

71 3,6 72 
 A Direção sabe gerir, com 
justiça, os conflitos que 
surgem nesta escola. 

3,3 

 A Direção mostra 
disponibilidade para ouvir os 
Pais e Encarregados de 
Educação. 

4,0 

Alunos 
2º,3º,Sec. 

265 3,5 70 
 A Direção Executiva sabe 
gerir, com justiça, os conflitos 
que surgem nesta escola. 

3,2 

 A Direção apoia a realização 
de atividades (culturais, 
desportivas, etc...) propostas 
pelos alunos. 

3,7 
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Extremos de satisfação 

  

Nº 
respostas 

média  
(0-5) 

Ind.CAF 
(0-100) Menos pontuado média Mais pontuado média 

P
la

n
e
a

m
e

n
to

 e
 

E
s

tr
a
té

g
ia

 
 

Docentes 34 4,0 80 

A Direção promove incentivos 
logísticos (espaços, tempo, 
recurso) para o 
desenvolvimento de projetos 
inovadores 

3,7 
Conheço os documentos 
orientadores do 
Agrupamento 

4,4 

Funcionários 
não docentes 

38 3,6 73 
Conheço os documentos 
orientadores do 
Agrupamento: 

3,2 

A Direção promove o 
cumprimento do 
Regulamento Interno do 
Agrupamento. 

4,0 

Encarregados 
Educação 

71 3,6 72 

No Agrupamento há a 
preocupação em diversificar a 
oferta educativa de modo a 
adequá-la às características 
dos alunos. 

3,4 Conheço a Página da 
Internet do Agrupamento. 

4,0 

     
Extremos de satisfação 

  

Nº 
respostas 

média  
(0-5) 

Ind.CAF 
(0-100) Menos pontuado média Mais pontuado média 

G
e

s
tã

o
 d

e
 p

e
s
s

o
a

s
 

 

Docentes 34 3,9 78 

A Direção promove, apoia e 
incentiva condições de formação 
continua de pessoal docente, 
dentro e fora, do Agrupamento. 

3,6 

O Coordenador de 
Departamento promove o 
trabalho colaborativo dos 
seus elementos no 
desenvolvimento da prática 
letiva. 

4,0 

Funcionários 
não docentes 

37 3,6 73 

O Pessoal Não Docente 

participa em atividades de 

formação contínua para 

atualização de conhecimentos e 

aquisição de competências no 

seu campo profissional. 

3,6 

A Direção define critérios 

para distribuição do serviço 

não docente tendo em conta 

um melhor desempenho. 

3,7 
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Extremos de satisfação 

  

Nº 
respostas 

média  
(0-5) 

Ind.CAF 
(0-100) Menos pontuado média Mais pontuado média 

P
a

rc
e

ri
a
s

 e
 r

e
c

u
rs

o
s

 

 

Docentes 34 3,9 79 

 Existe um inventário atualizado 

dos recursos didáticos do 

Agrupamento. 3,81 

 Os docentes utilizam as TIC 

como recurso pedagógico e 

instrumento de 

desenvolvimento pessoal e 

profissional 

4,1 

Funcionários 

não 

docentes 

36 3,80 75 

 A Direção tem em conta as 

propostas do Pessoal Não 

Docente na aquisição de 

materiais. 

3,7 

 A Direção otimiza a 

utilização dos seus recursos. 
3,8 

     
Extremos de satisfação 

  

Nº 
respostas 

média  
(0-5) 

Ind.CAF 
(0-100) Menos pontuado média Mais pontuado média 

G
e

s
tã

o
 d

e
 p

ro
c

e
s

s
o

s
 

 

Docentes 34 4,2 84 
A Direção divulga a informação 

atempada e eficazmente. 
4,0 

Os professores adequam a 

sua planificação às 

características específicas 

de cada turma. 

4,5 

Funcionários 

não docentes 
37 3,6 71 

É potenciada a polivalência dos 

funcionários através da 

rotatividade dos postos de 

trabalho. 

3,2 

O Agrupamento identifica e 

estabelece prioridades para 

melhorar os processos de 

gestão e administração. 

3,8 
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4.1 Critério 1 -Liderança  
 

Quanto à liderança, procurou-se identificar as evidencias da sua ação para implementar através de 

ações e comportamentos adequados à missão e visão da organização. Assegurar o desenvolvimento 

e a implementação do sistema de gestão da organização, do desempenho e da mudança com o 

enfoque especial na implementação do Pano de Melhoria e de Ação Estratégica. 
 

INDICADORES EVIDÊNCIAS 

 Estabelecimento de comunicação com a 

Comunidade Educativa para divulgação da 

missão e princípios e valores do 

Agrupamento 

 As atividades do PAA (Plano Anual de Atividades) são 

enquadradas nas áreas de intervenção do Projeto Educativo; 

 Divulgação dos Documentos Estruturantes e Orientadores do 

Agrupamento; 

 Implementação de uma nova página do agrupamento na 

Internet, com permanentes atualizações, no ano letivo 2016/17. 

 Incentivo ao envolvimento da Comunidade 

Educativa no Projeto Educativo 

 Criação de formulários online para propostas e avaliações de 

ações a desenvolver com acesso a todas as estruturas 

educativas do Agrupamento. 

 Disponibilidade para escutar e responder 

em tempo útil aos elementos da 

Comunidade Educativa 

 A Direção Executiva mostra-se bastante recetiva a toda a 

comunidade recebendo qualquer elemento da comunidade sem 

ser necessária marcação prévia e responde a telefonemas e 

correio eletrónico de forma célere. 

 Realização de reuniões para discussão e análise das questões da 

vida da escolar, especialmente no que concerne a problemas de 

ordem comportamental. 

 Definição do papel e responsabilidade dos 

intervenientes na concretização do Projeto 

Educativo 

 Atualização do regulamento Interno com receção de propostas 

por parte de todas as estruturas.   

 Acompanhamento e Supervisão das 

atividades/Projetos do Agrupamento 

 Implementação da plataforma GIAE com utilização de livro de 

ponto digital; 

 Análise dos formulários “online” de propostas de atividades e 

relatórios das mesmas inseridas eletronicamente pelos 

diferentes elementos da comunidade escolar; 

 Análise e aprovação das atividades e Projetos a constar no Plano 

Anual de Atividades tendo em conta os recursos humanos, 

materiais e financeiros disponíveis; 

 Análise periódica dos relatórios de Clubes e Projetos assim 

como do Plano Anual de Atividades com relatórios trimestrais 

da equipa de avaliação interna dos quais é promovida a sua 

análise por todas as estruturas da escola. 

 A Direção Executiva em articulação com o 

Conselho Pedagógico estabelece a 

comunicação entre pessoas, 

departamentos e equipas 

 Análise e reflexão sobre os processos e resultados educativos 

obtidos e articulação estreita com os departamentos 

curriculares. 
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 Promoção da articulação entre Departamentos e dos 

Departamentos com a Biblioteca Escolar e restantes clubes e 

estruturas; 

 

 A Direção analisa e reflete criticamente os 

resultados obtidos em articulação com as 

diferentes estruturas do Agrupamento 

 Análise e reflexão crítica sobre os resultados obtidos com a 

solicitação de relatórios de reflexão por departamento e 

restantes estruturas. 

 

 Definição das linhas gerais da política 

Educativa 

 Promoção do Projeto Educativo do Agrupamento; 

 Articulação existente entre os diferentes documentos 

orientadores do Agrupamento; 

 Participação, por parte da Direção Executiva, nas reuniões do 

Ministério da Educação e Ciência/DGEstE para as quais é 

convocada; 

 Reuniões com as estruturas  parceiras do Agrupamento. 

 Análise e Aprovação dos Documentos 

Orientadores do Agrupamento 

 Análise e Aprovação do Plano Anual de Atividades, Projeto 

Educativo e Regulamento Interno, por parte do Conselho 

Pedagógico e Conselho Geral. 

 Estabelecimento dos valores e os códigos 

de conduta do Agrupamento 

 Análise e reformulação do Regulamento Interno tendo em conta 

a especificidade física e humana do Agrupamento e a legislação 

em vigor. 

PONTOS FORTES 

 A missão, os princípios e valores bem como as metas e as finalidades são elaborados de acordo com o contexto 

socioeducativo e ajustados às necessidades da Comunidade Educativa;  

 Procura sistemática pela resolução dos problemas da comunidade educativa; 

 Crescente promoção de ferramentas tecnológicas de comunicação na comunidade educativa; 

 A divulgação dos documentos orientadores do Agrupamento (PE, PAA e RI) é efetuada em reuniões das várias estruturas 

do Agrupamento e junto da Comunidade; 

 Existência de uma boa articulação entre os diferentes documentos orientadores do Agrupamento; 

 A análise e reflexão sobre os processos e resultados educativos obtidos são feitas de forma regular; 

 As regras de funcionamento definidas no Regulamento Interno articulam-se com a especificidade física e humana da 

escola; 

 A escola promove a participação dos pais/encarregados de educação no processo de ensino aprendizagem.   

ASPETOS A MELHORAR 

 Procurar estratégias de envolvimento positivo por parte dos Pais e Encarregados de Educação menos empenhados na 

formação dos seus educandos; 

 Reforçar a implementação de medidas eficazes de combate à indisciplina e à falta de assiduidade com maior enfoque; 

 Apesar da obrigação de reserva, encontrar formas mais eficientes de informação, na comunidade escolar, sobre a 

aplicação de sanções disciplinares. 
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4.2. Critério 2- Planeamento e Estratégia  
 

Procurou-se evidenciar o que a organização faz para implementar os princípios e valores definidos 

no Projeto Educativo. 

INDICADORES EVIDÊNCIAS 

 Divulgação dos documentos orientadores 

do Agrupamento. 

 Reuniões das e com as diferentes estruturas do Agrupamento; 

 Página da Internet do Agrupamento com atualizações 

frequentes; 

 Televisor Informativo na entrada da escola; 

 Painéis informativos nos corredores, biblioteca, sala de 

professores e sala de Diretores de Turma. 

 Preocupação em diversificar a oferta 

educativa do Agrupamento de modo a 

adequá-la às características dos alunos. 

 Inquéritos aos alunos sobre as suas preferências quanto ao 

prosseguimento dos estudos; 

 Apresentação no Conselho Municipal de Educação de 

propostas de oferta educativa; 

 Participação nas reuniões de rede escolar. 

 O Projeto Educativo apresenta claramente 

os principais objetivos prosseguidos pelo 

Agrupamento e contempla as necessidades 

e expectativas dos diferentes sectores da 

Comunidade Educativa. 

 Elaboração do Projeto Educativo; 

 Definição do Plano de Ocupação de Tempos Livres. 

 Apresentação de Respostas de apoio ao processo de ensino 

aprendizagem. 

 O Plano Anual de Atividades foi elaborado 

de acordo com as áreas de intervenção do 

Projeto Educativo. 

 Obrigatoriedade de indicação das linhas orientadoras do 

Projeto Educativo nos formulários de propostas de atividades; 

 As Atividades constantes do Plano Anual de Atividades 

correspondem às necessidades e interesses dos alunos e estão 

em consonância com o Projeto Educativo do Agrupamento. 

 A Direção promove o cumprimento do 

Regulamento Interno do Agrupamento. 

 Divulgação por parte do Diretor de Turma/Professor Titular 

do Regulamento Interno do Agrupamento aos alunos e 

encarregados de educação; 

 Disponibilização do Regulamento na página da escola; 

 Aplicação de medidas previstas no Regulamento Interno; 

 A Direção promove a articulação entre os 

diversos sectores visando o 

desenvolvimento de melhores práticas 

educativas, tendo em conta o Plano de 

Melhoria. 

 Auscultação da Comunidade Educativa sobre estratégias a 

implementar na escola para promoção do sucesso escolar 

especialmente através dos departamentos curriculares e 

promoção de ações de formação. 

 A Direção avalia a eficácia e relevância da 

estratégia e dos planos de ação. 

 Balanço das estratégias implementadas para a melhoria dos 

pontos fracos e constrangimentos identificados na avaliação 

interna do Agrupamento. 

 Com base na avaliação feita, a Direção 

melhora as Estratégias e Planos de Ação. 

 Solicitação de relatórios trimestrais à equipa de avaliação 

interna. 
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PONTOS FORTES 

 As atividades constantes do PAA estão em consonância com o PE; 

 Frequência da Sala de Estudo e adesão às Atividades de Enriquecimento Curriculares; 

 Envolvimento das estruturas na recolha de propostas para revisão do regulamento interno. 

ASPETOS A MELHORAR 

 Envolver mais elementos da comunidade na análise dos resultados de forma a todos se sentirem elementos ativos 

para o alcance dos objetivos.  

 

 

4.3. Critério 3-  Gestão de Pessoas  
 

Este critério identifica a capacidade de todos os elementos cooperarem ativamente no 

desenvolvimento da organização, através do diálogo, dando espaço à apresentação de sugestões 

para a melhoria do desempenho da escola e procura evidenciar o que a direção faz para desenvolver 

e usar as competências das pessoas, articulando os objetivos individuais  com os organizacionais. 

INDICADORES EVIDÊNCIAS 

 Definição de critérios para distribuição do 

serviço docente.  

 Distribuição de cargos e organização do ano letivo, segundo a 

legislação em vigor. 

 Promoção, apoio e incentivo a condições 

de formação contínua de pessoal docente 

e não docente, dentro e fora, do 

Agrupamento. 

 Participação em reuniões promovidas pelo Centro de Formação 

Terras do Montado; 

 Informação e promoção  de Ações de Formação para o pessoal 

Docente e pessoal Não Docente. 

 A Direção valoriza e divulga o sucesso dos 

intervenientes de modo a incentivar e 

manter o seu envolvimento e 

responsabilidade. 

 Divulgação na página da internet do Agrupamento das 

atividades desenvolvidas e dos resultados obtidos.  

 Articulação das atividades, funções e 

responsabilidades. 

 Os Coordenadores das diferentes estruturas existentes são 

estimulados a promover o trabalho cooperativo com 

apresentação de algumas ações conjuntas; 

 Articulação de diversas atividades constantes do Plano Anual 

de Atividades com especial enfoque nas atividades conjuntas 

do Dia Cultural. 

 Envolvimento das pessoas na definição de 

projetos, na conceção de processos e na 

identificação e implementação de 

atividades de melhoria.  

 Envolvimento de todos os docentes na elaboração e 

implementação do Plano de Trabalho de Turma/ Projeto 

Educativo; 

  Os projetos/atividades realizados na escola são avaliados 

quanto aos seus resultados e à validade das suas estratégias; 

 Prática de autoavaliação e monitorização dos resultados. 
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PONTOS FORTES 

 A Direção Executiva, em articulação com o Conselho Pedagógico, define critérios para a distribuição do serviço docente 

tendo em conta o projeto educativo da escola;  

 A Direção Executiva identifica e utiliza os conhecimentos e as competências do pessoal não docente, de forma a 

rentabilizar e melhorar a sua atuação; 

 Os Coordenadores de Departamento promovem o trabalho cooperativo dos professores na organização e utilização de 

materiais didáticos e dos recursos utilizados; 

 Os coordenadores de departamento auscultam os docentes sobre estratégias a implementar na escola para análise em 

conselho pedagógico.   

 A Direção Executiva, em articulação com o Conselho Pedagógico, estabelece e promove uma comunicação entre 

pessoas, Departamentos e equipas. 

 Reflexão sistemática nas diferentes estruturas do Agrupamento dos resultados escolares tendo em vista a melhoria do 

desempenho dos alunos. 

ASPETOS A MELHORAR 

 Implementação da equipa multidisciplinar, prevista no regulamento interno, com envolvimento de mais estruturas para 

um maior acompanhamento preventivo de alunos em situações de risco; 

 Promoção de ações de formação sobre avaliação interna e sobre o controlo da indisciplina escolar; 

 Promover o conhecimento dos documentos estruturantes por parte dos funcionários não docentes. 

 

 

4.4. Critério 4- Parcerias e Recursos 
 

Este critério refere-se ao modo como a organização projeta e gere as suas parcerias e recursos, 

de forma a apoiar o planeamento e a estratégia, bem como o eficaz funcionamento dos processos.   

Quanto a este item, procurou-se evidenciar o que a organização faz para desenvolver e 

implementar relações de parceria relevantes, gerir os recursos financeiros, o conhecimento e a 

informação, os recursos tecnológicos e os recursos materiais. 

INDICADORES EVIDÊNCIAS 

 Conhecimento da página da internet do 

Agrupamento. 

