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1. Introdução 
 

 

A Equipa de Autoavaliação do Agrupamento de Escolas Oliveira Júnior foi criada há onze anos atrás e tem 

realizado um trabalho persistente de recolha e análise de dados, pretendendo contribuir para um 

conhecimento mais sustentado do Agrupamento e, dessa forma, favorecer a construção de mudanças 

estruturadas, visando a qualidade, a eficácia e a eficiência. 

A estrutura desta equipa, em dois grupos, tem-se mantido já há alguns anos. Assim, o grupo de trabalho (8 

elementos) é constituído por docentes de todos os níveis de ensino e por um representante da Direção e o 

grupo de consultoria (4 elementos) é constituído por representantes dos assistentes técnicos, dos assistentes 

operacionais, dos alunos e dos encarregados de educação.  

Neste ano letivo atípico, a Equipa de Autoavaliação continuou a recolher dados sobre os contextos escolares, 

os recursos, os processos e os resultados do Agrupamento. No entanto, o contexto escolar criado a partir do 

meio do mês de março impossibilitou a implementação de alguns pontos do seu plano de ação por um lado, e 

por outro lado, trouxe novas exigências relacionadas com a monitorização do Ensino à Distância (E@D). 

Este relatório mostra um resumo do trabalho desenvolvido pela Equipa de Autoavaliação, dos dados 

recolhidos e da sua análise, mas apresenta também reflexões/práticas de autoavaliação desenvolvidas por 

outras estruturas do Agrupamento, no sentido de evidenciar o seu caráter multidimensional.  

Toda a informação obtida pela equipa foi divulgada, de forma mais detalhada, ao longo do ano letivo, através 

da afixação em placares e do site relativo à autoavaliação, acessível a toda a comunidade educativa a partir da 

página principal do portal do Agrupamento.  

 

 

A todos os elementos da comunidade escolar que contribuíram, direta ou indiretamente, para este 

relatório, o nosso agradecimento. 
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2. Indicadores de contexto 
 

2.1. Contexto familiar 
 

Este indicador é apenas realizado de 2 em 2 anos 

 

2.2. Contexto escolar 
 

 

2.2.1-População discente 
(Fonte: Serviços Administrativos, janeiro 2020) 

 

Evolução da população discente 
 

 
 

O número total de alunos aumentou relativamente ao ano letivo anterior, tendo aumentado ligeiramente 

em todos os ciclos, com exceção do secundário, onde se verificou uma ligeira diminuição.  

 

Distribuição da população discente por ciclos  
 

 
 

Mantém-se a distribuição dos alunos por ciclos verificada em anos anteriores. O ensino secundário continua 

a ser o nível de ensino com mais alunos, seguindo-se o terceiro ciclo e depois o primeiro ciclo. 
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Distribuição da população discente por estabelecimento 
 

 

 

Continuou a aumentar, ainda que ligeiramente, o número de alunos no JI da Devesa Velha e na EB Ribeiros, 

sendo que nesta última resultou no aumento de uma turma no ensino básico.  

Também aumentou o número de alunos na Escola Sede, aumentando o número de turmas (2). 

Registe-se ainda que a EB/JI Ribeiros teve turmas da educação pré-escolar (2) e do ensino básico (9), 

enquanto a EB Espadanal apenas teve turmas do ensino básico (7). 

 

 

Distribuição da população discente dos Cursos Profissionais 
 

 
 

No ensino profissional predominam os alunos do 12º ano, continuando a verificar-se uma diminuição do 

número de alunos (8 alunos). 
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Alunos estrangeiros no Agrupamento 
 

 

Tem vindo a aumentar significativamente o número de alunos estrangeiros, tendo também sido ampliada a 

diversidade de países de origem, que passou de 12 para 13. A lista de países representados passou a incluir 

Argentina, Espanha, Moçambique e Rússia, tendo deixado de constar na lista Cabo Verde, E.U. América e 

França. 

O país mais representado continuou a ser o Brasil, com 46 alunos (aumento de 21 alunos), seguindo-se a 

Venezuela com 11 alunos (mais 7 que no ano letivo transato). 
 

Evolução da percentagem de alunos com apoios socioeconómicos 
 

 

 

Pelo quinto ano consecutivo, diminuiu ligeiramente a percentagem total de alunos beneficiários de ação 

social escolar (ASE), essencialmente em resultado da diminuição destes valores nos 1º e 2º ciclos. 

No pré-escolar, 3º ciclo e secundário verificou-se um ligeiro aumento na percentagem de alunos 

beneficiários. 
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2.2.2-Pessoal docente 
(Fonte: Serviços Administrativos) 

 

Distribuição dos docentes por ciclo e categoria profissional 
 

  
Categoria profissional Total de docentes por 

ciclo QA/QZP Contratado 

Pré-escolar 

JI Travessas 2 1 

9 JI Devesa Velha 2 1 

JI Ribeiros 3 0 

1º ciclo 
EB1 Espadanal 8 0 

19 
EB1 Ribeiros 11 0 

2º ciclo Escola Básica e 

Secundária Oliveira 

Júnior 

17 2 19 

3º ciclo e 

secundário 
92 15 107 

  
Bibliotecas escolares 2 0 2 

Apoio educativo 3 0 3 

Total de docentes  140 19 159 
 

O número total de docentes aumentou ligeiramente em relação ao ano anterior (de 156 para 159). O 

aumento verificou-se quer ao nível dos professores contratados, quer nos quadros de agrupamento ou de 

zona.  

Em termos de ciclo, o aumento do número de docentes registou-se no pré-escolar e no 2.º ciclo. 

 

Distribuição dos docentes por idade e antiguidade 
 

Idade/Antiguidade 
Até 4 

anos 

Entre 5 e 

9 anos 

Entre 10 e 

19 anos 

Entre 20 

e 29 anos 

30 ou 

mais anos 
Total 

Menos de 30 anos 2 0 0 0 0 2 

Entre 30 e 40 anos 0 3 6 0 0 9 

Entre 40 e 50 anos 0 4 20 48 0 72 

Entre 50 e 60 anos 0 0 2 35 27 64 

Mais de 60 anos 0 0 0 0 12 12 

Total 2 7 28 83 39 159 

 

Média de idades da 

totalidade dos docentes 
51 Anos 

Média de idades dos 

docentes do quadro 
52 Anos 

 

Pelo terceiro ano consecutivo aumentou a média de idades dos docentes do Agrupamento (ano letivo 

anterior - 50 anos). 
 

Todos os grupos etários aumentaram, excetuando o grupo entre 30 e 40 anos que diminuiu (de 13 para 9).  

Relativamente à experiência profissional, o grupo de docência entre 20 e 29 anos de serviço continuou a ser 

predominante, tendo aumentado significativamente o grupo com 30 ou mais anos de serviço. 
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Habilitações académicas dos docentes 
 

Habilitações 

académicas 

Educadores/Professores 

Número Valores percentuais 

Doutoramento 1 0,6% 

Mestrado 29 18,2% 

Licenciatura 126 79,2% 

Bacharelato 3 1,9% 

Totais 159 100,0 
 

Diminuiu ligeiramente a percentagem de professores com graus académicos de mestrado e de Bacharelato. 

Manteve-se a predominância de professores licenciados.  
 

 

 

Distribuição do pessoal docente por grupos 
 

Grupo 
Nº de docentes do 

quadro 

Nº de docentes que entraram 

até dez/2018 e cujo contrato 

termina até agosto 2019 

Total de docentes 

100 7 2 9 ↗ 

110 23 0 23 = 

200 5 1 6 = 

220 2 0 2 = 

230 5 1 6 ↗ 

240 3 0 3 = 

250 2 0 2 ↗ 

300 11 3 14↗ 

320 3 0 3 = 

330 8 1 9 ↗ 

400 4 1 5 ↘ 

410 4 0 4 = 

420 5 0 5 ↘ 

430 1 1 2 ↗ 

500 14 4 18 ↗ 

510 12 0 12 = 

520 6 1 7 ↘ 

550 8 0 8↘  

600 3 1 4 = 

620 10 2 12 = 

910 4 0 4 = 

TE profissionais 0 1 1 = 

Total de docentes 

no agrupamento: 
140 19 159 

 

A variação no número total de docentes de cada grupo, relativamente ao ano anterior, está indicada na 

grelha com a sinalética = ↗↘, a qual significa, respetivamente, igualdade, aumento e diminuição. 