 Divulgação nas várias estruturas da nova Página da internet e 

acesso, por parte dos encarregados de educação, a 

informações relevantes do seu educandos na plataforma GIAE.  

 Estabelecimento de acordos de parceria 

com diferentes tipos de parceiros.  

 

 A Direção tem protocolos e acordos de cooperação e/ou 

associação com a Autarquia, Juntas de Freguesia, instituições 

de formação, coletividades, empresas  e serviços de saúde. 

 Colaboração com os órgãos competentes na sinalização de 

casos de alunos em risco/perigo. 

 Parcerias com a escola segura em atividades de Educação para 

a Cidadania. 
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 Assegura que todos os colaboradores têm 

acesso à informação relevante para o 

desempenho das respetivas tarefas e 

realização dos objetivos.  

 Os órgãos de gestão da escola utilizam a informação como 

estratégia interna de desenvolvimento, nomeadamente: 

 Página da Internet do Agrupamento; 

 Plataforma GIAE online; 

 Email Institucional; 

 Ecrã plasma informativo; 

 Placard de Informação no recinto Escolar; 

 Reuniões das várias estruturas. 

 Assegura que todas as partes interessadas 

têm acesso à informação relevante  

 Apresentação da informação relevante no plasma informativo 

e na página da internet do Agrupamento. 

 Realização de reuniões específicas com os vários 

intervenientes. 

PONTOS FORTES 

 A escola  estabelece várias parcerias com as entidades empregadoras do Concelho que oferecem formação em contexto 

de trabalho/prática simulada.   

 A Direção Executiva estabelece protocolos e celebra acordos de cooperação ou de associação com outras escolas, 

instituições de formação, autarquias e coletividades.  

 

ASPETOS A MELHORAR 

 Maior envolvimento das parcerias para a Manutenção/Melhoria dos recursos físicos e materiais do Agrupamento. 

 

 

4.5. Critério 5 - Gestão de Processos 
 

Este critério refere-se ao modo como a organização identifica, gere, melhora e desenvolve os seus 

processos. 

No que respeita à gestão de processos, procurou-se evidenciar o que a organização faz para 

identificar, conceber, gerir e melhorar os processos de forma sistemática para garantir a satisfação e 

mais-valias das partes interessadas. 

INDICADORES EVIDÊNCIAS 

 Introdução e potenciação de novas formas 

de trabalho e novas tecnologias. 

 Continuação da implementação do Sistema de Gestão 

Integrada para a Administração Escolar/GIAE com a 

implementação dos sumários online e acesso dos alunos e 

encarregados de educação a informações do seu interesse. 

 Implementação de formulários online para propostas de 

atividades; 

 Implementação de formulários online para relatórios de 

avaliação de atividades desenvolvidas. 
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 Divulgação da informação atempada e 

eficazmente. 

 Utilização preferencial do mail institucional entre todas as 

estruturas da escola e entre esta e as diferentes parcerias; 

 Divulgação, na página internet do Agrupamento, de 

informações e documentos com frequentes atualizações; 

 Divulgação de atividades e informações no ecrã do corredor 

principal da escola. 

 A Escola, através dos seus órgãos e 

estruturas de orientação educativa 

promove e regula a aplicação das 

estratégias e metodologias de promoção 

do sucesso educativo. 

 Apresentação de balanços periódicos de avaliação por parte 

dos coordenadores de ciclo e resumidos pela equipa de 

avaliação interna; 

 Elaboração e aprovação de critérios gerais de avaliação; 

 Elaboração e aprovação  de critérios de retenção/progressão 

para os anos não terminais; 

 Monitorização, por parte da Direção Executiva, em articulação 

com o Conselho Pedagógico e a equipa de avaliação interna 

das prioridades do plano de  melhoria.  

 Divulgação dos processos de avaliação (das 

aprendizagens, da escola, …). 

 Divulgação, junto dos alunos e Encarregados de Educação dos 

critérios gerais/específicos de avaliação das diferentes 

disciplinas bem como das diferentes modalidades de 

avaliação. 

 Cooperação entre a Direção Executiva, o 

Conselho Pedagógico e Conselho Geral na 

construção das decisões pedagógicas 

conducentes à melhoria do sucesso 

educativo.  

 Definição de estratégias com vista à melhoria do sucesso 

educativo com a aprovação dos diferentes órgãos. 

 

 Promoção da participação dos 

Pais/Encarregados de Educação no 

processo de ensino e aprendizagem 

 Contactos frequentes e  sensibilização dos Pais e Encarregados 

de Educação para um acompanhamento mais eficaz dos seus 

educandos, nomeadamente no que respeita a problemas de 

indisciplina e de falta de assiduidade; 

 Informação aos Encarregados de Educação das respostas 

educativas disponibilizadas para o reforço do processo de 

ensino aprendizagem dos seus educandos. 

 Gestão e avaliação dos apoios educativos.  

 

 Proposta, análise e definição de medidas dos apoios que os 

alunos deverão beneficiar; 

 Sinalização e despistagem dos alunos com dificuldades de 

aprendizagem. 

 Articulação da Direção Executiva com os 

coordenadores das equipas do pessoal não 

docente para identificação dos processos 

que são determinantes para os resultados 

do processo educativo da escola.  

 Reuniões frequentes com o encarregado dos assistentes 

operacionais para distribuição de serviço e ajustes funcionais. 

 

 A Direção estabelece com o pessoal não 

docente formas flexíveis e reajustáveis de 

organização de trabalho a realizar, 

 Reunião com o pessoal não docente para balanço do ano 

transato e distribuição de serviço para o novo ano letivo. 
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necessárias para a criação de um bom 

ambiente entre todos. 

 O pessoal não docente aplica as decisões e 

orientações dos órgãos de gestão, de modo 

a atingir os objetivos definidos. 

 Contacto frequente com os responsáveis pelas equipas do 

pessoal não docente. 

 Avaliação de desempenho do pessoal não docente. 

PONTOS FORTES 

 Crescente utilização de recursos tecnológicos em todos os processos; 

 Disponibilidade dos titulares/diretores de turma para os contactos com os encarregados de educação; 

 Distribuição e disponibilidade da informação. 

ASPETOS A MELHORAR 

 A participação ativa dos pais e Encarregados de Educação dos alunos pouco motivados para a escola; 

 Procura de mais ofertas formativas para os alunos com desmotivação para os currículos normais e não reúnem os 

critérios de frequência de outras ofertas formativas; 

 Envolver os alunos na definição do funcionamento das salas de estudo. 

 

5.  AUTOAVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO DO AGRUPAMENTO – CRITÉRIOS DE RESULTADOS 

5.1. Critério 6 - Resultados orientados para os alunos 
Neste critério procura-se identificar os resultados que o Agrupamento está a atingir em relação à 

satisfação dos seus alunos, ou dos seus representantes legais, com os serviços que presta. 

 

5.1.1. Medições de perceção 

De uma forma geral os alunos e os encarregados de educação têm uma boa imagem da escola e 

consideram que os seus resultados académicos dependem do seu empenho e que têm ao seu dispor 

vários apoios educativos. Os aspetos menos positivos é a qualidade dos edifícios no caso dos alunos 

da Escola Básica e Secundária e no caso do Centro Escolar de Ourique há algumas referências 

negativas pela presença de zonas com gravilha no exterior.  

Pela análise dos resultados do inquérito de 2016, no quando seguinte, podemos confirmar 

algumas destas considerações. 
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5.1.2. Medições do desempenho 

Analisando os relatórios das diversas atividades desenvolvidas podemos inferir que os alunos 

apresentam um bom envolvimento e participação nas atividades em que o dia cultural é um bom 

exemplo. 

Os horários de funcionamento dos diferentes serviços estão de acordo com as necessidades dos 

alunos assim como os horários escolares tendencialmente com as aulas mais teóricas na parte da 

     Extremos de satisfação 

  
Nº 

respostas 
média  
(0-5) 

Ind.CAF 
(0-100) Menos pontuados  média Mais pontuados  média 

P
e

rc
e

ç
ã

o
 d

o
s

 a
lu

n
o

s
 

Alunos 1º 
ciclo 

46 4,4 87 

 As aulas de apoio ao estudo 
são úteis para ultrapassar as 
tuas dificuldades 

4,0 
 O cumprimento de regras na 
sala de aula ajuda-te a ter 
melhores resultados escolares 

4,7 

 As atividades desenvolvidas 
nas AEC’s são interessantes e 
úteis 

4,1 
 Os teus Pais /Encarregados de 
Educação ajudam-te nas 
atividades da escola 

4,7 

 Os professores utilizam o TIC 
e outros recursos pedagógicos 
(Livros, biblioteca, computador, 
internet, etc...) 

4,2 
 Sentes-te seguro no espaço 
escolar 

4,6 

Alunos 2º,3º e 
Sec. 

278 3,8 76 

Recursos Físicos e materiais 
da escola 

3,2 
Funcionamento da Papelaria e 
Reprografia 

4,1 

Segurança e controlo de 
entradas 

3,4 
Horário de funcionamento da 
reprografia e biblioteca 

4,0 

 O horário de funcionamento de 
Clubes e Projetos é adequado. 

3,5 
 As aulas de apoio e a sala de 
estudo ajuda-te na superação 
das tuas dificuldades. 

4,0 

Perceção dos 
Encarregados 
de educação 

73 3.9 78 

A oferta cultural é diversificada. 3,5 

O(s) professore(s) 
desenvolve(m) no(s) meu(s) 

educando(s) hábitos de estudo 
e de trabalho autónomo. 

4,2 

O Projeto Educativo define as 
prioridades de acordo com os 

problemas detetados no 
Agrupamento. 

3,7 

O ensino que o(s) meu(s) 
educando(s) recebe(m) 
corresponde às minhas 

expetativas. 

4,1 

Os Pais/Encarregados de 
Educação envolvem-se nas 

tomadas de decisão (Conselho 
de Turma, Associação de Pais 
e Encarregados de Educação, 

Conselho Geral, …). 

3,8 
Os professores são justos na 
atribuição de classificações. 

4,1 
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manhã com a tarde livre de atividades letivas para permitir a participação em diversas atividades, 

nomeadamente as do desporto escolar. 

Como canais preferenciais de informação existe a página da escola na internet e o plasma no 

corredor principal. 

A avaliação na área do ensino e aprendizagem é abrangente e resulta bastante do trabalho 

realizado em sala de aula e é afetado pela existência de trabalho de planificação individual e conjunta 

dos professores.  

A existência de articulação e coordenação pedagógica a nível de conselhos de turma, conselhos 

de docentes, de coordenações de ciclo e de departamentos com o devido envolvimento do Conselho 

Pedagógico e Direção Executiva, contribuem determinantemente para o sucesso deste processo. O 

quadro seguinte resume a monitorização das práticas de ensino/aprendizagem. 

 

Ciclo Práticas de ensino/Aprendizagem 

Pré-Escolar 

 Reuniões de Conselhos de Docentes com elaboração conjunta de planificações, troca de materiais 
pedagógicos, articulação de conteúdos e definição de estratégias comuns; 

 Análise da avaliação do ensino Pré-escolar; 

 Grelhas de registo de avaliação diagnóstica. 

1ºCiclo 

 Reuniões de Conselhos de Docentes, para a elaboração conjunta de planificações, materiais pedagógicos, 
articulação de conteúdos e definição de estratégias comuns; 

 Fichas de avaliação; 

 Grelhas de registo; 

 Realização de provas de aferição do 2º ano. 

2ºe  
3ºCiclo 

 Reuniões de professores para preparação de estratégias comuns; 

 Grelhas de registo; 

 Realização de Testes de avaliação; 

 Realização de questões de aula em algumas disciplinas;  

 Realização de provas de aferição do 5º e 8º anos; 

 Realização de Provas de Exame do 9º ano (português e matemática); 

 Realização de provas de equivalência à frequência (6º e 9º ano) 

Curso 
Vocacional 

 Reuniões de Professores para elaboração de estratégias; 

 Prática Simulada; 

 Recuperação Modular; 

Curso CEF 3ºC 
 Reuniões de Professores para elaboração de estratégias comuns; 

 Aulas de recuperação. 

Ensino 
Secundário 

 Realização de Testes de avaliação; 

  Realização de Exame Nacionais nas disciplinas de Português, Matemática A, Matemática Aplicada às 
Ciências Sociais, Filosofia, Geografia, Biologia e Geologia, Física e Química A e História. 

 

5.1.2.1. Medidas e estratégias adotadas 

 

Os resultados escolares dos alunos são objeto de uma reflexão com vista à sua melhoria. Os 

conselhos de  turma elaboram medidas e estratégias de melhoria. Através das leituras de atas de 

conselhos de turma, foram recolhidas estratégias de melhoria dos alunos. O quadro seguinte resume 

algumas dessas estratégias.  
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Ciclo Medidas e estratégias mencionadas 

Pré-escolar 

 Acompanhamento pela equipa da intervenção precoce; 

 Sensibilização dos Encarregados de Educação para o acompanhamento dos seus 
educandos; 

 Terapia da fala; 

 Fisioterapia; 

 Avaliação Psicológica e linguística; 

 Apoio Educativo e Psicologia; 

 Utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação; 

 Definição das áreas com maiores potencialidades e das áreas mais problemáticas. 

1º ciclo 

 Coadjuvação/Apoio em sala de aula especialmente nas turmas do 2º ano; 

 Apoio pedagógico individualizado; 

 Adequações curriculares individuais; 

 Adequações no processo de avaliação; 

 Orientação e Apoio Individualizado em contexto de sala de aula; 

 Pedagogia Diferenciada; 

 Estímulo à participação; 

 Diálogo e Articulação com os Encarregados de Educação; 

 Terapia da Fala; 

 Realização de atividades experimentais; 

 Realização de atividades no âmbito do Plano Nacional de Leitura; 

 Realização de fichas, trabalhos de pesquisa e de atividades de reforço nas várias áreas na 
área de apoio ao estudo; 

 Elaboração e implementação de Planos de Acompanhamento Pedagógico; 

 Currículo Específico Individualizado; 

 Reforço da Autoestima; 

 Realização de atividades no âmbito do Plano Nacional de Leitura; 

 Realização de pesquisas na internet; 

 Realização de trabalhos de pares e em grupos; 

 Realização de atividades experimentais; 

 Realização de tarefas de reforço e consolidação nas áreas com mais dificuldades; 

 Definição de estratégias para colmatar a falta de regras;  

 Apoio psicológico; 

 Fisioterapia; 

 Atividades de reforço curricular; 

 Alargamento do tempo para a realização das tarefas; 

 Treino do raciocínio e cálculo mental; 

 Realização de fichas, trabalhos de pesquisa, treino da leitura e da interpretação de textos, 
atividades de reforço nas diversas áreas no âmbito do apoio ao estudo; 

 Utilização do apoio ao estudo para reforço dos conteúdos curriculares lecionados 

 Realização de fichas de consolidação de matérias em que os alunos revelem mais 
dificuldades nas aulas de apoio ao estudo. 
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2º Ciclo 

 Assessorias  na sala de aula a Matemática e Português; 

 Apoio a Português Língua não Materna; 

 Diagnóstico das dificuldades e estratégias individuais a desenvolver; 

 Acompanhamento Psicológico; 

 Pedagogia Diferenciada; 

 Participação no projeto “A minha turma é a melhor do 2º ciclo”; 

 Encaminhamento de alunos para o Apoio ao Estudo; 

 Elaboração e implementação de Planos de Acompanhamento Pedagógico; 

 Terapia da fala; 

 Fisioterapia; 

 Apoio Pedagógico Personalizado; 

 Adequações Curriculares; 

 Adequações no processo de Avaliação; 

 Encaminhamento para o gabinete de apoio ao aluno e à família; 

 Solicitação de um maior envolvimento por parte dos Pais e Encarregados de Educação; 

 Encaminhamento dos alunos por parte de técnicos especializados; 

 Trabalho na biblioteca; 

 Currículo Específico Individual; 

 Avaliação psicológica 

3º Ciclo 

 Assessorias na sala de aula e Matemática e Português; 

 Pedagogia Diferenciada; 

 Apoio mais individualizado; 

 Realização de atividades em grupo; 

 Articulação dos conteúdos; 

 Intervenção Psicopedagógicas; 

 Avaliação Psicológica; 

 Elaboração/Implementação de Planos de Acompanhamento Pedagógico individuais; 

 Encaminhamento para sala de estudo e aulas de recuperação; 

 Articulação de conteúdos; 

 Currículo Específico Individual; 

 Adequações no processo de Avaliação; 

 Oficinas do Ambiente e Cidadania; 

 Acompanhamento Psicológico; 

 Terapia da Fala; 

 Fisioterapia; 

 Definição das competências prioritárias a desenvolver; 

 Currículo Específico Individual; 

 Adequações no processo de Avaliação; 

 Oficinas de Expressões; 

 Adequações Curriculares; 

 Adequações no processo de Avaliação; 

 Apoio a Português Língua não Materna; 

 Definição de uma estratégia global para a turma para o desenvolvimento das competências 
prioritárias. 