As maiores variações verificaram-se nos grupos 300 e 500, com alterações na ordem dos três docentes.  
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2.2.3-Pessoal não docente 
(Fonte: Serviços administrativos) 

 

Distribuição do pessoal não docente por categoria/vínculo e estabelecimento 
 

Estabelecimentos de ensino 

Assistentes 

operacionais 

Assistentes 

técnicos 

Técnico 

especialista 

Técnico 

superior 

CTFP 

Ind. 

CTFP 

C. 

CMSJ

M 

CTFP 

Ind. 

CTFP 

C. 

CTFP 

Ind. 

CTFP 

C. 

CTFP 

Ind. 

CTFP 

C. 

JI Travessas 0 0 4       

JI Devesa Velha 0 0 3       

EB1 Ribeiros 5 0 4       

EB1 Espadanal 4 1 0       

Escola B. e Sec Oliveira Júnior 22 10 0 10 0 0 0 1 0 

Sub-Totais 31 11 11 10 0 0 0 1 0 

Totais CMSJ 11 Agrupamento 53 
 

CTFP Ind- Contrato de Trabalho em Funções Públicas por tempo Indeterminado CMSJM - vínculo à Câmara Municipal de S. João da Madeira 

CTFP C.- Contrato de Trabalho em Funções Públicas a termo certo Obs: A designação de "Técnico Superior" refere-se à Psicóloga  

 

Relativamente ao ano letivo anterior, verificou-se um aumento de 9 assistentes operacionais na escola sede 

(todos em situação de substituição) e uma redução de 1 na EB1 Ribeiros, nenhum deles com vínculo à CMSJM.  

Existe também mais 1 assistente técnico, tendo-se mantido o número de técnicos superiores.  
 

 

 

Distribuição do pessoal não docente por idade/antiguidade 
 

Idade/Antiguidade Até 4 Anos 
Entre 5 e 

9 anos 

Entre 10 e 

19 anos 

Entre 20 e 

29 anos 

30 ou mais 

anos 
Total 

Menos de 30 anos 0 0 0 0 0 0 

Entre 30 e 40 anos 3 0 3 0 0 6 

Entre 40 e 50 anos 5 1 7 6 0 19 

Entre 50 e 60 anos 6 0 5 7 0 18 

Mais de 60 anos 2 0 1 1 6 10 

Total 16 1 16 14 6 53 

    Fonte: Serviços Administrativos 
 

Média de idades da totalidade do 

pessoal não docente 
52 Anos 

 

Relativamente ao ano letivo anterior, a média de idades do pessoal não docente do agrupamento baixou de 
53 para 52 anos. 

Se no ano letivo anterior era evidente uma predominância da faixa etária entre os 50-60 anos (22 não 
docentes), neste ano letivo a faixa etária estendeu-se entre os 40 e os 60 anos.  

Verificou-se, também, um aumento significativo de não docentes com mais de 60 anos, passando de 4 (ano 

letivo anterior) para 10 elementos. 

No que diz respeito à antiguidade, salienta-se o aumento significativo do grupo até 4 anos (de 6 para 16 

elementos). 



Relatório de autoavaliação 2019-2020 

 

8  Agrupamento de Escolas Oliveira Júnior 

 

Habilitações académicas do pessoal não docente 
 

Habilitações 

académicas  

Pessoal não docente 

Agrupamento 
CMSJM 

Número Percentagem 

Licenciatura 3 5,7 % 0 

12º Ano 30 56,5 % 8 

9º Ano 17 32,1 % 2 

6º Ano 2 3,8% 0 

4º Ano 1 1,9 % 1 

Totais 53 100,0 11 
 

CMSJM- com vínculo à Câmara Municipal de S. João da Madeira 
 

A habilitação académica dominante, do pessoal não docente, continua a ser o 12º ano, que teve um aumento, 

neste ano letivo, de 7 elementos. 
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3. Indicadores de funcionamento 
 

Este capítulo está organizado de acordo com o plano de ação da equipa, elaborado no início do ano letivo, e 

baseia-se nas competências definidas pela legislação para a autoavaliação. 

 
 

3.1. Nível de execução de atividades que promovem a integração social, as 

aprendizagens e o desenvolvimento integral da personalidade das 

crianças e alunos. 
 

3.1.1-Ofertas educativas 
 

Ensino básico -Disciplinas Opcionais 
 

 Nº de alunos 

DISCIPLINAS \ ANO 1º  2º  3º  4º  5º 6º 7º 8º 9º Total 

Língua Est. II 
Francês       119 153 110 382 

Espanhol       24  35 59 

Ensino 
Articulado 

Dança     8 12 3 6 8 37 

Música     18 13 8 8 14 61 

Oferta 
complementar 

PASSE 77 63        140 

Mandarim   94 85 46 37 5 5  272 
 

No 1º ciclo todos os alunos frequentaram a oferta complementar, Mandarim ou PASSE (Programa de 

Alimentação Saudável e Saúde Escolar). 

O Francês continuou a ser a Língua Estrangeira II mais escolhida. Aumentou o número de alunos que 

escolheram Francês e Espanhol, bem como o Mandarim, como Oferta complementar.  

O número de alunos no ensino articulado não variou significativamente. 

 

Português Língua Não Materna  
 

Em concordância com o aumento de alunos estrangeiros, aumentou também significativamente o número 

de alunos que frequentaram a disciplina de Português Língua Não Materna (PLNM): 11 alunos do 1º ciclo, 2 do 

2º ciclo, 5 do 3º ciclo e 2 do ensino secundário, num total de 20 alunos.  

O Agrupamento disponibilizou ainda aulas de apoio em PLNM para 5 alunos. 

Todos estes discentes tiveram sucesso escolar. 
 

 

Cursos de Oferta Educativa – Ensino Secundário 
 

Cursos Nº de Alunos Totais 

Cursos 

Profissionais 

Téc. Análise Laboratorial 37 

116 

552 

Téc. de Desporto 21 

Téc. Multimédia 58 

Cursos 

Científico-

Humanísticos 

Ciências e Tecnologias 245 

436 Ciências Socioeconómicas 74 

Línguas e Humanidades 117 

                                                                                                                  (Fonte: Serviços Administrativos) 
 

Para além das disciplinas opcionais destes cursos do secundário, o Agrupamento disponibilizou Mandarim 

como Língua Estrangeira III (39 alunos). 
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Distribuição dos alunos pelas ofertas formativas do ensino secundário 
 

 

 

 Relativamente ao ano anterior, diminuiu ligeiramente a percentagem de alunos nos Cursos Profissionais. 
 

 

 

 

Distribuição dos alunos pelos diferentes cursos do ensino secundário 
 

 
 
 

 

Na distribuição dos alunos pelos Cursos Científico-Humanísticos, verificou-se uma diminuição no Curso de 

Ciências e Tecnologias e um aumento no curso de Ciências Socioeconómicas. 
 

 

 

O curso de Téc. Multimédia continuou a ser o curso com maior percentagem de alunos. 

Comparativamente com o ano letivo anterior, a frequência relativa dos diferentes cursos é muito 

semelhante. 
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3.1.2-Atividades de complemento / enriquecimento curricular 
 

 

Atividades de Animação e Apoio à Família – Pré-escolar 
 
 

Atividades  
J.I. Devesa 

Velha 
J.I. 

Ribeiros 
J.I. 

 Travessas 
Total  Frequência  

(Nº alunos) (Nº alunos) (Nº alunos) (Nº alunos) (%) 

Dança 43 45 42 130 96,3 

Educação Física 43 45 42 130 96,3 

Educação Musical 43 45 42 130 96,3 

Arte Manual  - - 42 42 95,5 

Programa MIZA - - 42 42 95,5 

                                                                     (Fonte: Representante do pré-escolar na equipa de autoavaliação)  
 

Relativamente ao ano anterior, deixou de funcionar no J.I. das Travessas a Iniciação ao Inglês. 

As outras atividades de animação e apoio à família mantiveram-se iguais e com uma frequência muito 

elevada.  

 

 

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC’s) – 1º Ciclo 
 
 

Atividades  
EB Espadanal EB Ribeiros Total  Frequência  

(Nº alunos) (Nº alunos) (Nº alunos) (%) 

Educação Física 113 144 257 79,8 

Expressões Artísticas 
(1º, 2º e 3º ano) 77 81 158 66.9 

Música 
(1º e 2º ano) 44 67 111 78,2 

Programação 
(4º ano) 

15 53 68 79,1 

                                                                          (Fonte: Representante do 1º ciclo na equipa de autoavaliação)  
 

 

Estas atividades de enriquecimento curricular são promovidas pela autarquia de S. João da Madeira e tiveram 

elevada frequência.  

 

 

Atividades de Desenvolvimento Individual (ADI) – Escola Básica e Secundária Oliveira Júnior 
 

Projetos / Clubes 
Nº de alunos 
envolvidos 

Projetos / Clubes 
Nº de alunos 
envolvidos 

Assembleia Municipal Jovem 9 Mexe o esqueleto 20 

Celebrar História 5 LabOJciência 6 

Clube de Teatro 10 Parlamento dos Jovens 30 

Conhecer, construir, criar 6 Orquestra Oliveira Júnior 22 

Torneios desportivos 10 Voluntariado 28 

Eco-escolas 90   

                                                                                                                                                      (Fonte: Direção) 
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Estas atividades decorreram em horas livres, comuns no horário dos alunos, pelo que estes puderam 

frequentar diferentes áreas de desenvolvimento individual, de acordo com os seus interesses.  

Comparativamente com o ano anterior, existiu menor diversidade de ADI e, em virtude da pandemia, não foi 

possível apresentar à comunidade educativa muito do trabalho desenvolvido nos diferentes projetos. 

 

 

Outras Atividades de Enriquecimento Curricular 
 

A biblioteca da escola sede, enquanto espaço de desenvolvimento de atividades de complemento e 

enriquecimento curricular, teve uma frequência diária de cerca de 220 alunos e uma taxa de utilização da 

coleção de 9%, tendo sido efetuados 985 empréstimos presenciais, 462 domiciliários e 252 para sala de aula. 

Para além disso, os computadores foram utilizados em 1270 atividades extracurriculares. 

O J3D – Jornal do Agrupamento, devido aos constrangimentos impostos pela pandemia, teve apenas 1 

edição, envolvendo cerca de 67 alunos. No período de confinamento as notícias foram divulgadas através do 

padlet “Confinamento”, em que participaram 14 alunos e através do jornal de divulgação do projeto “Miúdos 

a Votos” em que participaram 17 alunos. 

Para além do clube de teatro, continuou em atividade o grupo de teatro TOJ que tem um duplo desempenho: 

desenvolver competências dramatúrgicas, preparando anualmente uma peça de teatro, com texto original, a 

integrar no Festival de Teatro de S. João da Madeira (apesar de não ter havido edição de festival, foi realizado 

presencialmente e à distância a preparação do espetáculo teatral) e promover a leitura performativa, pelo 

estudo da obra de autores e sua leitura. 
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3.1.3-Atividades do Plano Anual de Atividades (PAA) 
 

Atividades do Plano Anual de Atividades 
 

 

 
Número de atividades  

 
1º período 2º período 3º período Total 

Educação para a cidadania 32 22 27* 81 

Educação para a saúde 5 2 6* 13 

                                        *Algumas destas atividades decorreram ao longo do ano, mas apenas foram contabilizadas no seu términus. 

 

 
Temáticas desenvolvidas 

Nº de alunos 

envolvidos 

Educação para 

a cidadania 

 Património 

 Desporto 

 Leitura 

 Participação social  

 Dias festivos 

 Jornalismo escolar 

 Datas históricas 

 Palestras literárias 

 Palestras científicas 

 Segurança rodoviária 

 Segurança na internet 

 Ambiente 

 Variável em função 
do grupo alvo 

 22 atividades 
registaram mais de 
200 alunos.  

Educação para 

a saúde 

 Educação alimentar 

 Atividades desportivas 

 Luta contra SIDA 

 Suporte Básico de vida 

 Afetos e educação sexual 

 Saúde oral 

 Variável em função 
do grupo alvo 

 5 atividades 
registaram mais de 
200 alunos 

 

Devido aos constrangimentos resultantes da pandemia, apenas no 1º período se manteve o número de 

atividades realizadas e integradas no âmbito da Educação para a Cidadania, bem como o número de atividades 

da Educação para a Saúde.  

A coordenadora do Programa de Educação para a Saúde (PES), salientou que as atividades tiveram um caráter 

lúdico-pedagógico e foram desenvolvidas com a participação direta dos alunos. 

Quanto à educação para a sexualidade, referiu que no 2º e 3º ciclos, a alocação do Programa Regional de 

Educação Sexual em Saúde Escolar (PRESSE) à disciplina de Educação para a Cidadania limita a respetiva 

implementação, uma vez que esta tem que dar resposta a diversas solicitações. No ensino secundário 

mantiveram-se as dificuldades, em virtude da exigência dos conteúdos e extensão dos programas.  

O Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno (GIAA) continuou a contar com a colaboração de uma enfermeira 

do Centro de Saúde. 
 

Visitas de estudo  
 

  
Pré-Escolar 

e 1º CEB 
2º CEB 3º CEB Secundário Totais 

Nº visitas 15 3 4 9 31 

Total de alunos 
envolvidos 

1982 466 274 477 3199 

Nº de visitas por 
aluno 

4,3 1,6 0,6 0,9 1,8 

                                                                                                                              (Fonte: Relatórios trimestrais do PAA ) 
 

Relativamente ao ano letivo anterior, manteve-se o número de visitas de estudo, mesmo não tendo sido 

possível a sua realização a partir de meados de março. 

Tal como em anos anteriores, os alunos do 3º ciclo foram os que, em média, participaram em menos visitas 

de estudo, enquanto os do pré-escolar e 1º ciclo foram os que realizaram mais visitas. 
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3.1.4-Estratégias de intervenção pedagógica 
 

Escola Inclusiva  
                  (Fonte: Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva) 

 

Definição de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão que promovam a igualdade de 

oportunidades de acesso ao currículo 

Neste ano letivo, 57 alunos beneficiaram de medidas seletivas e, destes, 9 beneficiaram ainda de medidas 

adicionais. Esta equipa não acompanhou a aplicação das medidas universais, aplicadas a um número muito 

superior de alunos, uma vez que tal não é da sua competência. 

Alunos com medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão  
 

Ciclo / Ano de 
escolaridade  

Nº de alunos com Medidas 
Seletivas (MS) 

Nº de alunos com MS + Medidas 
Adicionais (MA) 

Pré-escolar 2 0 

1
º 

ci
cl

o
 

1º ano 1 0 

2º ano 2 0 

3º ano 10 1 

4º ano 8 0 

Total 21 1 

2
º 

ci
cl

o
 

5º ano 8 1 

6º ano 1 0 

Total 9 1 

3
º 

ci
cl

o
 7º ano 7 1 

8º ano 4 0 

9º ano 6 4 

Total 17 5 

Se
cu

n
d

ár
io

 

10º ano 5 0 

11º ano 3 2 

12º ano 0 0 

Total 8 2 

TOTAIS 57 9 
 

 

Todos os alunos com Relatório Técnico Pedagógico (RTP) obtiveram sucesso, embora o ano letivo tenha sido 

completamente atípico. A equipa multidisciplinar pensa que, apesar das medidas implementadas em tempo 

de pandemia e à distância, este tipo de alunos apresenta muitas fragilidades nas suas aprendizagens e daí o 

reforço de apoios no ano letivo seguinte, tal como se sugere mais à frente, como ponto de melhoria. 

Durante o ano letivo, a Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) reuniu semanalmente 

e, com maior frequência, entre abril e julho para acompanhamento, aconselhamento e análise de novos casos, 

referenciados por estarem a experienciar dificuldades de aprendizagem; reuniu ainda para a preparação e 

elaboração de novos RTP´s, assim como para revisão de RTP’s. Assim, foram realizados 7 novos RTP´s e revistos 

7, estes últimos por iniciativa da EMAEI e pelo motivo, transição de ciclo. 