Curso 
Vocacional 

 Comunicação frequente com os Encarregados de Educação com vista a um maior 
acompanhamento escolar dos seus educandos para melhorar a sua assiduidade e 
comportamento; 

 Desenvolvimento e articulação de estratégias comuns. 
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Curso CEF 3º 
Ciclo 

 Comunicação frequente com os Encarregados de Educação com vista a um maior 
acompanhamento escolar dos seus educandos para melhorar a sua assiduidade e 
comportamento; 

 Desenvolvimento e articulação de estratégias comuns. 

Secundário 

 Encaminhamento para sala de estudo e aulas de apoio;  

 Apoio Pedagógico Personalizado; 

 Currículo Específico Individual; 

 Adequações no processo de Avaliação. 

5.1.2.2. Apoios Educativos 

 

 Neste capítulo foi feita a análise das medidas adotadas pelo Agrupamento no sentido de apoiar os 

alunos com dificuldades de aprendizagem. É de salientar a existência de professores de apoio em 

algumas turmas especialmente em Matemática e Português do 2º e 3º ciclo assim como nas turmas 

de 2º ano no 1º ciclo. Salientam-se também o apoio ao estudo no 1º e 2ºciclo, aulas de recuperação 

(3ºciclo) e aulas de apoio (ensino secundário). 

     O quadro seguinte resumo a evolução ao longo do último quadriénio dos alunos que necessitaram 

de apoios para superar as suas dificuldades. 

  Ano letivo 13/14 Ano letivo 14/15 Ano letivo 15/16 Ano letivo 16/17 

  

Total 
de 
alunos 
com 
apoio 

Nº alunos 
com 
avaliação 
positiva no 
final do 
ano 

% de 
alunos 
com 
melhoria 

Total 
de 
alunos 
com 
apoio 

Nº alunos 
com 
avaliação 
positiva no 
final do 
ano 

% de 
alunos 
com 
melhoria 

Total 
de 
alunos 
com 
apoio 

Nº alunos 
com 
avaliação 
positiva no 
final do 
ano 

% de 
alunos 
com 
melhoria 

Total 
de 
alunos 
com 
apoio 

Nº alunos 
com 
avaliação 
positiva no 
final do 
ano 

% de 
alunos 
com 
melhoria 

1ºciclo 

Português 30 17 57% 27 14 52% 22 10 45% 33 29 88% 

Matemática 31 19 61% 34 18 53% 22 7 32% 28 22 79% 

Est do Meio 20 10 50% 11 5 45% 17 10 59% 23 21 91% 

2º ciclo 

Português 48 32 67% 51 30 59% 44 32 73% 27 18 67% 

Matemática 56 23 41% 60 28 47% 61 37 61% 40 17 43% 

Inglês 22 12 55% 15 10 67% 25 21 84% 24 18 75% 

HGP 30 28 93% 30 25 83% 33 27 82% 32 13 41% 

Ciências 31 21 68% 27 25 93% 28 27 96% 24 20 83% 

3º Ciclo 

Português 51 30 59% 27 11 41% 34 18 53% 38 11 29% 

Matemática 21 7 33% 14 11 79% 53 30 57% 56 21 38% 

Inglês 13 9 69% -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Espanhol 9 8 89% -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Secundário 

Português 4 2 50% 15 10 67% 6 4 67% 25 23 92% 

Matemática 5 4 80% 12 4 33% 9 1 11% 17 13 76% 

FQ 12 4 33% 11 6 55% 8 4 50% 6 6 100% 

MACS 5 5 100% -- -- -- 4 4 100% -- -- -- 

Filosofia 7 7 100% 4 4 100% 2 1 50% 7 7 100% 

 

Como apoio educativo, também existem as salas de estudo em diversas disciplinas de 

frequência facultativa, podendo o Conselho de Turma sugerir aos alunos a sua frequência. As salas 

de estudo destinam-se aos alunos do 3ºciclo e secundário, visto que os alunos do 2ºciclo dispõem de 
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aulas de apoio ao estudo. A frequência registada, por nível de ensino, ao longo dos anos, está 

representada nos gráficos seguintes. 
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Comparando os últimos 4 anos letivos, verifica-se um decréscimo significativo da frequência da 

Sala de Estudo por parte dos alunos entre o ano letivo 2013/14 e 2015/16, com uma boa recuperação 

no atual ano letivo (2016/17). Refira-se que, através da análise de alguns relatórios, a frequência 

destas salas de estudo são essencialmente aproveitadas por alunos para tirar dúvidas e está a ser 

ponderada a realização de um inquérito aos alunos para indagar a melhor forma de 

organização/planificação das mesmas. 

 À semelhança dos anos anteriores, a atividade de Enriquecimento Curricular (AEC) do 1º ciclo no 

ano 2016/2017 resultou de um acordo de Colaboração assinado entre o Agrupamento de Escolas de 

Ourique e a entidade promotora, Câmara Municipal de Ourique. Houve a oferta de Atividades de 

Enriquecimento Curricular em Atividade Física e Desportiva e Lúdico-Expressiva em todos os anos 

curriculares do 1º ciclo. A Atividade de Enriquecimento Curricular de Inglês existiu para todos os anos 

do 1º ciclo nos anos letivos 2013/14 e 2014/15. Com a introdução do Inglês curricular no 3º e 4º ano, 

esta AEC deixou de existir no 3º ano no ano letivo 2015/16 e no 4º ano no ano letivo 2016/17. 
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 5.1.2.3. Alunos com níveis superiores de desempenho 

 

Como principal medição do desempenho devemos considerar o número de alunos com um 

desempenho considerado superior à média. Para este efeito, em relatórios intermédios e em atas de 

conselhos de diretores de turma considera-se, para o 2º e 3º ciclo, os alunos com 5 ou mais níveis 

superiores a 3. Outra forma de medir, escolhida por esta equipa de avaliação interna, para uma melhor 

comparação temporal, é considerar os alunos que transitam ou aprovam até ao final do 3º ciclo sem 

qualquer menção inferior a suficiente nível inferior a 3 ou classificação inferior a 10 no último período 

letivo de cada ano. Os quadros seguintes permitem comparar os últimos 4 anos letivos em que se 

pode verificar alguma estabilidade, com alguma melhoria no último ano letivo impulsionado 

essencialmente pelos resultados do 1º ciclo, na percentagem de alunos do agrupamento com um nível 

superior de aproveitamento. 

  13/14 14/15 15/16 16/17 

1º Ciclo 

Nº alunos 167 141 135 142 

Nº alunos que transitaram sem menções 
inferiores a satisfaz 140 112 103 126 

Taxa de sucesso 84,30% 79,40% 76,30% 88,70% 

2º Ciclo 

Nº alunos 104 93 103 81 

Nº alunos que transitaram sem níveis 
inferiores a 3 60 54 51 47 

Taxa de sucesso 58% 58% 54% 58% 

3º Ciclo 

Nº alunos 139 135 121 148 

Nº alunos que transitaram sem níveis 
inferiores a 3 54 54 62 76 

Taxa de sucesso 45% 59% 57% 51% 

Secundário 

Nº alunos 50 89 76 52 

Nº alunos que transitaram sem 
classificações inferiores a 10 33 53 39 39 

Taxa de sucesso 66% 71% 63% 75% 

Total 

Nº alunos 460 458 435 423 
Nº alunos que com sucesso em todas as 

disciplinas 287 273 255 288 

Taxa de sucesso com qualidade 62% 60% 59% 68% 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

24 

 

Avaliação Interna 2016/17 

Agrupamento de Escolas de Ourique 

5.2. Critério 7 - Resultados das pessoas 
Este critério procura evidenciar os resultados que a instituição educativa atingiu para satisfazer 

as necessidades e expectativas dos seus colaboradores através das motivações e resultados. 
 

5.2.1. Medições de perceção 

 

Apesar do contínuo congelamento de carreiras na função pública com as naturais espectativas 

de evolução na carreira diminuídas, não se verificam atitudes de desmotivação por essa via no pessoal 

docente e não docente. Com efeito, há envolvimento de todos os colaboradores nas atividades 

extracurriculares, as tarefas são distribuídas de acordo com critérios aceites e não se têm verificado 

conflitos relevantes entre colaboradores, mas sim a evolução de trabalho cooperativo.  

 

INDICADORES EVIDÊNCIAS 

 Adesão à utilização das Tecnologias de 

Informação 

 Implementação do GIAE Online com livro de ponto eletrónico 

em que todos os docentes desenvolveram adequadamente; 

 Os colaboradores não docentes, especialmente os 

administrativos, na sua generalidade, apesar do esforço 

necessário para uma rápida adaptação, revelaram um 

empenho adequado. 

 Participação nas atividades 

extracurriculares 

 Participação ativa de docentes e não docentes em várias 

atividades ao longo do ano e, especialmente, nas atividades do 

dia cultural. 

 Clima de trabalho  Verifica-se um clima de trabalho descontraído, participativo e 

sem conflitos. 

 Flexibilidade de horários e conciliação com 

a vida pessoal 

 As trocas e permutas acontecem com alguma frequência. 

PONTOS FORTES 

 Ambiente de cooperação de docentes e não docentes; 

 Disponibilidade entre colaboradores  para trocar atividades e flexibilizar horários; 

 Resistência à mudança moderada; 

 Participação nas atividades de forma cooperativa. 

ASPETOS A MELHORAR 

 Aumento de oferta formativa para docentes e não docentes; 

 Possibilitar maiores perspetivas de desenvolvimento de carreiras. 
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5.2.2. Medições de desempenho 

De uma forma geral, podemos considerar como medidas de desempenho, no que se refere 

aos funcionários os seguintes itens principais. 

INDICADORES EVIDÊNCIAS 

 Níveis de absentismo pessoal docente  Analisando os dias utilizados por conta do período de férias, 

podemos verificar que não há diferenças significativas entre os 

anos em análise. 2013/14 – 82 dias, 2014/15- 83 dias, 2015/16-

71 dias, 2016/17- 86 dias. 

 Níveis de absentismo pessoal não docente  Não se identificaram diferenças significativas nos anos em 

análise. 

 Propostas para atividades  Foram Realizadas 120 atividades em 2015/16 e 146 em 

2016/17 das propostas pelos funcionários docentes 

envolvendo, na sua maioria, também funcionários não 

docentes.   

 Participação em inquéritos  77% dos funcionários não docentes responderam ao inquérito 

de satisfação de 2015/16  e 51% dos docentes. 

 Capacidade dos colaboradores não 

docentes para lidarem com os alunos 

 De uma forma geral há uma adequada capacidade dos 

colaboradores para este fim pois o número de situações de 

conflito é residual. 

 Participações disciplinares elaboradas por 

docentes 

 A grande maioria das participações disciplinares são 

elaboradas por funcionários docentes. 

 Participações disciplinares elaboradas por 

funcionários não docentes 

 Verifica-se aumento de participações elaboradas por 

funcionários não docentes motivadas por comportamentos 

desadequados junto da portaria no último ano letivo, com 

alunos reincidentes. 

PONTOS FORTES 

 Capacidade de boa parte de funcionários não docentes em lidarem com os alunos; 

 Empenho na proposta e participação de atividades. 

ASPETOS A MELHORAR 

 Existência de maior oferta formativa para todos os colaboradores. 
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5.3. Critério 8 – Impacto na Sociedade 
A principal missão de uma instituição é sempre a satisfação de um conjunto de necessidades e 

expectativas da sociedade. Para além da sua missão principal, a escola deverá adotar um 

comportamento responsável de modo a contribuir para o desenvolvimento sustentável nas suas 

componentes económica, social e ambiental, relacionadas com a comunidade. 

 

5.3.1. Medições de perceção 

A imagem da Escola na comunidade em que está inserida é boa. A Escola divulga para o 

exterior as suas atividades e disponibiliza informação relevante à comunidade escolar. 

A Escola tem um horário de funcionamento e de atendimento que responde às necessidades 

da população que a Escola serve. 

Dos inquéritos de março de 2016, podemos evidenciar a perceção dos encarregados de 

educação no quadro seguinte: 

 

     Extremos de satisfação 

  

Nº 
respostas 

média  
(0-5) 

Ind.CAF 
(0-100) Menos pontuado média Mais pontuado média 

P
e

rc
e

ç
ã

o
 d
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s
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64 3,8 76 

 A Ação Social Escolar 
(SASE) satisfaz as 
necessidades do(s) 
meu(s) educanado(s). 

3,4 

 A Escola faculta-me a 
informação necessária 
sobre os assuntos 
relacionados com o 
meu educando. 

4,1 

O Agrupamento tem 
uma imagem positiva na 
comunidade. 

3,6 

O Agrupamento 
informa sobre os 
critérios de avaliação 
aprovados. 

3,9 

 As informações 
prestadas pela escola 
são exatas, claras e 
atualizadas. 

3,7 

 O horário de 
funcionamento da 
biblioteca é adequado 
às necessidades do(s) 
meu(s) educando(s). 

4,1 

 
O quadro seguinte resume algumas evidencias das medições de perceção do impacto na 

sociedade. 
 

INDICADORES EVIDÊNCIAS 

 Educação para a Saúde  A equipa PESES desenvolveu várias atividades ao longo dos nos 

letivos. Em 2016/17 desenvolveu 14 atividades na comunidade 

educativa. 

 Atividades desportivas  Às quartas-feiras da parte da tarde as atividades letivas são 

mínimas por forma aos alunos participarem nas diferentes 

atividades do desporto escolar como Boccia, badminton, futsal e 

natação com 14,28,16 e 26 alunos inscritos, respetivamente. 

 Atividades culturais  Além do dia cultural realizado anualmente, há várias atividades 

extracurriculares ao longo do ano.  



 

 
 

27 

 

Avaliação Interna 2016/17 

Agrupamento de Escolas de Ourique 

 Reputação da instituição como entidade 

empregadora 

 Não há saída de docentes dos quadros nos últimos 4 anos letivos; 

 Vários funcionários não docentes são colocados em regime 

temporários em programas de emprego; 

 Integração de funcionários não docentes com deficiências. 

 Perceção da capacidade da instituição de se 

adaptar às mudanças 

 Integração crescente das tecnologias da informação. Por 

exemplo, no ano letivo 2016/17 foi iniciada a utilização da 

plataforma GIAE online com informações para os Encarregados 

de Educação e registos de sumários digitais e a criação de 

formulários online para registo e avaliação de atividades. 

 Outras atividades com impacto  Participação no projeto Ecoescolas; 

 Sessões do Parlamento Jovem abertas à comunidade; 

 Comemoração do 25 de Abril fora do espaço Escolar; 

 Participação no desfile de Carnaval; 

 Caminhada com participação de toda a comunidade escolar. 

PONTOS FORTES 

 Escola reconhecida pela comunidade; 

 Existência de atividades abertas à comunidade. 

ASPETOS A MELHORAR 

 Existência de mais atividades em articulação com outras escolas. 

 

5.3.2. Medições de desempenho 

Ao longo de cada ano letivo decorrem várias atividades. No ano letivo 2016/17 decorreram 

41 atividades ao longo do ano, 42 ações pontuais no 1º período, 42 no 2º período e 54 atividades no 

dia cultural. De uma forma geral contemplaram a maioria das áreas de intervenção do Projeto 

Educativo do Agrupamento como se pode verificar no gráfico seguinte: 
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No quadro seguinte, podemos identificar algumas evidências sobre as medições de 

desempenho dos resultados de responsabilidade social. 

INDICADORES EVIDÊNCIAS 

 Utilização de material reutilizado/reciclado  Recolha de materiais para reutilização e reciclagem na 

comunidade e no espaço escolar no âmbito do projeto 

ecoescolas; 

 Poupança energética  Preocupação generalizada na utilização da luz solar para 

iluminação interior das salas; 

 Ações para promover a diversidade  Plena integração de funcionários não docentes com deficiências. 

 Ações humanitárias  Participação na Campanha nariz vermelho com recolha de 

fundos; 

 Atividades de voluntariado ao longo do ano promovidas pelo 

GAAF/GTF/GAP. 