Foram ainda acompanhados dois alunos com altas capacidades que beneficiaram da medida caso especial 

de progressão (aceleração), no decorrer do ano letivo, ao abrigo do art.33º, da Portaria nº223-A/2018, de 3 de 

agosto. 
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Atuação da EMAEI, no período de pandemia, cumprindo as orientações da DGE direcionadas para 4 eixos 

EIXOS 1 e 4: Apoio aos docentes e técnicos da comunidade educativa. Articulação com diversos serviços da 

comunidade  

Esta equipa desenvolveu um trabalho de parceria com docentes e técnicos, nomeadamente, diretores de 

turma/professores titulares de turma/educadores, docentes do Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA), 

docentes da educação especial, outros docentes, terapeutas do Centro de Recursos para a Inclusão (CRI), 

docentes do Centro de Recursos TIC para a Educação Especial (CRTIC), técnicos da Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens (CPCJ) de São João da Madeira, agentes da polícia - Escola Segura, enfermeiras e médicos do 

centro de saúde e/ ou das consultas de Pediatria de Desenvolvimento e de Pedopsiquiatria do CHEDV, técnicos 

da ELI (Equipa Local de Intervenção Precoce na Infância). No trabalho desenvolvido foram realizadas sessões 

síncronas, assim como sessões assíncronas. 

A equipa continuou a sinalizar alunos com retaguardas familiares mais frágeis, devidamente identificados 

pelos docentes/DT/PT/EI, tendo como apoio os elementos da CPCJ e os agentes da Escola Segura. 

A EMAEI reuniu duas vezes com os diretores de turma com o objetivo de monitorizar o trabalho realizado 

com os alunos e propor melhorias e, no final do 3º período, para identificação das fragilidades identificadas 

com a implementação da modalidade de E@D e divulgação de boas práticas identificadas pelos docentes. No 

final deste documento, apresentaremos uma síntese da monitorização e reflexão efetuada. 
 

EIXOS 2 e 3: Continuidade da implementação/identificação das medidas de suporte à aprendizagem e à 

inclusão definidas ou a definir no RTP/Programa Educativo Individual (PEI)/Plano Individual de Transição (PIT). 

Apoio às famílias no processo de adaptação à modalidade de E@D 

Um elemento da EMAEI foi definido para funcionar como pessoa de referência para o aluno, a comunicar a 

cada DT/PT/EI. 

Esta equipa colaborou, articuladamente, com o DT/PT/EI na implementação das medidas seletivas e/ou 

adicionais ainda que adaptadas, sem que estas fossem incomportáveis e/ou de difícil operacionalização para 

os alunos e família. Alguns dos apoios das várias disciplinas que decorreram fora da sala de aula até à 

interrupção das atividades letivas foram mantidos, mas apenas com o professor da turma, à exceção do 1º 

ciclo.  

 

Inserção dos alunos com plano individual de transição na vida pós-escolar. 

A frequência da escolaridade com adaptações curriculares significativas, medida adicional, exige que três 

anos antes da idade limite da escolaridade obrigatória seja delineado um Plano Individual de Transição (PIT), 

que complementa o Programa Educativo Individual (PEI), no sentido de preparar atempadamente e 

faseadamente a transição do aluno para a vida pós-escolar.  

Durante este ano letivo, 2 alunas beneficiaram do PIT, de outubro a março, desenvolvido na CERCI de Santa 

Maria da Feira. Terminado o ano letivo, ambas as alunas foram inscritas pelos encarregados de educação em 

cursos de formação profissional. 

 

Balanço e propostas de melhoria para a educação inclusiva  

Como maiores dificuldades que esta equipa encontrou, desde o início do ano letivo, salientam-se as 

seguintes:  

 alguma resistência dos professores em se ajustarem ao Decreto-Lei nº54/2018, na sua redação atual;  

 pouco investimento nestes alunos em tempo de COVID, não usufruindo de todos os apoios em vigor 

na fase pré- COVID 19;  

 tempo gasto para elaborar um novo RTP ou uma revisão do mesmo.  
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Foi possível apurar que, em tempo de Ensino à Distância (E@D), em especial os alunos com medidas seletivas 

tinham uma maior necessidade de um apoio individualizado e de tutorias. Para algumas problemáticas muito 

específicas, este modelo revelou possuir potencialidades a explorar. Para outros, o afastamento das rotinas e 

do contexto escolar criou uma enorme desestruturação. Para todos os alunos acompanhados mais de perto, a 

maior proximidade com as famílias, também se revelou fonte de aprofundamento e aperfeiçoamento do 

trabalho realizado. 
 

Após reflexão da equipa multidisciplinar sobre o trabalho desenvolvido, foram definidas as seguintes 

propostas de melhoria: 

 reforço dos apoios dados;  

 aumento dos apoios individualizados junto dos alunos com medidas seletivas;  

 diversificação dos apoios diretos prestados aos alunos de carácter complementar ao trabalho 

desenvolvido em sala de aula ou em outros contextos educativos, para o reforço das aprendizagens, 

nomeadamente aquelas que interferem no desenvolvimento das aprendizagens essenciais;  

 aumento das tutorias junto de alunos previamente identificados;  

 muito maior investimento em termos de coadjuvação dentro da sala de aula, em especial no 1º ciclo, 

em alternativa ao apoio educativo fora de sala de aula. 

 

3.1.5-Autonomia e Flexibilidade Curricular (AFC) 
                  (Fonte: Coordenação da equipa de autonomia e flexibilidade/ Coordenação do 1º ciclo) 

 

A autonomia e flexibilidade curricular foi implementada no 1º ciclo, no 1º e 2º anos, tendo as atividades sido 

planificadas em reuniões de coordenação de ano e desenvolvidas quinzenalmente. 

Os alunos aderiram e participaram com bastante motivação e interesse, sendo que as visitas de estudo, 

realizadas neste âmbito, promoveram o sentido crítico e estético dos alunos, levando-os a conhecer mais 

profundamente o meio envolvente.  

No 2º e 3º ciclos e ensino secundário, integraram a autonomia e flexibilidade curricular todos os anos de 

escolaridade, excetuando o 12º ano. 

Assim, foram identificadas disciplinas, no ensino básico, que aglutinaram a dinamização do projeto ou das 

atividades, e cujo horário assim o contemplaram, a saber:  

 5º ano – Português e Educação Visual;  

 6º ano – Matemática e Educação Tecnológica 

 7º ano – Geografia, História e Inglês;  

 8º ano – Português, Matemática e Educação Visual;  

 9º ano – Físico-Química; Ciências da Natureza e Educação Física.  

As restantes disciplinas participaram dedicando um número de aulas que deveria corresponder a, no mínimo, 

cinco por cento do total de aulas previstas ao longo o ano. 

No 10º e 11º anos do ensino secundário, o projeto esteve a cargo da disciplina de Filosofia (ensino regular), 

ou das disciplinas da componente tecnológica (ensino profissional). Outras disciplinas contribuíram com, pelo 

menos, cinco por cento do total de aulas previstas ao longo do ano. 

Das atividades realizadas salienta-se a preocupação em estabelecer pontes de mediação entre o tema “Do 

Local ao Global”, os diversos conteúdos programáticos e a sua projeção na (re)construção de uma identidade 

global reconhecedora do local nas suas múltiplas facetas. 

Algumas das atividades previstas não se realizaram por suspensão das atividades letivas presenciais, devido 

à pandemia. 

O balanço global da AFC foi muito positivo, tendo ficado em falta a apresentação, a toda a comunidade, do 

trabalho desenvolvido. 
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3.1.6- Gabinete de psicologia  
                      (Fonte: Relatório do Gabinete de Psicologia) 

 
 

Orientação escolar e profissional  
 

 Programa de Grupo de Orientação Vocacional (9ºano)  

Este programa foi iniciado com sessões de orientação vocacional para os alunos inscritos voluntariamente 

(e autorizados pelos encarregados de educação). No entanto, devido à pandemia do COVID19 este 

programa não foi terminado. 

Depois de auscultados pelos seus DT, 47 alunos manifestaram interesse em concluir o processo, através da 

participação em entrevista individual à distância; destes, 44 compareceram e foram apoiados na sua 

tomada de decisão vocacional. 
 

 Orientação Vocacional Individual – 10º ao 12º ano; 

Ao longo do ano, foram realizados 20 processos individuais de orientação/ reorientação do percurso 

educativo. 