PONTOS FORTES 

 Promoção de atividades orientadas para a saúde; 

 Atividades de promoção do ambiente no âmbito da reutilização e reciclagem; 

ASPETOS A MELHORAR 

 Apesar das condições físicas de algumas escolas do Agrupamento, identificaram-se poucas ações no âmbito da poupança 

energética. 
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Relativamente às atividades de animação e apoio à família, todos os Jardins de Infância das 

freguesias rurais estiveram abertos até às dezassete horas e trinta minutos. Relativamente ao 

desenvolvimento destas atividades destaca-se, por Jardim de Infância: 

 

Jardim de Infância 
de Garvão 

 Desenvolvimento de atividades de exterior, como jogos tradicionais, gincanas, canções de 
roda e outras atividades lúdicas que visaram desenvolver determinadas destrezas motoras, 
nas quais os discentes se mostraram interessados; 

 Houve atividades no âmbito do Inglês e Expressão motora com técnicos da autarquia com 
frequência semanal. 

Jardim de Infância 
de Panóias 

 Baixa frequência das crianças no que se refere à componente de apoio à família 
 Desenvolvimento de atividades de exterior, como jogos tradicionais, gincanas, canções de 

roda e outras atividades lúdicas que visaram desenvolver determinadas destrezas motoras, 
nas quais os discentes se mostraram interessados; 

 Houve atividades no âmbito do Inglês e Expressão motora com técnicos da autarquia. 

Jardim de Infância 
de Ourique 

 

 Nas atividades de animação e apoio à família, os alunos usufruíram de aulas de TIC e sessões 
de Animação de Leitura na Biblioteca Municipal; 

 Participação semanal numa sessão na biblioteca, com o desenvolvimento pela educadora 
responsável de atividades relacionadas com livros e que se inseriam também na época do 
ano e nas temáticas alusivas às festividades; 

 Nas aulas de TIC efetuaram-se os mesmos procedimentos. 
 Tiveram lugar, duas vezes por semana, atividades de expressão motora bem como 

atividades no âmbito do Inglês e Expressão motora com técnicos da autarquia. 

Jardim de Infância 
de Santana 

 Houve atividades no âmbito do Inglês e Expressão motora com técnicos da autarquia; 
 Desenvolvimento de atividades de exterior, como jogos tradicionais, gincanas, canções de 

roda e outras atividades lúdicas que visaram desenvolver determinadas destrezas motoras, 
nas quais os discentes se mostraram interessados.  

 

5.4. Critério 9 – Resultados de Desempenho-Chave 
 

Os resultados do desempenho-chave relacionam-se com aquilo que a instituição tenha 

determinado como realizações mensuráveis essenciais para o sucesso da instituição a curto e a longo 

prazo. Representam a capacidade das políticas e processos de atingir as metas e objetivos conforme 

definidas na missão, visão e plano estratégico da instituição. 

Para uma melhor análise dos resultados de desempenho-chave, é importante analisar os dados 

dos próximos quadros. 

 

 Número total de alunos avaliados nos últimos 4 anos 

 Pré -
Esc. 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Secundário 

Ano 
letivo 

1º 
ano 

2º 
ano 

3º 
ano 

4º 
ano 

5º 
ano 

6º 
ano Voc2 

7º 
ano 

8º 
ano 

9º 
ano Voc3 CEF 

10º 
ano 11ºano 12ºano Profiss 

13/14 62 36 41 46 44 48 56 -- 41 33 45 20 -- 18 24 8 -- 

14/15 68 18 43 35 45 51 42 -- 47 34 30 24 -- 24 25 26 14 

15/16 70 37 26 36 36 45 49 9 45 33 30 13 -- 14 26 22 14 

16/17 54 38 44 26 34 40 41 -- 58 40 28 12 10 18 9 25 -- 
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 Transição/aprovação escolar 

 1º ciclo 

 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 

 

Ano 
letivo 
13/14 

Ano 
letivo 
14/15 

Ano 
letivo 
15/16 

Ano 
letivo 
16/17 

Ano 
letivo 
13/14 

Ano 
letivo 
14/15 

Ano 
letivo 
15/16 

Ano 
letivo 
16/17 

Ano 
letivo 
13/14 

Ano 
letivo 
14/15 

Ano 
letivo 
15/16 

Ano 
letivo 
16/17 

Ano 
letivo 
13/14 

Ano 
letivo 
14/15 

Ano 
letivo 
15/16 

Ano 
letivo 
16/17 

Nº alunos 35 18 37 38 41 43 26 44 46 35 36 26 44 45 36 34 

Nº alunos 
transitaram/aprovaram 

35 18 37 38 33 37 21 41 43 34 32 24 43 43 34 34 

Taxa de sucesso 100% 100% 100% 100% 80% 86% 81% 93% 93% 97% 89% 92% 98% 96% 94% 100% 

 

 Transição/aprovação escolar 

 2º ciclo 

 5º ano 6º ano 

 
Ano letivo 

13/14 
Ano letivo 

14/15 
Ano letivo 

15/16 
Ano letivo 

16/17 
Ano letivo 

13/14 
Ano letivo 

14/15 
Ano letivo 

15/16 
Ano letivo 

16/17 

Nº alunos 48 51 45 40 56 42 49 41 

Nº alunos 
transitaram/aprovaram 

36 47 41 31 50 35 48 38 

Taxa de sucesso 75% 92% 91% 78% 89% 83% 98% 93% 

 

 Transição/aprovação escolar 

 3º ciclo (regular) 

 7º ano 8º ano 9º ano 

 

Ano 
letivo 
13/14 

Ano 
letivo 
14/15 

Ano 
letivo 
15/16 

Ano 
letivo 
16/17 

Ano 
letivo 
13/14 

Ano 
letivo 
14/15 

Ano 
letivo 
15/16 

Ano 
letivo 
16/17 

Ano 
letivo 
13/14 

Ano 
letivo 
14/15 

Ano 
letivo 
15/16 

Ano 
letivo 
16/17 

Nº alunos 41 48 45 58 33 34 33 40 45 29 31 28 

Nº alunos 
transitaram/aprovaram 

33 30 35 35 27 29 26 33 30 26 29 26 

Taxa de sucesso 80% 63% 78% 60% 82% 85% 79% 83% 67% 90% 94% 93% 

 

 Transição/aprovação escolar 

 Secundário (regular) 

 10º ano 11º ano 12º ano 

 

Ano 
letivo 
13/14 

Ano 
letivo 
14/15 

Ano 
letivo 
15/16 

Ano 
letivo 
16/17 

Ano 
letivo 
13/14 

Ano 
letivo 
14/15 

Ano 
letivo 
15/16 

Ano 
letivo 
16/17 

Ano 
letivo 
13/14 

Ano 
letivo 
14/15 

Ano 
letivo 
15/16 

Ano 
letivo 
16/17 

Nº alunos 18 24 14 26 24 25 26 9 8 26 22 22 

Nº alunos 
transitaram/aprovaram 

17 20 10 24 22 24 21 9 6 8 17 18 

Taxa de sucesso 94% 83% 71% 92% 92% 96% 81% 100% 75% 31% 77% 82% 
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 Provas Externas - Ensino Básico 

 4º ano (%) 6º ano (%) 9º ano (%) 

 
Ano letivo 

13/14 
Ano letivo 

14/15 
Ano letivo 

13/14 
Ano letivo 

14/15 
Ano letivo 

13/14 
Ano letivo 

14/15 
Ano letivo 

15/16 
Ano letivo 

16/17 

Português 71 64 56 61 59 70 59  65 

Matemática 58 53 47 60 31 22 51  71 

 

 Provas Externas - Ensino Secundário 

 11º ano (0-20) 12º ano (0-20) 

 
Ano letivo 

13/14 
Ano letivo 

14/15 
Ano letivo 

15/16 
Ano letivo 

16/17 
Ano letivo 

13/14 
Ano letivo 

14/15 
Ano letivo 

15/16 
Ano letivo 

16/17 

Português -- -- -- -- 12,78 10,39 12,8 12,48 

Matemática -- -- -- -- 3,34 8,33 9,6 9,5 

Filosofia 15,5 15,3 13,34 12,2 -- -- -- -- 

Biol-Geol. 12,02 9,64 11,76 9,19 -- -- -- -- 

FQ A 6,68 8,52 7,8 9,55 -- -- -- -- 

História -- 9,63 -- -- -- -- -- 10,95 

Geografia 12,61 -- 10,65 -- -- -- -- -- 

MACS -- -- 16,55 -- -- -- -- -- 

 

5.4.1. Resultados externos 

 

Como resultados externos, além dos resultados do sucesso escolar apresentados nos quadros 

anteriores considerámos os alunos que integraram o mercado de trabalho e os alunos que 

prosseguiram estudos. 

Sobre a informação de alunos que integraram o mercado de trabalho, o principal indicador são os 

dados decorrentes da integração dos cursos com estágio indicados no próximo quadro. 

 

 Número de alunos colocados em estágio em empresas ou instituições (cursos com estágio) 

 Vocacional 2º ciclo Vocacional 3º ciclo C. Profissionais 

 
Ano letivo 

13/14 
Ano letivo 

14/15 
Ano letivo 

15/16 
Ano letivo 

15/16 
Ano letivo 

13/14 
Ano letivo 

14/15 
Ano letivo 

15/16 
Ano letivo 

16/17 
Ano letivo 

13/14 
Ano letivo 

14/15 
Ano letivo 

15/16 
Ano letivo 

16/17 

Nº alunos em 
estágio -- -- 9 -- 20 24 12 12 -- 14 14 -- 

Nº alunos 
total do curso -- -- 9 -- 20 24 12 12 -- 16 14 -- 

 

Com exceção de uma aluna no ano letivo 2015/16, todos os alunos que completaram o ensino 

secundário regular prosseguiram estudos em instituições do Ensino Superior de acordo com o quadro 

seguinte: 
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                                    (*) – Estão apenas considerados os alunos que ingressaram na 1º fase. 

5.4.2. Resultados internos 

 

Os resultados internos estão relacionados com a eficiência, a eficácia dos processos internos e 

as medidas de economia no funcionamento da escola. 

Há a perceção geral que a gestão dos recursos é adequada dadas as limitações físicas de 

alguns espaços principalmente os edifícios mais antigos com pouca eficiência energética. 

As parcerias da escola são essenciais neste critério, nomeadamente as relações com a 

autarquia local, que proporcionam a manutenção dos espaços e estruturas. 

A nível de redução de burocracias, verifica-se uma evolução positiva principalmente com a 

introdução crescente de recursos tecnológicos que torna mais célere a maioria dos processos 

principalmente a introdução da plataforma GIAE online para toda a comunidade assim como outros 

recursos de partilha de informação através do site institucional. 

Quanto às eficiências e gestão financeira, verificou-se ajustes à eficiência de tiragem de 

fotocópias a cores e sensibilização para a redução das cópias físicas.  

Como sugestão, deverá haver um maior controlo individual sobre as cópias realizadas e mais 

ações de redução do consumo energético principalmente na análise do tipo de aquecimento das salas 

de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de alunos que ingressaram no Ensino Superior 

Ano letivo Nº de alunos 

2013/2014 5 

2014/2015 18 

2015/2016 15 

2016/2017 17(*) 
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6. AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE MELHORIA 

O Plano de Melhoria  resultou das reflexões retiradas da leitura do Relatório da Avaliação Externa, 

das áreas prioritárias de Intervenção do Projeto Educativo do Agrupamento, do projeto de intervenção 

do Diretor, da Carta de Missão e do Plano de Melhoria anterior.  

 O referido relatório menciona as 7 áreas identificadas como prioridade de melhoria educativa que 

visaram o aperfeiçoamento do serviço educativo.  

A avaliação do plano de melhoria pretende identificar o grau de concretização das diferentes ações 

e, consequentemente, permitir a organização de um novo plano de melhoria. 

É de salientar o facto dos elementos da equipa de avaliação interna, apesar de terem utilizado os 

critérios de monitorização/avaliação definidos no plano, utilizaram também a indagação direta junto 

dos principais intervenientes no sentido destes serem envolvidos no processo de avaliação interna. 

O número de ações desenvolvidas por cada área de melhoria é extenso e, é possível, que o 

enfoque seja mais reduzido em cada uma. No entanto, podemos considerar que algumas decorrem 

do processo natural de ensino/aprendizagem e não devem ser consideradas como concluídas, pelo 

que na sua avaliação se privilegiou a descrição, para auxiliar posteriores planos de melhoria, e não 

por pontuações numéricas. 
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6.1. Área de Melhoria 1:  
A identificação das causas de sucesso e de insucesso intrínsecas ao processo de ensino e de aprendizagem e a implementação 

de uma estratégia concertada entre os diversos órgãos e as estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica, que 

concorra para a melhoria dos resultados académicos. 

6.1.1.  Domínio: Resultados Académicos 

     Meta: Melhorar os resultados académicos dos alunos em 1%, no sucesso escolar, por ciclo, relativamente à média dos três 

últimos anos letivos anteriores. 

       Com a exceção do 1º ciclo, os restantes ciclos têm o sucesso académico bastante influenciado pelo facto das ofertas 

formativas serem inconstantes nos ciclos e anos. No entanto, é notória uma melhoria nos resultados do 1º ciclo. Quando se 

analisa o número de alunos com níveis superiores a 3 como apresentado no relatório intermédio da aplicação do Plano 

Estratégico 2016/2018, verifica-se alguma melhoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013/14 2014/15 2015/16 
Média de alunos 

aprovados 2013/14 a 
2015/16 

alunos aprovados 
em 2016/17 

Diferença 

1º ciclo  92,7% 93,6% 91,9% 92,7% 96,5% 3,8% 

2º ciclo  83,7% 88,2% 95,1% 89,0% 85,0% -4,0% 

3º ciclo  76,1% 77,0% 83,5% 78,9% 78,4% -0,5% 

Secundário  91,3% 85,4% 87,5% 88,1% 89,5% 1,4% 
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6.1.1.1. Identificar as causas explicativas do sucesso e insucesso 

 

ACÃO DE MELHORIA 1 - Reflexão dos resultados internos obtidos nas várias áreas disciplinares. 

 Equipa Operacional  Implementação  Indicadores de Análise  

Responsáveis: 

- Coordenadora do 1º ciclo 

- Coordenadores de 

departamento 

 

Equipa operacional: 

-Elementos dos diferentes 

departamentos. 

Não realizada  Em execução  Realizada  

- Atas de Departamento; 

- Balanços trimestrais de 

avaliação; 

- Relatório da Avaliação Interna 

Ação. 

  X (a)  

Os docentes realizam reuniões onde é feita a análise/reflexão sobre os 

resultados escolares obtidos por turma, ano e ciclo. Esta análise/reflexão é 

realizada no final de cada período letivo e no final do ano letivo. Os docentes 

apontam como causas do sucesso educativo as seguintes: 

-Concentração, interesse e empenho nas tarefas da aula; 

-Hábitos de estudo regulares; 

-Acompanhamento efetivo por parte dos encarregados de educação. 

  Como causas do insucesso apontaram: 

- alunos com pouca autoestima; 

- Baixo conceito académico; 

- Dificuldade em fazer cumprir os deveres escolares e as regras por parte dos 

encarregados de educação. 

 (a) – Ação inacabada pela sua natureza 
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ACÃO DE MELHORIA 2 - Reflexão dos resultados externos obtidos nas várias áreas disciplinares sujeitos a exame. 

 Equipa Operacional  Implementação  Indicadores de Análise  

. Responsáveis: 

- Coordenadora do 1º ciclo 

- Coordenadores de 

departamento 

 

Equipa operacional: 

-Elementos dos diferentes 

departamentos 

Não realizada  Em execução  Realizada  

- Pautas; 

- Relatórios dos resultados 

externos; 

. Atas de Departamento. 

  X (a)  

Os docentes dos departamentos realizaram a análise /reflexão dos resultados 

externos obtidos pelos alunos nas várias áreas disciplinares sujeitas a exame e 

o consequente trabalho a realizar junto dos alunos no sentido de melhorar os 

pontos fracos. Referiram a necessidade de um maior envolvimento dos 

encarregados de educação, a articulação curricular, a dinamização de práticas 

de ensino ativas e estimulantes e a supervisão e acompanhamento da prática 

letiva. 

 (a) – Ação inacabada pela sua natureza 
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ACÃO DE MELHORIA 3 - Manutenção do apuramento junto dos pais e/ou Encarregados de Educação de quais os problemas 

ou constrangimentos que condicionam o sucesso escolar dos seus educandos para desencadeamento de mecanismos 

que permitam a sua superação.  

 

Equipa Operacional  Implementação  Indicadores de Análise  

. Responsáveis: 

- Coordenadora do 1º ciclo; 

- Coordenadora do pré-escolar 

- Coordenadores de ciclo 

 

Equipa operacional: 

- Titulares de turma; 

- Diretores de turma. 

Não realizada  Em execução  Realizada  

- Planos de trabalho de turma; 

- Registos de contacto com os 

pais e Encarregados de 

educação; 

 

  X (a)  

Verifica-se uma maior participação nas atividades do Jardim de Infância e na 

escola do 1º ciclo. De referir que os encarregados de educação, embora em 

menor percentagem,  participam nas iniciativas dos 2º e 3º ciclos e ensino 

secundário que integram o Plano Anual de Atividades . Na educação pré-escolar  

há uma proximidade diária entre os encarregados de educação e  as educadoras. 

Após o término do 1º ciclo, há uma diminuição do número de contactos dos 

encarregados de educação com a escola. Os encarregados de educação referem 

como causas do insucesso, a falta de hábitos de estudo dos seus educandos, a 

dificuldade em acompanhar os seus educandos na realização das tarefas 

escolares e no acompanhamento do estudo, por falta de formação. Referem 

também a dificuldade em fazer cumprir as regras e os deveres escolares dos 

seus educandos. As preocupações e sugestões dos encarregados de educação 

assumem muitas vezes aspetos de natureza logística ou disciplinar. 

(a) – Ação inacabada pela sua natureza 
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6.1.1.2. Assegurar o sucesso educativo, promovendo uma cultura de qualidade, exigência e responsabilidade 

ACÃO DE MELHORIA 4 - Indicação nos testes das cotações de cada uma das questões, em todos os ciclos de ensino, sendo 

facultativo aos docentes a indicação ao aluno da cotação atribuída em cada uma das questões. 

Equipa Operacional  Implementação  Indicadores de Análise  

. Responsáveis: 

- Coordenador do 1º ciclo; 

- Coordenadores de 

departamento. 

 

Equipa operacional: 

- Elementos dos departamentos. 

Não realizada  Em execução  Realizada  

- Atas de departamento 

   X 

Os docentes dos vários departamentos indicam as cotações de cada uma das 

questões nos testes, à exceção dos docentes do 1º ciclo. De referir que no caso 

do 1º ciclo, a informação é prestada aos alunos e aos encarregados de educação 

sempre que solicitada.      

ACÃO DE MELHORIA 5 - Criação de Salas de Estudo para 2º e 3º Ciclos e Secundário de frequência voluntária ou dirigida, aplicando-

se as regras da assiduidade estabelecidas em Regimento Interno do Agrupamento.  

Equipa Operacional  Implementação  Indicadores de Análise  

. Responsáveis: 

- Direção 

 

Equipa operacional: 

- Docentes designados 

Não realizada  Em execução  Realizada  

- Relatórios; 

- Registos de frequência; 

- Taxa de sucesso dos alunos 

frequentadores assíduos da sala 

de estudo. 

   X 

Foram criadas, em todos os anos letivos avaliados, comprovado a partir de 

registos de frequência por disciplina e relatórios de frequência global, Salas de 

Estudo para 2º e 3º ciclos e Secundário. No entando, os alunos do 2º ciclo foram 

mais direcionados para as sessões de Apoio ao Estudo específicas. 
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ACÃO DE MELHORIA 6 -   Reforço do papel estratégico da BE na orientação e acompanhamento dos alunos no desenvolvimento de 

competências relacionadas com métodos de estudo, pesquisa de informação, realização e apresentação de trabalhos,  escrita 

através da realização de pequenas oficina, leitura, literacias da informação e literacia digital. 

Equipa Operacional  Implementação  Indicadores de Análise  

. Responsáveis: 

Coordenadora da BE 

 

Equipa operacional: 

- Equipa da BE 

Não realizada  Em execução  Realizada  

 

 

- Relatórios  

- Registo de frequência dos 

alunos  

 

 

 

  X  

A Biblioteca Escolar, com base no seu relatório global referente ao ano letivo 

2015/2016, executou todas as competências relacionadas com métodos de 

estudo; Pesquisa de informação; Realização e apresentação de trabalhos; A 

escrita através da realização de pequenas oficinas. Relativamente à Leitura não 

se concretizou a criação de guiões de apoio para os diferentes níveis de ensino.    

Relativamente às Literacias da informação e literacia digital não se concretizou a 

elaboração de guiões orientadores de estudo individual. 
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6.1.1.3. Diminuir a discrepância entre os resultados internos e os resultados externos 

ACÃO DE MELHORIA 7 -    Implementação da medida coadjuvação/assessoria em sala de aula nas disciplinas com mais insucesso 

escolar sujeitas provas/exames nacionais, de acordo com os recursos disponíveis e existência de uma hora comum aos 

docentes para partilha de estratégias e elaboração de materiais.  

Equipa Operacional  Implementação  Indicadores de Análise  

 Responsáveis: 

- Direção 

 

Equipa operacional: 

- Docentes designados 

Não realizada  Em execução  Realizada  

Atas de: 

- Departamentos  

- Grupo Disciplinar  

- Conselho de Turma  

 

 

 

  X  

-Departamento de Matemática e Ciências Experimentais: Foi referido que no 

ano letivo 2013/14 houve assessoria na disciplina de Matemática nas turmas do 

7º ano. No ano letivo 2014/2015 houve assessoria num bloco de 90 minutos 

semanais na disciplina de Matemática e na respetiva aula de Apoio ao Estudo, 

na turma A do 6ºano. No ano letivo 2015/16 houve assessoria na aula de Apoio 

ao Estudo do 5ºano, turma A, na aula de Apoio ao Estudo de Matemática no 

6ºano, na turma A e 90 minutos na aula de Matemática e na respetiva aula de 

Apoio ao Estudo da turma B, do 6ºano.  

- Departamento de Línguas: O projeto de coadjuvação em sala de aula na 

disciplina de Português teve início no ano letivo anterior, 2015/2016.   

- No 1º ciclo houve assessoria essencialmente nas turmas de 2º ano e a mesma, 

apesar de centrada nas disciplinas de maior insucesso  

Os docentes referiram que não tiveram uma hora comum definida no horário. 
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ACÃO DE MELHORIA 8 - Revisão dos critérios de avaliação de modo a aproximar os resultados da avaliação interna com os da 

externa. 

Equipa Operacional  Implementação  Indicadores de Análise  

. Responsáveis: 

- Coordenadora do 1º ciclo . 

 - Coordenadores de 

departamento 

 - Conselho pedagógico 

Equipa operacional: 

- Docentes 

Não realizada  Em execução  Realizada  

Atas de: 

- Departamentos  

- Grupo Disciplinar  

- Conselho de Turma  

 

 

 

   X (a) 

Os docentes referiram que os critérios de avaliação foram revistos no final do 

ano letivo 2014/2015 a aplicar no ano letivo 2015/2016, tendo também sido 

revistos no final do ano letivo 2015/2016 e 2016/2017 uma vez que terminaram 

as provas finais de ciclo para os 4º e 6ºanos. 

(a) – Ação inacabada pela sua natureza 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

42 

 

Avaliação Interna 2016/17 

Agrupamento de Escolas de Ourique 
 

ACÃO DE MELHORIA 9 - Uniformização, sempre que possível, da tipologia de questões, dos conteúdos, do grau de dificuldades dos 

testes e dos critérios de classificação a aplicar no mesmo ano de escolaridade. 

Equipa Operacional  Implementação  Indicadores de Análise  

 Responsáveis: 

- Coordenadora do 1º ciclo .  

- Coordenadores de 

departamento . 

- Conselho pedagógico 

Equipa operacional: 

- Docentes 

Não realizada  Em execução  Realizada  

Atas de Departamento/Grupo 

Disciplinar  

 

 

 

   X  

Os professores colocam os seus testes numa pasta partilhada, por área 

disciplinar, em que todos verificam o tipo de exercícios e cotações para aferir os 

seus. 
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ACÃO DE MELHORIA 10 - Uniformização, Reformulação do funcionamento das aulas de Apoio ao Estudo, nas áreas disciplinares 

sujeitas a Provas/Exames Nacionais, e disciplinas com mais insucesso, através da criação de grupos homogéneos de alunos. 

Equipa Operacional  Implementação  Indicadores de Análise  

 Responsáveis: 

- Direção 

- Conselho pedagógico 

Equipa operacional: 

- Docentes designados 

Não realizada  Em execução  Realizada  

- Atas de Departamento e 

Conselho Pedagógico; 

-Taxas de sucesso nas 

disciplinas de Matemática 

e Português. 

 

 

 

x   

A implementação do plano estratégico possibilitou algumas assessorias em sala de 

aula em Português e Matemática no 1º e 2º ciclo sem se utilizar sistematicamente a 

criação de grupos homogéneos de alunos.  

O 1º e 2º ciclo deixaram de ter exames nacionais específicos de Português e 

Matemática e, no 2º ciclo, os 5 tempos letivos destinados a Apoio ao Estudo 

continuaram a ser divididos, igualmente, pela Matemática, Português, Ciências 

Naturais, História e Geografia de Portugal e Inglês. 
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ACÃO DE MELHORIA 11 - Manutenção / alargamento das aulas de recuperação nas disciplinas de Português e Matemática no 

3.ºCiclo/Secundário e nas disciplinas de maior insucesso sujeitas a Provas/Exames nacionais. 

Equipa Operacional  Implementação  Indicadores de Análise  

 Responsáveis: 

- Direção 

- Conselho pedagógico 

Equipa operacional: 

- Docentes designados 

Não realizada  Em execução  Realizada  

- Atas de Departamento e 

Conselho Pedagógico; 

-Taxas de sucesso nas 

disciplinas de Matemática 

e Português. 

 

 

 

  X(a)  

Com a aplicação do Plano Estratégico, no 3º ciclo, foram possíveis algumas 

assessorias em sala de aula nas disciplinas de Português e Matemática. Foi possível 

identificar algumas melhorias melhorar significativamente os resultados externos no 

9º ano no atual ano letivo. No Ensino Secundário continuou a haver aulas de apoio ao 

estudo nas disciplinas sujeitas a exames nacionais. 

 

 

 

 

 Exames 12º ano (val) 

 

 
Português Matemática 

2013/14 12,8 3,3 

2014/15 10,4 8,3 

2015/16 12,6 9,6 

2016/17 12,5 9,5 

 Exames 9º ano (%) 

 

 
Português Matemática 

2013/14 59% 31% 

2014/15 70% 22% 

2015/16 59% 51% 

2016/17 65% 71% 

(a) – Ação inacabada pela sua natureza 
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6.1.1.3. Assegurar uma cultura de escola diversificada 

 

ACÃO DE MELHORIA 12 - Aumento da participação dos alunos nas atividades de complemento do currículo, clubes e oficinas. 

Equipa Operacional  Implementação  Indicadores de Análise  

 Responsáveis: 

 

- Coordenadora Departamento e 

do 1º Ciclo; 

- Coordenadores de clubes e 

oficinas. 

Equipa operacional: 

- Docentes dinamizadores de 

atividades desportivas e 

culturais, clubes e oficinas. 

 

Não realizada  Em execução  Realizada  

-Planos de Trabalho de 

Turma; 

- Relatórios do Plano Anual 

de Atividades;  

- Relatório da avaliação 

interna. 

 

  X  

O Clube de Proteção Civil funcionou em 2015/16  com os alunos das turmas do 

Centro Escolar de Ourique e em 2016/17 foi alargado ao JI/EB1 de Santana da Serra 

e EB1 de Garvão. 

Ajuste da oferta de Desporto Escolar, de acordo com os interesses dos alunos, com 

a substituição do basquetebol pelo badminton. 

Em 2016/17 foi criado o clube da tecnologia em Matemática. 
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6.1.1.4. Proporcionar uma via alternativa de aprendizagem 

ACÃO DE MELHORIA 13 - Organização de ações de sensibilização e de responsabilização para a frequência e conclusão nas 

diferentes ofertas formativas. 

Equipa Operacional  Implementação  Indicadores de Análise  

 Responsáveis: 

 

- Coordenador das diferentes 

ofertas formativas. 

 

Equipa operacional: 

- Diretores de turma; 

- Psicóloga escolar. 

 

Não realizada  Em execução  Realizada  

-Atas de encarregados de 

educação; 

- Conselhos de turma. 

 

   X  

Foram realizadas reuniões entre Direção e parceiros. Reuniões com e encarregados 

de educação/pais em parceria com os Coordenadores dos DT, das ofertas educativas, 

Associação de pais e Técnicos da Câmara. 

As ofertas formativas foram promovidas através da página da escola incluindo pré-

inscrições online. 
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ACÃO DE MELHORIA 14 - Aumento do número de práticas experimentais no ensino das ciências no 1ºciclo que despertem a 

curiosidade científica dos alunos. 

Equipa Operacional  Implementação  Indicadores de Análise  

 Responsáveis: 

- Coordenador do 1º ciclo 

 

Equipa operacional: 

- Docentes do 1º ciclo 

Não realizada  Em execução  Realizada  

-Atas de departamento; 

- Atas de Conselhos de 

docentes. 

 

   X  

Nos anos letivos 2015/16 e 2016/17 iniciou-se em pleno o aumento do número de 

práticas experimentais com a atribuição de horário a docentes do ensino pré-escolar, 

1ºCiclo e 3ºC/S para a aplicação destas práticas com regularidade.      

 

6.1.2.  Domínio: Resultados Sociais 

Metas: 

- Reduzir, anualmente, em 1% o número de registo de ocorrência e aplicação de medidas corretivas; 

 - Reduzir em 1% os processos disciplinares e aplicação de medidas sancionatórias, por ano letivo. 

 

        Os problemas disciplinares foram agravados no último ano letivo em que a maior parte dos mesmos foram desenvolvidos 

por um grupo diminuto de alunos do 3º ciclo sendo apenas um aluno o responsável por 30% das participações do 3º ciclo, 

acresce o facto deste aluno ter estado em outro estabelecimento de ensino durante os dois períodos iniciais do ano letivo 

2015/16, justificando em parte os números favoráveis de 2015/16. Por outro lado, a constituição do Gabinete de Supervisão 

Disciplinar, tem aplicado mais processos disciplinares no sentido de controlar a situação.  

Relativamente às reflexões sobre a indisciplina, é considerado que o indeferimento de 5 alunos para integrarem o curso 

CEF em 2016/17 por não terem a idade adequada, incluindo o aluno com mais participações e processos disciplinares, 

contribuiu para o elevado número de ocorrências verificadas no 3º ciclo neste último ano letivo. 



 

 
 

48 

 

Avaliação Interna 2016/17 

Agrupamento de Escolas de Ourique 
 

 

 Anos letivos 

Participações 13/14 14/15 15/16 16/17 

1º ciclo 0 38 1 2 

2º ciclo 50 18 25 18 

3º ciclo 50 64 14 62 (a) 

Secundário 8 4 4 2 

(a) Um aluno tem 19 participações 

                                                                                                                                                 

 

6.1.2.1. Prevenir e combater a indisciplina 

 

ACÃO DE MELHORIA 1 - Reforçar a aplicação do Regulamento Interno Estatuto do Aluno e Ética Escolar através de: - Maior vigilância 

dos espaços comuns; - Controlo das entradas e movimentações nos espaços interiores do Agrupamento.  

Equipa Operacional  Implementação  Indicadores de Análise  

 Responsáveis:  

- Direção  

  

Equipa operacional:  

- Assistentes operacionais 

 

Não realizada  Em execução  Realizada  

 Registos de ocorrências 

   X  

2013/14 - Vigilância irregular e pontual; 2014 a 2017 - De acordo com relatórios do 

GSD e Direção a Vigilância foi e está a ser mais rigorosa, com participação de 

ocorrências para o GSD e aviso dos  Encarregados de Educação.  

No ano letivo 2016/17 começou a haver registos de ocorrências de alunos que não 

queriam obedecer ao funcionário da portaria. 