Visando a orientação vocacional/profissional dos alunos do 12º ano dos Cursos Científico-Humanísticos e 

Profissionais, organizou-se uma sessão de atividades que contou com a colaboração da Associação 

“Inspiring Future”. Nessa sessão, para além de stands dinamizados por 40 representações de instituições 

de ensino superior, foram ainda realizadas palestras e workshops que foram avaliados globalmente de 

forma muito positiva pelos alunos. 

No final do ano letivo, foi também concretizada uma videoconferência sobre estudar no ensino superior no 

Reino Unido, em que participaram 29 alunos e suas famílias, com a colaboração da OK – Estudante. 

 

Avaliação e acompanhamento psicológico e psicopedagógico 
 

 Avaliação de despiste pré-escolar – salas dos 5 anos 

Tal como em anos anteriores foi iniciada a avaliação de despiste pré-escolar junto das crianças do 

Agrupamento que, previsivelmente, iriam iniciar o primeiro ciclo de escolaridade, no próximo ano letivo. 

Contudo, dada a interrupção abrupta das atividades letivas, apenas foram concluídas as avaliações de 6 

crianças, uma das quais fundamentou um pedido de adiamento de matrícula no primeiro ciclo que foi 

efetivamente autorizada.  

Pela sua importância, o Gabinete de Psicologia considera que esta intervenção deve ser continuada no 

próximo ano letivo. 
 

 Avaliação e acompanhamento psicológico e psicopedagógico no Gabinete de Psicologia  
 

Nível de ensino 
Em continuidade do 

ano letivo 2017/2018 
(nº de alunos) 

Nº de novos 

alunos 
Total 

Pré-escolar 0 0 0 
1º ciclo 0 7 7 
2º ciclo 14 9 23 
3º ciclo 23 19 42 
Secundário 15 31 46 

Totais 52 66 118 
 

Comparativamente com o ano letivo anterior, continua a diminuir o número de alunos com 

acompanhamento psicológico. Em termos de ciclos, registou-se um aumento de alunos do secundário.  
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Tipo de intervenção/ Categoria Nº Alunos 

Avaliação psicológica (Av) 14 

Acompanhamento psicológico (Ac) 37 

Avaliação psicológica e acompanhamento psicológico (Av +Ac) 28 

Orientação Vocacional Individual (OEP- indiv) 20 

Monitorização (Monit.) 6 

Atendimentos pontuais (P) 13 

Totais 118 
 

Foram acompanhados de forma individual, até 16 de março, um total de 65 alunos (Ac e Av+Ac). Segundo o 

Gabinete de Psicologia, este número, apesar de inferior ao do ano anterior, continua num nível demasiado 

elevado, o que dificulta a prestação do acompanhamento com a frequência necessária para cada caso.  
 

Tipo de problemática/Categoria Nº Alunos 

Dificuldades de Aprendizagem 8 

Dificuldades Específicas de Aprendizagem 4 

Problemas Comportamentais/Emocionais (PCE) 56 

Psicopatologia 17 

Perturbação de Hiperatividade com Défice de Atenção (PHDA) 6 

Orientação Escolar e Profissional (individual) (9º ao 12º anos) 20 

Outros – não especificado 7 

Totais 118 
 

Manteve-se o predomínio da categoria Perturbações/Problemas Comportamentais e Emocionais. 
 

 Apoio psicológico individual mantido após 16 de março  

Após a suspensão das atividades letivas, devido à Pandemia do COVID 19, foi realizada uma intervenção à 

distância, assegurada preferencialmente por videoconferência, via ZOOM ou via Whatsapp e ainda em 

situações muito pontuais, por telefone. 

Assim, no total, foram apoiadas 29 crianças e jovens, 23 dos quais com periodicidade semanal e 4 dos quais 

com periodicidade quinzenal. 

A presença em casa, de pelo menos um elemento do agregado familiar para além da criança/ jovem 

atendido, pela psicóloga, à distância, foi "uma das mais-valias desta época difícil", uma vez que permitiu 

uma muito mais fácil e próxima articulação com a família, sempre que necessário." 
 

Apoio e aconselhamento / consultoria à comunidade educativa 

Enquanto elemento permanente da Equipa Multidisciplinar, o Gabinete de Psicologia participou na análise 

dos casos de alunos oriundos de todos os níveis de ensino, bem como na planificação da avaliação e/ou 

definição da intervenção a realizar, visando garantir as condições para a plena inclusão e sucesso de todos 

os alunos.  

Tal como nos anos letivos transatos, o Gabinete de Psicologia realizou apoio e aconselhamento / consultoria 

à comunidade educativa em geral, participou no Conselho Pedagógico e em Conselhos de Turma, colaborou 

com a Comissão de Gestão de Conflitos e Disciplina, com o Programa de Educação para a Saúde e com a 

Direção.  

Para além disto, articulou com outras instituições e serviços da comunidade, nomeadamente Comissões de 

Proteção de Crianças e Jovens, Centros de Saúde, Centro Hospitalar, Câmara Municipal e Associação Ecos 

Urbanos. 
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3.2. Interações com os Encarregados de Educação 
 

Ações gerais do Agrupamento 
                      (Fonte: Direção) 

 

 Reunião da Direção com encarregados de educação dos alunos do 1.º ciclo e pré-escolar para sessão 

de boas vindas; 

 Reunião das Coordenadoras de cada estabelecimento (pré-escolar e 1º ciclo) com os encarregados de 

educação, pessoal docente e não docente, para explicação das regras de funcionamento; 

 Reunião da Direção com todas as turmas do 5º ano e respetivos encarregados de educação para sessão 

de boas vindas e divulgação e explicitação das regras de funcionamento do agrupamento; 

 Reunião da Direção com encarregados de educação de todos os níveis de ensino para enfatização das 

regras de funcionamento do agrupamento; 

 Reunião dos diretores de turma/ professores titulares de turma ou grupo com os encarregados de 

educação, no início do ano letivo e no final de cada período; 

 Reunião de todos os Conselhos de Turma, com a presença dos representantes dos encarregados 

educação e delegados de turma, no início do ano letivo. 
 

Contactos com os encarregados de educação 
 

Presenças dos encarregados de educação (EE) nas reuniões com os diretores  

de turma/docentes titulares de turma ou grupo 
 

Ciclo /Reuniões Início 1º Período Entrega aval. 1ºP 

Pré-escolar 86% 48% 

1
º 

ci
cl

o
 

1º ano 96% 87% 

2º ano 85% 79% 

3º ano 88% 75% 

4º ano 84% 74% 

1º ciclo 88% 79% 

2
º 

ci
cl

o
 

5º ano 73% 79% 

6º ano 71% 73% 

2º ciclo 72% 76% 

3
º 

ci
cl

o
 7º ano 63% 73% 

8º ano 72% 74% 

9º ano 78% 72% 

3º ciclo 71% 73% 

Se
cu

n
d

ár
io

 

10º ano 81% 98% 

11º ano 65% 69% 

12º ano 59% 74% 

Secundário 68% 74% 

P
ro

fi
ss

io
n

ai
s 

10º ano 81,3% 57% 

11º ano 52,2% 58% 

12º ano 75,0% 66% 

Profissionais 70,9% 62% 
                                                                                                                (Fonte: coordenadores de D.T. e de Cursos Profissionais) 

 

Os dados apresentados referem-se apenas às reuniões presenciais. No contexto do E@D foram realizadas 

reuniões online, mas não foi efetuado o levantamento das participações, situação a melhorar no futuro. 
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Em termos gerais, relativamente ao ano letivo anterior, diminuiu a presença dos encarregados de educação, 

de uma forma mais acentuada nas reuniões do final do 1º período. 

Durante o E@D os diretores de turma tiveram um papel essencial no acompanhamento aos alunos com 

retaguardas familiares mais frágeis, no apelo ao envolvimento dos encarregados de educação no processo de 

aprendizagem dos seus educandos, de modo a terem total conhecimento da sua vida escolar nas diferentes 

vertentes e verem esclarecidas todas as suas dúvidas relativamente a assuntos que os preocupavam. 
 

 

Atividades envolvendo Encarregados de Educação  
 

 Número de atividades 

1º período 2º período 3º período Total 

Em que participaram 
Encarregados de Educação 

9 2 8* 19 

Promovidas pela Associação de 
Pais 

2 0 0* 2 

                                                       *Algumas destas atividades decorreram ao longo do ano, mas apenas foram contabilizadas no seu términus. 
 

Tendo em consideração o contexto escolar a partir de meados de março, manteve-se semelhante o número 

de atividades que contaram com a participação dos encarregados de educação, bem como o número de 

atividades promovidas pela Associação de Pais, relativamente ao ano anterior. 

 
 

3.3. Interações com a comunidade social, cultural e científica 
      (Fonte: relatório do PAA e representante da direção na equipa de autoavaliação) 
 

Atividades e comunidade educativa 
 

Número de atividades incluídas no Plano Educativo Municipal (PEM) 

1º período 2º período 3º período Total 

4 3 15* 22 

                             *Algumas destas atividades decorreram ao longo do ano, mas apenas foram contabilizadas no seu términus. 
 

Tendo em consideração o contexto escolar a partir de meados de março, manteve-se semelhante o número 

de atividades do Agrupamento incluídas no Plano Educativo Municipal, relativamente ao ano letivo anterior.  
 

Pela forte componente de participação comunitária, salientam-se algumas atividades / eventos em que o 

Agrupamento participou ou realizou:  
 

 Dia Oliveira Júnior – 1400 participantes. 

 VI Gala OJ (2 sessões) - 512 participantes; 1000 espetadores. 

 A Magia do Natal – 125 participantes. 

 Carnaval das Escolas – 150 participantes. 
 

Reconhecimento pela comunidade  
 

 Escola Básica do Espadanal – 1º lugar no concurso nacional - “Conta-nos uma História”, versão áudio, 

do escalão primeiro/segundo ano, com a história “O lobo que não sabia lidar com os seus 

sentimentos”;  

 Escola Básica e Secundária -1.º lugar no Concurso de Ilustração para as escolas, 3.º escalão, inserido 

no "12º Encontro Internacional de Ilustração de São João da Madeira". 
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Projeto EQAVET  

O Agrupamento Oliveira Júnior decidiu implementar um sistema de qualidade em conformidade com o 

Quadro EQAVET (Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para a Educação e Formação 

Profissionais), concebido para melhorar o Ensino e Formação Profissional (EFP) no espaço europeu, colocando 

à disposição dos operadores ferramentas comuns para a gestão da qualidade. 

Neste âmbito foi nomeada uma equipa de trabalho, composta por docentes de diferentes áreas, que teve 

como função alinhar um conjunto estratégico de atividades com os objetivos da instituição e com as políticas 

definidas para a EFP, tendo em vista uma melhoria contínua. 

A implementação deste projeto envolveu a revisão das práticas em uso na instituição face aos princípios 

EQAVET, a auscultação de stakeholders externos e internos, bem como a promoção de ações de 

sensibilização/motivação, ao longo do ano letivo, para alunos, encarregados de educação e docentes.  
 

Programa Erasmus +  

No âmbito do programa Erasmus+, a escola cumpriu a segunda mobilidade de participação no projeto 

European Multilevel Cooperation. 

Esta mobilidade foi organizada pelas escolas belgas, que receberam durante oito dias, 10 alunos e 2 

professores do Agrupamento, em conjunto com alunos e professores de Itália. 

As atividades realizadas focaram a preservação do meio ambiente, a cidadania ativa, o intercâmbio linguístico 

e o empreendedorismo, permitindo conhecer as realidades dos países parceiros e os seus projetos locais. 

As atividades desenvolvidas permitiram melhorar a autonomia dos alunos e o pensamento criativo, 

aperfeiçoar as competências linguísticas e fomentar o espírito de partilha, cooperação e interajuda no sentido 

de promover uma cidadania europeia ativa. 
 

 

Protocolos e parcerias 
(Fonte: Direção e coordenadora dos Cursos Profissionais) 

 

Empresas/ Entidades que estabeleceram parcerias/protocolos com o agrupamento 
 

 

 Academia de Música de S. João da Madeira  
 Associação Desportiva Sanjoanense (ADS) 
 Associações de Pais do AEOJ 
 Biblioteca Municipal de S. João da Madeira 
 Bombeiros Voluntários de S. João da Madeira 
 Câmara Municipal de S. João da Madeira 
 Cafetaria e Padaria Flor do Parque 
 Centro de Formação das Terras de Santa Maria 
 Centro de Saúde de S. João da Madeira 
 Cerci de S. João da Madeira 
 Cercifeira (Sta. Mª da Feira) 
 Cooperativa para Educação e Reabilitação de 

Crianças Inadaptadas de Sta. M. da Feira 

 

 Escola de Dança Ana Luísa Mendonça 
  Escola Inglesa 
 Escola Secundária Serafim Leite 

 Escola Secundária João da Silva Correia 

 Escola Superior de Educação de Coimbra 
 Gimnofísico 
 Ginasiano -escola de dança 
 Instituto Português da Juventude 
 Junta de Freguesia de S. João da Madeira 
 Parque Escolar 
 Polícia de Segurança Pública (PSP) 
 PT Comunicações, S.A 
 Universidade Católica 
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Empresas/ Entidades que estabeleceram protocolos com o agrupamento no âmbito da Formação em 

Contexto Trabalho (FCT) (Cursos Profissionais) 

 
 

Empresa Localidade 

 

Empresa Localidade 

AndIWonder S. João da Madeira Ginásio Freestyle S. João da Madeira 

Associação Desportiva 
Sanjoanense 

S. João da Madeira 
Grupo Recreativo e Cultural 
Dínamo Sanjoanense 

S. João da Madeira 

Atlético Clube Cucujães Cucujães 
HERMILTON - Etiquetas e 
Artes Gráficas, Lda. Arrifana 

Beyond the Clouds – 
Cybersecurity and Quality 
Manager Solutions Unip. Lda 

S. João da Madeira Imago Publicidade Macieira de Sarnes 

Câmara Municipal de S. João 
da Madeira 

S. João da Madeira 
Informédia, Rádio e 
Televisão 

S. João da Madeira 

Centro Cultural Desportivo e 
Recreativo Fundo de Vila S. João da Madeira inLAB S. João da Madeira 

Clube Desportivo Arrifanense Arrifana 
KIT D`IDEIAS Design e 
publicidade 

S. João da Madeira 

Clube Desportivo Feirense S. Maria da Feira Letra X - Atividades gráficas S. João da Madeira 

DAM S. João da Madeira Mhii S. João da Madeira 

Dental Wave, Lda S. João da Madeira 
OTBOX - Creative Design 
Unipessoal Lda 

S. João da Madeira 

EasyCópia S. João da Madeira Print na hora unipessoal lda S. João da Madeira 

ERT – Têxtil Portugal S. A. S. João da Madeira Printzone digital S. João da Madeira 

Feltrando S. João da Madeira SandBox S. João da Madeira 

Flexipol - Espumas Sintéticas 
S.A. 

S. João da Madeira Spawn Studios, Lda. S. João da Madeira 

FERPINTA – Ind. Tubo Aço de 
F.P.T., S.A. 

Vale de Cambra União Desportiva Oliveirense Oliveira de Azeméis 

 

Diminuíram significativamente as entidades que estabeleceram protocolos no âmbito da formação em 

contexto de trabalho, relativamente ao ano letivo anterior. Esta situação resultou do estado de emergência 

que obrigou a que os alunos dos cursos de Técnico de Multimédia e Técnico de Análise Laboratorial realizassem 

a FCT em E@D, sob a forma de prática simulada. 