 

  2016/17 

 medidas disciplinares 1ºP 2ºP 3ºP total 

1º ciclo 
Corretivas 0 0 0 0 

Sancionatórias 0 0 0 0 

2º ciclo 
Corretivas 3 1 0 4 

Sancionatórias 2 0 0 2 

3º ciclo 
Corretivas 2 0 4 (a) 6 

Sancionatórias 2 1 5 8 

Secundário 
Corretivas 0 0 0 0 

Sancionatórias 0 0 0 0 

(a) 3 destas medidas foram de apenas 1 aluno 
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ACÃO DE MELHORIA 2 - Promoção de ações de sensibilização ou Workshops dinamizados por técnicos especializados 

Equipa Operacional  Implementação  Indicadores de Análise  

 Responsáveis:  

- Direção  

- Coordenador da equipa 

multidisciplinar; 

- Escola Segura 

  

Equipa operacional:  

- Técnicos especializados 

 

Não realizada  Em execução  Realizada  

- Número de ações 

promovidas; 

- Relatórios;  

- Atas de Conselho de 

Turma 

   X(a) 

2013/14 e 1014/15 - realizaram-se ações com a parceria da Escola Segura a pedido 

da Direção. 2015/16 - GSD, Escola Segura, GAAF, GP, Associação de Pais e PESES 

realizaram ações de sensibilização e/ou Workshops. 2016717 - GSD, Escola Segura, 

GAAF, GTF, GP, Associação de Pais e PESES estão a ser realizadas ações de 

sensibilização e/ou Workshops. 

(a) Ação inacabada pela sua natureza 

ACÃO DE MELHORIA 3 - Intervenção específica nas turmas com problemas disciplinares ou comportamentos disruptivos. 

Equipa Operacional  Implementação  Indicadores de Análise  

 Responsáveis:  

- Direção; 

- Coordenador da equipa 

multidisciplinar; 

- Escola Segura; 

- Coordenadores de ciclo. 

  

Equipa operacional:  

- Técnicos especializados; 

- Equipa multidisciplinar; 

- Diretores de turma. 

 

Não realizada  Em execução  Realizada  

- Número de registos de 

ocorrências; 

- Número de ações 

promovidas; 

- Relatórios; 

- Atas de Conselho de 

Turma. 

  X(a)  

2013/14 e 1014/15 - foram feitas intervenções com parceria da ES. 2015/16 - 

aplicação de processos disciplinares e de intervenção, consoante as situações 

sinalizadas nas turmas de 2ºCiclo e de 3ºCiclo, em parceria com DTs, EE e GAAF. 

2016/17 - Estão a ser aplicados processos disciplinares e troca de informações com 

técnicas do GAAF, GP e GTF, consoante as situações sinalizadas. 

(a) Ação inacabada pela sua natureza 
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ACÃO DE MELHORIA 4 - Manutenção da oferta da disciplina de Educação para a Cidadania nos três ciclos de ensino básico. 

Equipa Operacional  Implementação  Indicadores de Análise  

 Responsáveis:  

- Direção; 

 

Equipa operacional:  

- Diretores de turma 

 

Não realizada  Em execução  Realizada  

- Atas de Conselho de 

Turma; 

- Planos de Turma. 

   X 

Oferta existente de acordo com as decisões do Conselho Pedagógico  

 

ACÃO DE MELHORIA 5 - Implementação da medida coadjuvação em sala de aula nas disciplinas com mais ocorrências disciplinares 

consideradas muito graves. 

Equipa Operacional  Implementação  Indicadores de Análise  

 Responsáveis:  

- Direção; 

 

Equipa operacional:  

- Docentes designados 

 

Não realizada  Em execução  Realizada  

- Atas de Conselho de 

Turma; 

- Atas de Departamento. 

 X  

Não foi implementada sistematicamente esta medida. Em 2015/16 numa turma de 

2ºCiclo, um dos elementos do GSD esteve presente na sala de aula com o objetivo de 

inibir o comportamento perturbador de alguns alunos.  

Na distribuição das assessorias e apoios pelas turmas, um dos principais critérios foi 

o controlo e inibição de situações de indisciplina.   
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ACÃO DE MELHORIA 6 - Funcionamento eficiente e eficaz do GAAF tendo por objetivo o diagnóstico, mobilização de recursos e 

acompanhamento/monotorização de situações problemáticas. 

Equipa Operacional  Implementação  Indicadores de Análise  

 Responsáveis:  

- Autarquia (colocação de um 

técnico especializado); 

- Direção. 

 

Equipa operacional:  

- Equipa do GAAF 

 

Não realizada  Em execução  Realizada  

- Número de situações 

problemáticas sinalizadas/ 

acompanhadas; 

- Relatório 

  X(a)  

  2013/14 - Não existia. 2014/15 - Funcionamento pouco eficiente, Técnica colocada 

a tempo parcial (Responsável pelos Técnicos Operacionais). 2015/16 - Restruturação 

do GAAF e Técnica colocada a tempo inteiro. 2015/16 e 2016/17 - foram e estão 

sinalizados e acompanhados 4 casos individuais, 2 casos de turmas (CEF e VOC) e 

1 família (2ºCiclo - 6ºA). Melhorias ao nível do comportamento. O caso de 

acompanhamento de uma família foi interrompido devido ao facto desta família ter 

cancelado as sessões de acompanhamento familiar. 

(a) – Ação inacabada pela sua natureza. 
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ACÃO DE MELHORIA 7 - Definição de um plano de ação pela equipa multidisciplinar como meio de prevenção e 

acompanhamento/monotorização da indisciplina no Agrupamento 

Equipa Operacional  Implementação  Indicadores de Análise  

 Responsáveis:  

- Direção; 

- Coordenador da equipa 

multidisciplinar. 

 

Equipa operacional:  

- Equipa multidisciplinar. 

 

Não realizada  Em execução  Realizada  

- Número de situações 

problemáticas sinalizadas/ 

acompanhadas; 

- Relatório trimestral. 

 

  X  

  Esta medida foi implementada com a identificação e acompanhamento das 

situações de indisciplina. As principais medidas de prevenção foram no âmbito do 

enfoque dos alunos no voluntariado assim como sensibilização dos pais através de 

reuniões com os mesmos. 

Como sugestão, esta medida deverá ser melhorada com a constituição da equipa 

multidisciplinar mais ampla envolvendo mais estruturas com reuniões mais frequentes.  
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6.1.2.2. Estimular a participação cívica e responsável dos alunos na vida escolar 

ACÃO DE MELHORIA 8 - Aumento do número de Assembleias de Alunos para: - Auscultação dos alunos; - Discussão crítica de 

problemas e apresentação de propostas; - Apresentação de proposta de atividades a integrar no PAA e dinamização das 

mesmas; - Participação na construção de documentos estruturantes; - Sugestões para o bom funcionamento da escola 

Equipa Operacional  Implementação  Indicadores de Análise  

 Responsáveis:  

- Direção; 

- Associação de Estudantes; 

- Coordenadores de ciclo; 

 

 

Equipa operacional:  

- Órgão de gestão; 

- Diretores de turma; 

- Delegados e subdelegados de 

turma; 

- Alunos 

Não realizada  Em execução  Realizada  
- Atas;  

- Relatórios; 

- Número de assembleias 

realizadas; 

- Número de alunos que 

participam e prestam 

contributo na construção de 

documentos estruturantes; 

- Número de atividades 

dinamizadas por alunos. 

  X(a)  

  A associação de estudantes, no ano 2016/17 promoveu assembleias de turma, em 

Educação para a Cidadania, nas turmas do 2º ciclo. 

Participação dos alunos em debates sobre o Parlamento Jovem. 

Eleições para a associação de Estudantes com a campanha eleitoral. 

 Os alunos foram envolvidos no orçamento participativo com 7 propostas sendo 

vendedora a proposta de 2 cacifos para o pavilhão desportivo. 

(a) – Ação inacabada pela sua natureza. 
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6.1.2.3.  Promover o envolvimento parental 

ACÃO DE MELHORIA 9 - Reforço do envolvimento e responsabilização da Associação de Pais e da CPCJ na definição de medidas, 

metas e estratégias a aplicar em relação à indisciplina e ao absentismo em estreita cooperação com a Equipa Multidisciplinar 

Equipa Operacional  Implementação  Indicadores de Análise  

 Responsáveis:  

- Direção Executiva; 

- Coordenador da Equipa 

multidisciplinar; 

- CPCJ; 

- Associação de Pais e 

Encarregados de Educação 

 

Equipa operacional:  

- Equipa Multidisciplinar;  

- Representante da Educação da 

CPCJ ; 

- Membros da Associação de 

Pais e Encarregados de 

Educação. 

Não realizada  Em execução  Realizada  

- Atas 

- Relatórios 

 

  X  

  Tem havido trabalho no domínio da prevenção em que a CPCJ tem desenvolvido 

um projeto na área de prevenção (tecer a prevenção) a nível da comissão alargada. 

A CPCJ está em permanente contacto com os diretores de turma e equipa disciplinar 

dependendo de cada caso concreto; 

Os encarregados de educação dos alunos com problemas disciplinares têm 

participado em reuniões conjuntamente com as outras estruturas da escola para 

procura de soluções. 

A participação da Associação de Pais foi feita nos órgãos onde está representada. 
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ACÃO DE MELHORIA 10 - Promoção de ações de intervenção junto dos pais para aquisição de competências parentais no âmbito do 

apoio familiar ao aluno, na organização do estudo e no seu acompanhamento escolar. 

Equipa Operacional  Implementação  Indicadores de Análise  

 Responsáveis: 

- Encarregados de Educação;  

- CPCJ ; 

- GAAF ou Autarquia através de 

um técnico especializado.  

Equipa operacional:  

- Técnicos designados.  

 

Não realizada  Em execução  Realizada  

- Atas 

- Relatórios 

 

  X(a)  

  Reuniões entre os D.ts e os encarregados de educação. Coordenações de ciclo. 

Propostas de alunos para apoio psicológico e acompanhamento das famílias pelo 

GAF e psicologia. 

(a)- Ação inacabada, pela sua natureza 

6.2. Área de Melhoria 2 
 O reforço do envolvimento e da participação dos pais e encarregados de educação nas dinâmicas organizacionais do 

Agrupamento, no sentido de fomentar uma maior identificação com o mesmo. 

A meta desta área de melhoria é aumentar a presença e participação dos pais e encarregados de educação na vida escolar dos seus 

educandos, a partir do 2º ciclo, 3º ciclo e ensino secundário em 1%. Como podemos verificar no quadro seguinte, esta meta está a ser 

atingida. 

 Ano letivo 13/14 Ano letivo 14/15 Ano letivo 15/16 Ano letivo 16/17 

2º ciclo 95,2% 93,5% 94,7% 96,3% 

3º ciclo 85,7% 83,8% 86,2% 93,9% 

Secundário 84,0% 80,0% 85,5% 86,5% 
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A Associação de Pais e Encarregados de Educação foi questionada sobre esta área de melhoria e, em traços gerais, considerou que 

a participação dos Encarregados de Educação continua a apresentar um vetor de evolução negativa ao longo dos vários ciclos de ensino, 

portanto, decrescente à medida que a idade dos educandos aumenta. Situação que se deve à crescente autonomia dos jovens, o que é 

desejável, mas também pelo facto do ambiente escolar, a partir do 2º ciclo, ser menos acolhedor e haver constrangimentos do horário 

laboral da maioria das famílias. Procurou melhorar esta área de melhoria através de atividades de aproximação e criação de relações de 

confiança com os Encarregados de Educação e famílias, dentro e fora do espaço escolar, em meio real e virtual.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

57 

 

Avaliação Interna 2016/17 

Agrupamento de Escolas de Ourique 
 

 

6.2.1. Reforço do envolvimento e da participação dos pais e encarregados de educação nas dinâmicas organizacionais do 

Agrupamento 

 

ACÃO DE MELHORIA 1 - Sensibilização e reforço do envolvimento dos pais e encarregados de educação como agentes promotores 

no processo de aprendizagem dos seus filhos. 

Equipa Operacional  Implementação  Indicadores de Análise  

 Responsáveis: 

-Associação de Pais e 

Encarregados de Educação; 

- Coordenadores do pré-escolar 

e de ciclo 

Equipa operacional:  

- Associação de Pais e 

Encarregados de Educação; 

-Titulares de Turma; 

- Diretores de Turma 

 

Não realizada  Em execução  Realizada  

- Registos de presença; 

- Inquéritos 

   X 

Na educação pré-escolar não existem registos de contactos com os enc. educação, 

dado que há uma proximidade diária entre estes e as educadoras. 

Esta ação está a ser cumprida. Tem havido um reforço do envolvimento dos pais e 

encarregados de educação nas atividades, com o objetivo de promover o sucesso 

educativo dos seus educandos. A participação dos pais e encarregados de educação 

tem sido concretizada através de ações inseridos no Plano Anual de Atividades, que 

vão desde a educação pré-escolar (As histórias que a família conta; Um livro em 

família), até ao ensino secundário (receção aos pais; lanche convívio de Natal; 

exposições de trabalhos dos alunos ao longo do ano letivo; dia cultural ...). 

A Associação de Pais e Encarregados de Educação considera que em todos os 

momentos, por contacto real ou virtual, trabalha-se de forma regular, direta ou 

indiretamente, esta sensibilização. A forma indireta é menos visível, mas acredita que, 

através de divulgação do tema por artigos de opinião, técnicos e outros, distribuídos 

por momentos de reflexão ao longo de todo o ano, se contribui para a tomada de 

consciência gradual dos EE como agentes promotores do processo de aprendizagem. 
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ACÃO DE MELHORIA 2 - Aumento da participação dos pais e encarregados de educação em: - Atividades dinamizadas pela escola; - 

Órgãos da escola (Conselho geral e Conselhos de turma); - Construção de documentos estruturantes 

Equipa Operacional  Implementação  Indicadores de Análise  

 Responsáveis:   

- Direção; 

- Coordenadores do pré-escolar 

e ciclo; 

- Coordenadores de 

departamentos  

  

 Equipa operacional:   

- Docentes; 

- Representantes dos pais e 

encarregados de educação 

 

 

Não realizada  Em execução  Realizada  

- Plano Anual de Atividades; 

- Contagem do número de 

atividades que envolvam os 

Encarregados de Educação; 

- Número de documentos 

que contaram com a 

participação dos pais. 

   X 

No pré-escolar as ações contam com uma participação elevada dos encarregados 

de educação. Houve uma melhoria na participação dos encarregados de educação 

nos órgãos da escola - Conselho Geral e Conselhos de Turma. Há uma participação 

elevada dos encarregados de educação, quer ao nível da educação pré-escolar, quer 

no 1º ciclo. Os encarregados de educação participam menos nas atividades 

dinamizadas pelos 2º e 3º ciclos e ensino secundário relativamente ao pré-escolar e 

1º ciclo, mas tiveram uma evolução positiva. De referir que os PAA dos anos letivos 

deste estudo contêm muitas atividades dinamizadas pela escola, que contaram com 

a participação dos encarregados de educação. 

A Associação de Pais e Encarregados de Educação considera que nas atividades 

dinamizadas pela escola é relevante a continuidade de realização do Dia Cultural pois 

permite um envolvimento dos Encarregados de Educação e uma tomada de 

conhecimento das atividades realizadas. No entanto, entende que este pode melhorar 

com o retorno a um horário que abranja o período pós-laboral, mantendo as 

exposições de trabalhos dos alunos, pois constata-se ser esse o período de grande 

interação com os EE. Relativamente a outras atividades do PAA, a participação dos 

encarregados de educação também pode aumentar mediante convite direto ação a 

ação. 

Os Encarregados de Educação, através da sua associação, colaboram com a 

direção do Agrupamento. Têm a sua representatividade no Conselho Geral e em 

alguns conselhos de turma. A Direção da Escola e o Conselho Geral solicitam parecer 

e contributo da Associação de Pais com a frequência que consideram necessária. No 

entanto, é importante que se reforce ainda mais. 
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ACÃO DE MELHORIA 3 - Comprometimento da Associações de Pais e Encarregados de Educação no Plano Anual de Atividades, 

através da realização de atividades por si dinamizadas ou codinamizadas. 

Equipa Operacional  Implementação  Indicadores de Análise  

 Responsáveis:   

- Associação de Pais 

 

  

 Equipa operacional:   

- Pais e Encarregados de 

Educação. 

 

 

Não realizada  Em execução  Realizada  

- Plano Anual de Atividades; 

- Contagem do número de 

atividades que envolvam os 

Encarregados de Educação 

   X(a) 

A Associação de Pais considera que a funcionalidade disponibilizada, no presente 

ano letivo, para lançamento e avaliação de ações no PAA por plataforma eletrónica 

facilita e promove a execução desta Acão. Os relatórios de ações desenvolvidas 

refletem este comprometimento. 

(a) Ação inacabada, pela sua natureza. 
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6.2.2.  Melhorar a visibilidade e a imagem externa do agrupamento 

ACÃO DE MELHORIA 4- Reforço da divulgação dos trabalhos e aptidões dos alunos à comunidade através de uma “Mostra Escolar”. 

Equipa Operacional  Implementação  Indicadores de Análise  

 Responsáveis: 

- Coordenadores/ Responsáveis 

pela “Mostra Escolar” 

 

Equipa operacional:  

- Docentes promotores de 

atividades integradas no PAA 

Não realizada  Em execução  Realizada  

- Plano Anual de Atividades 

 

   X 

  Houve um reforço da divulgação dos trabalhos e aptidões dos alunos, quer nas 

ações realizadas na escola com a participação da comunidade educativa, quer na 

disseminação fora da escola. Na escola foram realizadas exposições temáticas com 

os trabalhos dos alunos, desde a educação pré-escolar até ao ensino secundário. A 

divulgação passou também pelo circuito interno de televisão da escola sede. O Dia 

Cultural acaba por ser o ponto alto da divulgação dos trabalhos e aptidões dos alunos 

a nível interno. A visibilidade da escola assume particular importância, quando os seus 

alunos deixam as salas de aula e vão ao encontro da comunidade. Conscientes disso, 

crianças e jovens desenvolveram muitas vezes a atividade para além dos muros da 

escola (desfile de Carnaval, plantar cravos no 25 de abril …). A criação de uma nova 

página do agrupamento na INTERNET contribuiu também para a visibilidade e a 

imagem externa do agrupamento. A nova página - www.aeourique.net - permitiu 

acrescentar mais informação e divulgação a todos os interessados. Os órgãos de 

comunicação social (Diário do Alentejo, Correio da Manhã, Jornal de Notícias, 

Expresso, …) ao destacarem os bons resultados obtidos pelos alunos do ensino 

secundário nos exames nacionais, também contribuíram para melhorar a imagem 

externa do agrupamento. 
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ACÃO DE MELHORIA 5- Atualização periódica da página do Agrupamento com o objetivo de divulgar: - Atribuição de prémios de 

mérito; - Resultados obtidos em concursos; - Classificações em provas desportivas; - Resultados do agrupamento em 

provas/exames nacionais. 

Equipa Operacional  Implementação  Indicadores de Análise  

 Responsáveis: 

- Responsável pela página do 

Agrupamento. 

 

Equipa operacional:  

- GTIC 

Não realizada  Em execução  Realizada  

- Relatórios 

   X 

  A página do Agrupamento é periodicamente atualizada com o intuito de divulgar 

informações de interesse para o Agrupamento. Contudo, os constrangimentos e 

limitações advêm do facto de os promotores/dinamizadores/responsáveis não 

transmitem os dados para que os mesmos sejam divulgados atempadamente.   

 

ACÃO DE MELHORIA 6-  Divulgação do processo de Avaliação Interna junto da Comunidade Educativa e criação de condições para 

uma comunicação eficaz. 

Equipa Operacional  Implementação  Indicadores de Análise  

 Responsáveis: 

- Direção 

 

Equipa operacional:  

- Docente responsável pela 

página do Agrupamento. 

Não realizada  Em execução  Realizada  

- Inquéritos de satisfação 

   X 

  A comunidade, a partir de várias ações como entrevistas, participação nos 

inquéritos, conhecimento de relatórios e Plano de Melhoria na página do 

Agrupamento, tem conhecimento de que está decorrer um processo de Avaliação 

Interna. A divulgação das conclusões será feita no início do ano letivo 2017/2018. 
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6.3. Área de Melhoria 3  
 A operacionalização dos procedimentos de articulação curricular, através de iniciativas inter e intradepartamentais insertas no 

plano anual de atividades e nos planos e programas próprios das turmas, de modo a promover a qualidade do processo de 

ensino e de aprendizagem e a consequente melhoria dos resultados dos alunos. 

Esta área de melhoria tem como meta reforçar a articulação e gestão curricular. 

6.3.1.  Criar mecanismos de operacionalização dos procedimentos de articulação vertical e horizontal do currículo que promovam a 

sequencialidade e qualidade das aprendizagens   

 

ACÃO DE MELHORIA 1-   Elaboração de um calendário de reuniões que permita a planificação articulada, entre 

departamentos/disciplinas/ciclos, de conteúdos e atividades. 

Equipa Operacional  Implementação  Indicadores de Análise  

 Responsáveis: 

- Direção 

 

Equipa operacional:  

- Membros da Direção 

Não realizada  Em execução  Realizada  

- Plano Anual de atividades 

  X (a)  

  No inicio do ano letivo a Direção agendou reuniões as quais constam nas atas do 

Departamento do Pré-escolar e 1ºciclo, assim como na Coordenação do 1ºciclo com 

o 2ºciclo. 

  A gestão curricular horizontal no 2º,3º ciclos e secundário é predominantemente 

realizada a nível dos departamentos. 

(a) Ação inacabada, pela sua natureza. 
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ACÃO DE MELHORIA 2-  Continuidade na articulação e gestão curricular, horizontal e vertical, asseguradas pelos Departamentos 

Curriculares, em que os docentes, através de um processo de cooperação, procuram: - Promover a gestão sequencial e 

articulada do currículo, como forma de reforçar a ação educativa e de favorecer as aprendizagens; - Adequar o currículo às 

necessidades dos alunos; - Aferir estratégias de ensino; - Partilhar boas práticas de ensino;  - Definir critérios de avaliação por 

ano/ciclo; - Planificar em conjunto as atividades letivas e não letivas integradas no Plano Anual de Atividades; - Elaborar 

instrumentos de avaliação comuns à mesma disciplina/ano de escolaridade. 

Equipa Operacional  Implementação  Indicadores de Análise  

 Responsáveis: 

- Direção 

 

Equipa operacional:  

- Membros da Direção 

Não realizada  Em execução  Realizada  

- Plano de Trabalho de 

Turma; 

- Plano Anual de Atividades; 

- Atas de departamento, de 

conselhos de turma e de 

docentes  

 

  X (a)  

Dada a complexidade desta ação de melhoria, a Equipa de Avaliação Interna além 
da leitura de algumas atas, centrou a sua ação na indagação direta junto dos 
coordenadores dos diferentes departamentos. 

  Os Departamentos do pré-escolar e do 1º ciclo desenvolvem atividades conjuntas 
com objetivos comuns e estratégias diversificadas, com vista à integração dos alunos 
nas diferentes dinâmicas promovidas em cada um dos graus de ensino tendo em 
conta as dimensões desta área de melhoria. 

O Departamento de Expressões considera todos os professores cumprem os 

programas que já contemplam a gestão sequencial e articulada de conteúdos, os 

currículos são trabalhados de acordo com as necessidades dos alunos uma vez que 

trabalha por níveis de desenvolvimento, as estratégias de ensino são aferidas nas 

reuniões de departamento, as boas práticas de ensino são partilhadas informalmente 

na maioria das vezes, os critérios de avaliação por ano e por ciclo são determinados 

em reuniões de departamento, na Educação Física são partilhados os mesmos 

espaços pelo que é necessária uma planificação conjunta das atividades letivas e 

também a maioria das não letivas. A elaboração de instrumentos de avaliação 

conjunta aos mesmos anos/ciclo acontece em parte pois os conteúdos a avaliar são 

semelhantes na EF mas o modo difere de docente para docente, mas a nível de 

departamento tenta-se estabelecer uma taxa de insucesso que não difira muito de 

disciplina para disciplina. 
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O Departamento de Ciências Sociais e Humanas considera que desenvolveu esta 

ação de melhoria em todas as dimensões no entanto há a sublinhar que apenas dois 

grupos de recrutamento (Geografia e História) não são monodocentes e, neste caso, 

o serviço distribuído foi por níveis. Por exemplo, a Geografia do 7º ano foi para uma 

docente; a História do 7º ano foi para outra docente, ou seja este ano não houve dois 

docentes a lecionar a mesma disciplina no mesmo ano de escolaridade. No entanto 

os docentes destas disciplinas trocam impressões, tiram dúvidas, trocam materiais. A 

nível de HGP, a coordenadora faz esta articulação com Geografia e com História. 

Refere que como o departamento é pequeno, as situações que não são específicas 

de cada disciplina, são "resolvidas" em plenário e quando existem algumas dúvidas 

de procedimentos ainda que inerentes à especificidade das disciplinas, os docentes, 

se não houver reunião de departamento, falam com a coordenadora. 

O Departamento de línguas também considera que que desenvolveu esta ação de 

melhoria em todas as dimensões. No que respeita à elaboração de instrumentos de 

avaliação comuns à mesma disciplina/ano de escolaridade acontece nos casos em 

que dois ou mais docentes lecionam o mesmo ano de escolaridade. A elaboração de 

provas de avaliação interna (equivalência à frequência) é feita pelos docentes 

nomeados para o efeito. 

O Departamento de Matemática e Ciências Exatas também considera ter 

desenvolvido esta ação de melhoria. Os professores do departamento fazem uma 

gestão sequencial e articulada do currículo de acordo com os vários grupos turma que 

têm, de forma a facilitar as suas aprendizagens. Adequam o currículo tendo sempre 

em atenção não só os alunos com necessidades educativas especiais mas também 

todos os outros alunos, adotando as estratégias que melhor se adequam a cada grupo 

fazendo a sua avaliação e reformulação sempre que seja necessário. Nas reuniões 

de departamento quando se analisam os resultados há partilha de estratégias e de 

boas práticas.  No início de cada ano são definidos os critérios específicos por 

ano/ciclo em todas as disciplinas do departamento, são planificadas em conjunto, 

sempre que possível, as atividades letivas e as não letivas integradas no PAA. Os 

professores elaboram instrumentos de avaliação comuns à mesma disciplina/ano de 

escolaridade, na maior parte dos casos é o mesmo professor que leciona todas as 

turmas e quando não é o mesmo professor o tipo de instrumento de avaliação é o 

mesmo ou semelhante. 

(a) Ação inacabada, pela sua natureza. 
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ACÃO DE MELHORIA 3-  Articulação de atividades experimentais no 1º ciclo 

Equipa Operacional  Implementação  Indicadores de Análise  

 Responsáveis: 

-Coordenador de Departamento 

do 1ºciclo; 

- Docentes do 1º ciclo com 

dispensa da componente letiva 

 

Equipa operacional:  

-Titulares de Turma; 

- Docentes de físico-química; 

- Professora bibliotecária 

Não realizada  Em execução  Realizada  

- Número de ações; 

- Atas de departamento; 

- Inquéritos de satisfação 

   X 

   

Foi feita uma distribuição de serviço específica, com horários, para esta ação em que a 

esta articulação existiu efetivamente. 

 

6.4. Área de Melhoria 4   
A dinamização de práticas de ensino ativas e estimulantes, de modo a refletirem-se favoravelmente nos desempenhos dos 

alunos 

Esta área tem como meta a utilização das TIC, pelo menos uma vez por tema/conteúdo dos programas curriculares/diversificação 

dos materiais e de estratégias. 
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6.4.1.  Dinamização de práticas de ensino ativas e estimulantes 

ACÃO DE MELHORIA 1-  Continuação da utilização das TIC nas várias disciplinas dos departamento, nomeadamente na: - Utilização 

dos recursos interativos nas aulas como complemento ao manual adotado/conteúdos; - Utilização da escola virtual; - Utilização 

da plataforma Moodle; - Sugestão/utilização de sites onde os alunos podem realizar atividades de acordo com os vários 

programas das diversas disciplinas; - Diversificação de estratégias com recurso à internet que contribuam para o 

desenvolvimento da autonomia do aluno.  

 

Equipa Operacional  Implementação  Indicadores de Análise  

 Responsáveis: 

-Coordenador de Departamento 

do 1ºciclo; 

- Docentes do 1º ciclo com 

dispensa da componente letiva 

 

Equipa operacional:  

-Docentes 

 

Não realizada  Em execução  Realizada  

- Atas de departamento; 

- Plano de Trabalho de 

Turma 

  X  

  Há uma utilização crescente da utilização dos recursos informáticos em sala de 

aula em que todas as salas de aula têm um computador com ligação à internet e 

videoprojector. Nos diferentes questionários foi referido que há uma utilização 

crescente destes recursos.  

Nas escolas do 1º ciclo não há salas específicas de informática, limitando assim   as 

atividades desejadas.   
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6.5. Área de Melhoria 5 –  
  A supervisão e o acompanhamento da prática letiva em sala de atividades/aula, ao nível dos departamentos curriculares, como 

estratégia formativa e de desenvolvimento profissional dos docentes. 

Esta área de melhoria tem como meta a Supervisão da prática letiva em sala de aula com vista ao desenvolvimento profissional dos 

docentes, sempre que possível ou necessário. De uma forma geral, consideramos que esta supervisão foi feita apesar de não ter ocorrido 

um acompanhamento sistemático em sala de aula. Com a existência de assessorias em sala de aula nos 1ºciclo, 2º ciclo, em algumas 

disciplinas, esta  

6.5.1.  Institucionalizar práticas de supervisão e o acompanhamento da prática letiva em sala de atividades/aula, ao nível dos 

departamentos curriculares, como estratégia formativa e de desenvolvimento profissional dos docentes 

ACÃO DE MELHORIA 1-  Supervisão dos professores através da observação/acompanhamento de todos os instrumentos utilizados 

no processo de ensino/aprendizagem, sempre que possível e com caráter formativo. 

Equipa Operacional  Implementação  Indicadores de Análise  

 Responsáveis: 

-Coordenadores do pré-escolar, 

1º ciclo e dos departamentos  

Equipa operacional:  

-Coordenadores do pré-escolar, 

1º ciclo e dos departamentos  

  

 

Não realizada  Em execução  Realizada  - Atas de 
departamento/conselho de 
docentes/conselhos de 
turma; 
- Planificações 
anuais/mensais e semanais; 
- Registos de aula; 
- Avaliação em sede de 
conselho de turma; 
- Folhas de registo de 
observação;  
- Pautas de registo de 
avaliação de final de 
período; 
- Grelhas de supervisão. 

  X (a)  

  No pré escolar, a coordenadora supervisiona os relatórios de avaliação trimestral  

e são definidas, em conjunto, as metodologias utilizadas em cada jardim de infância 

no processo de ensino/aprendizagem. Para além disso, são analisados todos os 

instrumentos utilizados. 

Os professores colocam as suas planificações e registos em pastas partilhadas que 

são supervisionadas pelos coordenadores de departamento. 

As grelhas de registo e avaliação, em formato de folha de cálculo, são partilhadas 

pelos professores do mesmo departamento e supervisionadas pelos coordenadores 

de departamento. 

(a) Ação inacabada, pela sua natureza. 
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ACÃO DE MELHORIA 2-  Realização de reuniões, sempre que seja necessário para a partilha, análise de resultados e reformulação de 

estratégias. 

Equipa Operacional  Implementação  Indicadores de Análise  

 Responsáveis: 

-Coordenadores do pré-escolar, 

1º ciclo e dos departamentos  

Equipa operacional:  

-Coordenadores do pré-escolar, 

1º ciclo e dos departamentos  

  

 

Não realizada  Em execução  Realizada  

- Atas de departamento ou 

de grupos disciplinares; 

- Balanços periódicos dos 

resultados obtidos. 

  X (a)  

No pré-escolar são realizadas, mensalmente reuniões do departamento onde são 

equacionadas as dificuldades sentidas e as estratégias a utilizar com a finalidade de 

melhorar o desempenho. 

Nos restantes departamentos, são utilizadas formalmente as reuniões ordinárias 

para este efeito e, especialmente nas reuniões dos balanços dos resultados por 

período onde se analisam estes resultados e estratégias, além da regular 

reformulação de estratégias decorrente do processo ensino-aprendizagem, 

(a) Ação inacabada, pela sua natureza. 
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ACÃO DE MELHORIA 3-   Monitorizar, analisar e acompanhar: - O processo de planeamento de modo a assegurar o cumprimento do 

currículo nacional;  - A aplicação dos critérios de avaliação definidos/aprovados pelo conselho pedagógico;  - As práticas 

pedagógicas;  - Os indicadores de sucesso organizados por área curricular disciplinar, turma, ano e ciclo de estudos, 

confrontando-os com as médias nacionais.   