Os formandos que realizaram a FCT em contexto empresarial foram avaliados pelos seus monitores na 

competência técnica, na autonomia, na responsabilidade, no espírito colaborativo e na assiduidade, tendo na 

sua maioria obtido a classificação de “Bom” e “Muito bom”. 
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3.4. Plano de Formação 
 

Formação contínua 
 

Ações de formação promovidas/realizadas no agrupamento e frequência 
 

Tema da ação Público-alvo 
Nº de 

participantes 

Duração 

(Horas) 

Ensino profissional: perspetivar mudanças! Docentes 100 2h 

Olhares atentos Docentes 40 1h30min 

E@D - Desafios Digitais Docentes 40 1h30min 

Focus Group -Ensino Profissional: Presente e Futuro” Equipa EQAVET 14 2h 

A banda desenhada como recurso didático nas aulas 
de línguas 

Docentes 4 25 

Autonomia e Flexibilidade Curricular Docentes 3 15 

Desenvolvimento de Projetos STEM com a TI-NSPIRE: 
Algoritmia, Programação e Robótica numa 
abordagem transdisciplinar 

Docentes 20 15 

Utilização de calculadoras gráficas no 
ensino/aprendizagem da Física/Química e 
Matemática, dos ensinos básico e secundário 

Docentes 3 25 

Avaliação do desempenho Docente – Princípios e 
Procedimentos 

Docentes 3 3 

Trabalho Prático-Laboratorial de Física e química A. 
Metas curriculares 2014 

Docentes 2 25 

Trabalho Prático/ Laboratorial/ Experimental na Física 
e na Química  

Docentes 2 25 

Formação em PRESSE Docentes 5 25 

O assistente operacional e a gestão de 
comportamentos 

Assistentes 
operacionais 

4 25 

(Fonte: Serviços Administrativos) 
 

A registar que as primeiras quatro ações foram realizadas no âmbito do projeto EQAVET. 

Aumentou significativamente a oferta formativa promovida ou realizada pelo Agrupamento/ Centro de 

formação. 

 
 

3.5. Regulação da prática letiva 

 

3.5.1-Trabalho colaborativo docente 
 

O trabalho colaborativo realizado pelos docentes ao longo do ano letivo, em cada um dos três períodos, foi 

quantificado através de informação recolhida numa grelha, que foi preenchida pelos Grupos Disciplinares. 

Considerou-se como trabalho colaborativo, a elaboração conjunta de planificações, a planificação conjunta 

de aulas e/ou preparação de materiais e a preparação conjunta de instrumentos de avaliação. 

Os dados indicados por cada Delegado de Grupo disciplinar foram quantificados tendo em conta o número 

de docentes envolvidos no trabalho colaborativo e a sua frequência, de acordo com a seguinte escala: 6 pontos 

- sempre, por todos os docentes; 4 pontos – às vezes, por todos os docentes ou sempre, por alguns docentes; 

2 pontos- às vezes, por alguns docentes e 0 pontos- nunca. 
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Os resultados apresentados no quadro resumo que se segue, correspondem apenas a disciplinas que no 

mesmo ano de escolaridade foram lecionadas por dois ou mais docentes. O valor global para cada disciplina, 

por ciclo, resultou do cálculo percentual, entre o somatório da pontuação atribuída para cada item, em cada 

ano de escolaridade, e o respetivo máximo. 

Os resultados são apresentados sob a forma de intervalo percentual entre valores máximos e mínimos, 

observados nas diferentes disciplinas que integram o Departamento Curricular ou o Grupo Disciplinar. Estes 

intervalos são reflexo de oscilações que se registam em cada um dos três períodos e nas diferentes disciplinas 

que integram o Grupo Disciplinar em questão.  

Este ano letivo, atendendo à situação pandémica, houve algumas alterações na recolha de dados, 

nomeadamente no 3º período, ao nível dos instrumentos de avaliação, que não foram contemplados nos 

resultados da pontuação final. 
 
 
 

Quadros resumo do trabalho colaborativo 
 

Pré-escolar, 1º e 2º Ciclos 

Grupo  
Disciplinar 

Disciplinas Grau de trabalho colaborativo (%) 

Pré-escolar - 67-78 

110 - 94-97 

200/220 Português / Inglês / História 33-100 

230 Matemática / Ciências Naturais 100 

240 Ed. Visual / Ed. Tecnológica 83-89 

620 Ed. Física 67-78 
 

 

3º Ciclo/ Secundário 

Departamento 
Curricular 

Grupo disciplinar 
Grau de trabalho colaborativo (%) 

3º ciclo Secundário 

Línguas Português / Francês / Inglês 63-100 52-100 

Ciências Sociais e 
Humanas 

História / Geografia / Filosofia 
/ Economia 

67-83 67-100 

Matemática e 
Informática 

Matemática / Informática 67-94 64-100 

Ciências 
Experimentais 

Física e Química / 
Biologia 

74-94 56-100 

Expressões, Artes e 
Tecnologia 

Ed. Física / Artes Visuais 67-100 67 

 

A referir que o grupo do pré-escolar foi incluído pela primeira vez nesta recolha de dados.  

Em termos gerais, continuou a verificar-se que foi significativo o trabalho de partilha e colaboração com os 

pares na preparação das atividades letivas.  

Globalmente, os valores apontam para um aumento do trabalho colaborativo, relativamente ao ano letivo 

anterior. 
 

Assessorias Pedagógicas 
 

A partilha e a articulação pedagógica foram também desenvolvidas através de assessorias pedagógicas, que 

consistiram em ter, em simultâneo na sala de aula, o professor da turma e um segundo professor do mesmo 

grupo disciplinar.  
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Esta medida de intervenção foi aplicada no 1º ciclo, no 1º ano, durante o 2º período, num total de 206 

assessorias. 

No 2º ciclo, na disciplina de Português, durante o 1º e 2º períodos, houve assessorias no 5º e 6º anos (134 

assessorias). 

Realizaram-se ainda assessorias pedagógicas no 3º ciclo, na disciplina de Física e Química (3 assessorias). 

 

3.5.2-Observação de aulas por pares 
 

Quadros resumo da observação de aulas pelos pares 
 

1º e 2º CICLOS  

Grupo  
Disciplinar 

Disciplinas Nº de aulas observadas 

110 - 10 

200/220 

Português 3 

Inglês  0 

História 0 

230 
Matemática  3 

Ciências Naturais 2 

240 
Ed. Visual 6 

Ed. Tecnológica 0 

250 Ed. Musical 1 

620 Ed. Física 1 
 

3º CICLO / SECUNDÁRIO  

Departamento 
Curricular 

Grupo disciplinar 
Nº de aulas observadas 

3º Ciclo Secundário 

Línguas 

Português  3 2 

Francês 0 0 

Inglês 4 2 

 
Ciências Sociais e 

Humanas 

História  2 2 

Geografia  2 2 

Filosofia  - 15 

Economia - 0 

Matemática e 
Informática 

Matemática  2 7 

MACS - 1 

Informática 0 0 

Ciências 
Experimentais 

Física e Química  6 6 

Biologia 1 2 

Expressões, Artes e 
Tecnologia 

Ed. Física  3 4 

Artes Visuais  2 1 
 

Neste ano letivo, o Agrupamento empenhou-se fortemente na implementação da prática de observação de 

aulas.   

Assim, o número de aulas observadas, comparativamente com anos anteriores, é muito mais elevado, num 

total de 94 aulas, e não foi maior porque algumas das observações de aula não se realizaram, em virtude da 

situação de pandemia e do E@D, a partir de meados de março. 
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4. Indicadores de resultados académicos 
 

 

4.1. Taxas de aprovação 
(Fonte: Pautas de avaliação do 3º período) 

 

 (As barras sem valores correspondem a 100%) 
 

No 1º e 2º ciclos voltou-se a recuperar a percentagem de 100% de aprovação para todos os anos de 

escolaridade.  

 

(As barras sem valores correspondem a 100%) 

 

No 3º ciclo, o valor de 100% de aprovação manteve-se no 7ºano, e foi atingido também no 9ºano. O valor no 

8º resulta de um aluno que nunca compareceu à escola, por razões médicas. 

No ensino secundário, todos os anos de escolaridade apresentaram um aumento na percentagem de 

aprovação, sendo mais significativa no 12º ano. 
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Comparação entre as taxas de aprovação do agrupamento e as taxas nacionais (2019/2020) 
 

 

 

Ao contrário de anos anteriores, não foi possível fazer esta comparação, em virtude do programa informático 

MISI ter deixado de apresentar os dados nacionais. 

 

 

 
 

4.2. Taxas de abandono e conclusão – Cursos Profissionais  
               (Fonte: Coordenadora dos Cursos Profissionais) 
 

 

 

 

 
 

 Cursos Profissionais 

 1º 

ano 

2º 

ano 

3º 

ano 
Total 

Taxa de anulação 

2019/2020 (%)  
0,0% 13,0% 0,0% 2,6 % 

 
 

 

 

Verificou-se uma diminuição da taxa global de anulação de matrícula dos Cursos Profissionais (de 4,9% para 

2,6%). Os três alunos que anularam a matrícula tinham idade igual ou superior a 18 anos, tendo ingressado no 

mercado de trabalho, pelo que não é considerado abandono. 

 

 

Evolução das taxas de conclusão  

 

 
 

Mesmo tendo em conta que os valores relativos aos anos anteriores incluem alunos que concluíram, mesmo 

que tardiamente, ou seja utilizando épocas de recurso, os valores de 2017/2020 são significativamente mais 

elevados.  

A taxa de conclusão mais elevada, neste ano letivo, continua a ser do curso de Técnico Laboratorial.  
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4.3. Qualidade do sucesso 
 (Fonte: Mapas do 3º período de sucesso/insucesso por disciplina/área disciplinar, coordenadoras dos D.T. e representante do 1º ciclo) 
 

 

Taxa de sucesso nas diferentes disciplinas / áreas disciplinares – Ensino regular 
 

Disciplinas com mais insucesso por ano de escolaridade 
 

  Ano Letivo 2017 /2018 Ano Letivo 2018 /2019 Ano Letivo 2019 /2020 

Ano 
Disciplinas / área 

disciplinar 

% de 

insucesso  

Disciplinas / área 

disciplinar 

% de 

insucesso  

Disciplinas / área 

disciplinar 

% de 

insucesso 

1º ano Português 2,2 Português 1,6 Não houve - 

2º ano Não houve 

insucesso 

0,0 Português 1,6 Não houve - 

3º ano Matemática 1,5 Não houve - Não houve - 

4º ano Port. /Est. Meio e 
Apoio Est. 

1,3 Não houve - Não houve - 

5º ano Ed. Musical 9,0 Inglês 2,6 Matemática 5 

6º ano Ed. Musical 2,5 Ed. Musical 16,7 Inglês / C. Naturais 
e Ed. Física 1 

7º ano Matemática 20,0 Matemática e 
História 

4,3 Inglês e 
Matemática 

7 

8º ano Matemática 21,4 Matemática 15,4 Ed. Visual 6 

9º ano Matemática 9,3 Matemática 8,6 Francês 2 

10º ano Lit. Portuguesa 13,6 MACS 15,4 Geom. Desc. A 13 

11º ano Matemática 16,3 MACS 15,4 MACS 29 

12º ano Matemática A 4,0 Matemática A 6,5 História A 2 
 

Destaca-se a variabilidade de disciplinas com mais insucesso, nos diferentes anos de escolaridade. 
 

Disciplinas teóricas com mais sucesso por ano de escolaridade 
 

  Ano Letivo 2017/2018 Ano Letivo 2018/2019 Ano Letivo 2019/2020 

Ano 
Disciplinas/ área 

disciplinar 

% de 

sucesso  

Disciplinas/ área 

disciplinar 

% de 

sucesso 

Disciplinas/ área 

disciplinar 

% de 

sucesso 

1º ano Todas exceto Portug. 100 Todas exceto Portug. 100 Todas  100 

2º ano Todas 100 Todas exceto Portug. 100 Todas 100 

3º ano Todas exceto 
Matem. 100 Todas 100 Todas 100 

4º ano Mat./ Inglês 100 Todas 100 Todas 100 

5º ano C. Nat. / Mandarim 100 Port./ Manda./ Hist. 
Geo./ C N 

100 Todas, exceto Port./ 
Mat./ Ingl. 

100 

6º ano Hist. Geo. Port./ 
Mandarim 

100 Port./ Mandarim/ CN 100 Todas, exceto Inglês/ 
C.N. 

100 

7º ano Hist./ C. Nat. 
/Espanhol 100 Francês/ Manda. / 

Geo. 100 Cidadania/ Manda. / 
Geo. / TIC 

100 

8º ano Espanhol / 
Mandarim 100 Espanhol / Francês 100 Geo / Mandar. / TIC 100 

9º ano Hist. / C. Nat. 
/Espanhol 100 Todas exceto Port./ 

Ing. /Mat. 100 Todas exceto Geog./ 
Ing. /Franç. /Mat. 

100 

10º ano Econ. A / Mandarim 100 Econ.A / Lit. Port. / 
Espanh. /Mandarim 100 Econ.A / Geog. A 

/Mandarim 
100 

11º ano Econ. A / Mand. / 
Biol.Geo.  100 

Port./ Bio e Geo / G. 
Desc. A/ Econ. A / 

Mand. 
100 

Port./ Filos./ BioGeo / 
Geom. D. A/ Econ. A / 
Lit. P. / Espa. / Mand. 

100 

12º ano Todas, exceto Mat. A 100 Todas, exceto Port., 
Hist. A e Mat. A 100 Todas, exceto Hist. A e 

Mat. A 
100 

 

Tal como em anos letivos anteriores, verificou-se uma grande diversidade nas disciplinas com mais sucesso. 
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Taxa de sucesso nas diferentes disciplinas - Ensino Profissional 
(Fonte: Mapas da coordenadora dos Cursos Profissionais) 

 

Sucesso das disciplinas por curso  

Cursos 
Disciplinas com maior insucesso Disciplinas com maior sucesso 

Disciplinas com mais 
módulos em atraso  

% de módulos 
em atraso 

Disciplinas com menos 
módulos em atraso 

% de módulos 
em atraso 

Técnico Multimédia Física 17,1 Área de Integração  3,4 

Técn. de Análises Lab. Tecnologia Química 0,6 Todas, exceto Tecnologia 
Química 

0 

Técn. de Desporto Matemática e Inglês 7,1 Fund. Téc. Pedag. do Treino 0 
 

 

Ao contrário de anos anteriores, a variabilidade esteve em evidência, quer nas disciplinas com maior 

insucesso, quer nas de maior sucesso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Níveis de sucesso  
(Fonte: Pautas de avaliação do 3º período) 

 

 

Podem distinguir-se diferentes níveis de sucesso, entre os alunos que transitaram nos diferentes anos de 

escolaridade: os que apresentaram avaliações inferiores a Suficiente, ou inferiores ao nível 3 ou a 10 valores; 

aqueles que tiveram todas as avaliações superiores aos valores anteriormente referidos e ainda aqueles que, 

de acordo com os critérios definidos no Regulamento Interno, podem ser considerados com aproveitamento 

excelente. 

 

 

ENSINO BÁSICO - 1º ciclo 
 

Anos 

Total 

alunos 

transitados 

Excelência- Com 

Muito Bom a 

Português, 

Matemática e 

Estudo do Meio 

Sucesso Pleno – 

Suficiente ou superior 

a todas as disciplinas  

Transição com 1 ou 2 

disciplinas com nível 

Insuficiente, incluindo 

Oferta complementar e 

Apoio ao estudo 

Transição com mais de 2 

disciplinas com nível 

Insuficiente, incluindo 

Oferta complementar e 

Apoio ao estudo 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

4.º Ano 86 17 19,8 86 100,0 0 0,0 0 0,0 

Total 86 17 19,8 86 100 0 0,0 0 0,0 

O nº de alunos com sucesso pleno inclui os de “Excelência”. A percentagem é calculada em função dos alunos que transitaram. 

 

Diminuiu a percentagem de alunos com menção de excelência (Ano letivo anterior: 19 alunos (29,2%)).  

Manteve-se a totalidade dos alunos com sucesso pleno (Ano letivo anterior: 100%). 
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ENSINO BÁSICO - 2º e 3º ciclos 
 

Anos 
Total alunos 

transitados 

Excelência- Com nível 

inferior a 5 no máximo em 

duas disciplinas. Sem 

nenhum nível inferior a três. 

Sucesso Pleno – 

Nível 3 ou superior 

a todas as 

disciplinas. 

Transição com 

uma ou duas 

disciplinas com 

nível negativo. 

Transição com mais 

de duas disciplinas 

com nível negativo. 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

5º Ano 131 28 21,4 123 93,9 8 6,2 0 0,0 

6º Ano 160 39 24,4 158 98,8 2 1,3 0 0,0 

7º Ano 144 19 13,2 130 90,3 11 7,6 3 2,1 

8º