Equipa Operacional  Implementação  Indicadores de Análise  

 Responsáveis: 

-Coordenadores do pré-escolar, 

1º ciclo e dos departamentos  

Equipa operacional:  

-Coordenadores do pré-escolar, 

1º ciclo e dos departamentos  

  

 

Não realizada  Em execução  Realizada  - Planificações 
anuais/mensais e semanais; 
- Aplicação dos critérios de 
avaliação; 
- Registos de aula; 
- Pautas de registo de 
avaliação de final de 
período; 
- Avaliação em sede de 
conselho de turma 

  X (a)  

As planificações são verificadas no início do ano letivo e pelo menos 1 vez por 

período para ver se houve alterações. Os critérios são definidos e aprovados em 

Conselho Pedagógico e a monitorização da sua aplicação é feita pelos coordenadores 

de departamento. Os indicadores de sucesso são analisados principalmente nas 

reuniões de departamento, por área disciplinar. 

(a) Ação inacabada, pela sua natureza. 
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6.5.2.  Promover uma cultura de reflexão sobre as práticas letivas e identificação dos seus pontos fortes e fracos 

ACÃO DE MELHORIA 4-  Supervisão efetuada pela coordenação de departamento ou entre pares do mesmo grupo disciplinar para 

identificação de fatores críticos considerados relevantes para o sucesso das aprendizagens.  

Equipa Operacional  Implementação  Indicadores de Análise  

 Responsáveis: 

-Coordenadores do pré-escolar, 

1º ciclo e dos departamentos  

Equipa operacional:  

-Coordenadores do pré-escolar, 

1º ciclo e dos departamentos  

  

 

Não realizada  Em execução  Realizada  

-  Grelhas de observação; 

-  Registo das supervisões 

efetuadas. 

 

   X 

 De acordo com o que é referido nos balanços da avaliação realizados pelos 

docentes ou pelo coordenador de departamento, estas situações são devidamente 

registadas nas atas de Conselho de Turma/Departamento e, sempre que necessário, 

reformuladas as planificações. 

 

ACÃO DE MELHORIA 5- Construção, com a participação dos docentes, de instrumentos de autoavaliação, para que cada docente e 

departamento curricular proceda à reflexão e autoavaliação das suas práticas e procedimentos 

Equipa Operacional  Implementação  Indicadores de Análise  

 Responsáveis: 

-Coordenadores do pré-escolar, 

1º ciclo e dos departamentos  

Equipa operacional:  

-Coordenadores do pré-escolar, 

1º ciclo e dos departamentos  

  

 

Não realizada  Em execução  Realizada  

- Atas de departamento 

curriculares/ áreas 

disciplinares; 

- Identificação de boas 

práticas 

 

  X (a)  

Sempre que os docentes sentem necessidade ou por iniciativa dos coordenadores, 

em plenário, são promovidas estas reflexões. 

Além dos relatórios de autoavaliação individuais e anuais, são se encontraram outras 

evidências de instrumentos construídos para esta ação específica. 

(a) Ação inacabada, pela sua natureza. 
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6.6. Área de Melhoria 6 –  
A   gestão concertada dos trabalhadores não docentes, centrada nas pessoas e nas suas competências profissionais, que 

contribua para uma maior eficácia no exercício das suas funções. 

Esta ação tem como meta reforçar a comunicação e realizar uma gestão eficiente do pessoal não docente do Agrupamento com a 

realização de 1 reunião no início do ano letivo e sempre que se justifique, com o pessoal não docente, o diretor e o responsável da autarquia 

na área da educação em cada escola do agrupamento. Pelos dados recolhidos, podemos concluir que esta meta foi atingida. 

6.6.1.   Elaborar uma gestão concertada dos trabalhadores não docentes de acordo com as suas competências profissionais. 

ACÃO DE MELHORIA 1- Continuação da realização de uma reunião com o pessoal não docente do Agrupamento, direção e 

representante da autarquia em cada escola do agrupamento. Nas escolas do ensino pré-escolar e 1ºciclo devem fazer parte da 

referida reunião os docentes. 

Equipa Operacional  Implementação  Indicadores de Análise  

 Responsáveis: 

-Direção; 

-Autarquia.  

Equipa operacional:  

- Adjunta responsável pela 

educação pré-escolar e 1º ciclo . 

- Responsável da autarquia na 

área da educação 

Não realizada  Em execução  Realizada  

- Atas das reuniões com o 

pessoal não docente; 

- Inquéritos de satisfação 

   X 

Foram realizadas reuniões no início de cada ano letivo entre a autarquia, a direção 

e o pessoal não docente em cada escola do agrupamento. Nas escolas do 1º ciclo 

estiveram presentes os docentes dessas escolas. 
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6.6.2. Adequar a contratação de assistentes operacionais às necessidades das escolas do concelho, promovendo uma cultura de 

melhoria continuada do Agrupamento e do seu funcionamento. 

 

ACÃO DE MELHORIA 2- Continuação do comprometimento da autarquia na disponibilização de pessoal não docente considerado 

suficiente para o auxílio da ação educativa e na sua formação. 

Equipa Operacional  Implementação  Indicadores de Análise  

 Responsáveis: 

-Autarquia.  

Equipa operacional:  

- Responsável da autarquia na 

área da educação.  

Não realizada  Em execução  Realizada  

- Inquéritos de satisfação 

   X 

Além dos resultados dos inquéritos de satisfação do anterior ano letivo, foi 

questionada a Direção da escola sobre este tema e todos os inquiridos consideram 

esta ação como cumprida. 

 

ACÃO DE MELHORIA 3- Realização de uma seleção criteriosa do pessoal a contratar, tendo sempre em conta as funções que vão 

desenvolver. 

Equipa Operacional  Implementação  Indicadores de Análise  

 Responsáveis: 

-Autarquia.  

Equipa operacional:  

- Responsável da autarquia na 

área da educação.  

Não realizada  Em execução  Realizada  

- Inquéritos de satisfação 

  X  

Além dos resultados dos inquéritos de satisfação do anterior ano letivo, foi 

questionada a Direção, em especial o Diretor, e considera-se que esta ação nem 

sempre foi cumprida. 
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6.6.2.   Promover a melhoria dos níveis de eficácia e eficiência da equipa do pessoal não docente. 

ACÃO DE MELHORIA 4- Continuidade na rotatividade sempre que possível nos serviços administrativos e assistentes operacionais 

de acordo com as competências profissionais de cada um, de forma a desempenhar a função atribuída com maior eficiência e 

qualidade. 

Equipa Operacional  Implementação  Indicadores de Análise  

 Responsáveis: 

-Autarquia; 

- Direção  

Equipa operacional:  

- Responsável da autarquia pela 

área da educação; 

- Ajunta responsável pelos 

técnicos e assistentes 

operacionais; 

- Responsável pelo pessoal não 

docente. 

Não realizada  Em execução  Realizada  

- Inquéritos de satisfação; 

- Avaliação de desempenho. 

   X 

Além dos resultados dos inquéritos de satisfação do anterior ano letivo, foi 

questionada a Direção, em especial o Diretor, e considera-se que esta ação tem sido 

cumprida. 
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ACÃO DE MELHORIA 5-  Participação do pessoal não docente em ações de formação que vão ao encontro da melhoria das suas 

competências profissionais. 

Equipa Operacional  Implementação  Indicadores de Análise  

 Responsáveis: 

-Autarquia; 

- Direção  

Equipa operacional:  

- Centro de Formação Terras do 

Montado; 

- Pessoal não docente. 

 

Não realizada  Em execução  Realizada  

- Inquéritos de satisfação; 

- Avaliação de desempenho. 

  X  

Esta ação foi parcialmente cumprida, principalmente nos serviços administrativos, 

bar e refeitório com formações específicas. Relativamente aos outros assistentes 

operacionais a desempenhar funções noutros serviços, não têm participado em ações 

de formações uma vez que o nosso centro de formação não as tem realizado. 

6.6.3.   Promover uma melhor articulação entre os vários órgãos da escola. 

ACÃO DE MELHORIA 6-  Reencaminhamento por escrito da informação recebida dos vários órgãos ao responsável do pessoal não 

docente do centro escolar de Ourique e da escola sede. 

Equipa Operacional  Implementação  Indicadores de Análise  

 Responsáveis: 

- Direção; 

- Autarquia 

 

Equipa operacional:  

-Responsável da autarquia pela 

área da educação; 

- Adjunta responsável pelos 

técnicos e assistentes 

operacionais; 

- Coordenador do pessoal não 

docente. 

Não realizada  Em execução  Realizada  

-Atas: 

-Conselho pedagógico; 

-Conselho geral e outras 

reuniões. 

   X 

Foram implementadas as trocas de informação via telefone com informação escrita 

por carta. Por sugestão da Equipa de Avaliação Interna, foi implementada a troca 

escrita por mail. 
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ACÃO DE MELHORIA 7-   Articulação das atividades entre a Coordenadora de docentes do 1ºciclo e a Coordenadora das Assistentes 

Operacionais do Centro Escolar de Ourique. 

Equipa Operacional  Implementação  Indicadores de Análise  

 Responsáveis: 

- Direção; 

- Autarquia 

 

Equipa operacional:  

-Responsável da autarquia pela 

área da educação; 

- Adjunta responsável pelos 

técnicos e assistentes 

operacionais; 

- Coordenador do pessoal não 

docente. 

 

Não realizada  Em execução  Realizada  

-Atas do: 

-Conselho pedagógico; 

-Conselho geral e outras 

reuniões. 

   X 

Por indagação direta com as intervenientes, verificou-se que há uma articulação 

permanente entre a coordenadora de departamento do 1º ciclo e a responsável do 

pessoal não docente do centro Escolar de Ourique (Dª Elisa). 

 

6.7. Área de Melhoria 7 –  
A consolidação e a sustentação do processo de autoavaliação, em termos da implicação dos seus resultados na delimitação e 

no reforço de estratégias, com impacto na melhoria das práticas dos profissionais e no consequente sucesso académico.   

 Esta área de melhoria tem como meta o contributo dos documentos da avaliação interna na melhoria dos resultados escolares 
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6.7.1.    Consolidação e a sustentação do processo de autoavaliação 

ACÃO DE MELHORIA 1-   Apresentação do relatório final de ano letivo - os pontos fortes e fracos do Agrupamento e apresentação de 

propostas de melhoria para o próximo ano letivo. 

Equipa Operacional  Implementação  Indicadores de Análise  

 Responsáveis: 

- Coordenador da Equipa de 

Avaliação Interna. 

 

Equipa operacional:  

- Equipa de Avaliação Interna. 

Não realizada  Em execução  Realizada  

- Relatório de Avaliação 

Interna. 

 

   X 

Além dos relatórios do final do ano, são elaborados relatórios por período em que 

são colocadas as propostas de melhoria. 

 

6.7.2.  Promover a melhoria da qualidade do sistema educativo, dos seus níveis de eficácia e eficiência. 

ACÃO DE MELHORIA 2-   Elaboração do projeto de autoavaliação para 2015 a 2017 

Equipa Operacional  Implementação  Indicadores de Análise  

 Responsáveis: 

- Coordenador da Equipa de 

Avaliação Interna. 

 

Equipa operacional:  

- Equipa de Avaliação Interna. 

Não realizada  Em execução  Realizada  

- Relatório de Avaliação 

Interna. 

 

   X  

A atual equipa de avaliação interna deu continuidade ao processo de autoavaliação 

com o enfoque principal na avaliação do plano de melhoria em curso previsto para o 

período de 2015 a 2017 com as metas por área de melhoria e indicadores do processo 

de monitorização e avaliação. Considera que deverá ser a próxima equipa a elaborar 

o projeto de autoavaliação para o próximo ano de acordo com a análise da presente 

avaliação. 
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ACÃO DE MELHORIA 3-   Fornecimento de conhecimentos/formação que permitam aos membros da Equipa de autoavaliação realizar 

esta avaliação, recorrendo ao Centro de Formação Terras de Montado e/ou parcerias. 

Equipa Operacional  Implementação  Indicadores de Análise  

 Responsáveis: 

- Centro de Formação Terras do 

Montado /ou parcerias 

 

Equipa operacional:  

- Formadores 

Não realizada  Em execução  Realizada  

- Relatório de Avaliação 

Interna. 

 

X   

O Centro de Formação Terras do Montado não realizou ações neste domínio e, por 

falta de recursos financeiros suficientes, não foi possível recorrer a parceiros 

adequados para o efeito. 

 

 

6.7.3.  Valorizar o papel dos vários membros da comunidade educativa 

ACÃO DE MELHORIA 4-   Levantamento de todos os docentes devidamente credenciados para criar a bolsa de formadores internos 

Equipa Operacional  Implementação  Indicadores de Análise  

 Responsáveis: 

- Direção 

 

Equipa operacional:  

- Elementos da Direção 

Não realizada  Em execução  Realizada  

- Dados sobre a formação 

de docentes. 

 

  X 

Foi feito este levantamento e enviado ao centro de formação da área da escola. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao longo da análise dos diferentes critérios e do plano de melhoria foram sendo 

identificados os pontos fortes e pontos fracos além de algumas sugestões na sequência dos 

relatórios trimestrais que procuraram também esta identificação. 

Para uma leitura mais rápida e como resumo final podemos identificar os seguintes pontos 

fracos e aspetos a melhorar: 

PONTOS FORTES ASPETOS A MELHORAR 

 A divulgação dos documentos orientadores do 
Agrupamento é feita nas reuniões das diferentes 
estruturas do Agrupamento assim como na página 
do Agrupamento na Internet; 

 A análise e reflexão dos diferentes 
constrangimentos sobre os processos 
ensino/aprendizagem são efetuadas de forma 
regular; 

 Realização de atividades extracurriculares 
significativas em número e em diversidade; 

 Apoio a todas as iniciativas de índole formativa e 
cultural, propostas pelos diferentes 
Departamentos/Clubes/Projetos; 

 Crescente utilização das tecnologias de informação 
e enfoque na sua utilização assim como na 
divulgação da informação relevante; 

 Enfoque geral de toda a comunidade nos resultados 
escolares dos alunos; 

 Intensificação de projetos de apoio em sala de aula 
aos alunos; 

 Oferta alargada de salas de estudo e aulas de apoio 
ao estudo; 

 Crescente participação dos Encarregados de 
Educação nas atividades escolares: 
 

 Participação e envolvimento dos Pais e 
Encarregados de Educação de alguns alunos 
com pouca consciencialização da importância 
da formação escolar; 

 Reflexão e implementação de estratégias 
profiláticas de combate à indisciplina. 

 Revisão/atualização dos Documentos 
Orientadores e de Trabalho do Agrupamento. 

 Maior oferta de ações de formação para os 
colaboradores docentes e não docentes; 

 Aumento de atividades conjuntas entre ciclos 
diferentes; 

 Reestruturação do funcionamento das salas de 
estudo e apoios fora da sala de aula; 

 Formalização de tempos conjuntos de 
docentes para realização de trabalho 
colaborativo; 

 Elaboração de plano formal de supervisão das 
práticas letivas, por parte dos coordenadores 
de departamento. 

SUGESTÕES 

 Reavaliar as ações do plano de melhoria que não se consideraram concluídas; 

 Construção de instrumentos de autoavaliação docente para reflexão das suas práticas, com supervisão 
trimestral dos coordenadores de departamento; 

 Constituir uma equipa multidisciplinar com a envolvência do máximo de parceiros possível e com enfoque na 
prevenção da indisciplina; 

 Promover mais formações consideradas importantes para o desempenho do agrupamento; 

 Reavaliar o funcionamento e oferta de salas de estudo através de inquéritos aos alunos; 

 Procurar fontes de financiamento/projetos que permitam aumentar os recursos informáticos especialmente 
no 1º ciclo; 

 Registo efetivo, em horários comuns para professores do mesmo nível/grupo de atividades cooperativas.  
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A equipa de avaliação interna, além da recolha das informações que integram o presente relatório, 

durante a sua ação ao longo do ano com a inquirição direta às várias estruturas proporcionou algumas 

reflexões com melhorias imediatas e pretende com este documento à semelhança dos outros produzidos 

ao longo do ano, uma reflexão mais aprofundada dos diferentes elementos da comunidade no sentido de 

uma procura permanente de melhoria. 

 Com a convicção que se trata de um trabalho inacabado e com a atenuante de ser uma equipa 

sem formação específica nestes domínios, fica a esperança de cumprir alguns dos objetivos propostos. 

 

 

 

Ourique, 12 de setembro de 2017 

A Equipa de Avaliação Interna, 

António Brissos 

Fátima Lopes  

Mª Luísa Côrte-Real 

   Manuela Vieira 

Manuel Raposo 

Vítor Encarnação  

Vítor Silva (Coordenador) 

 


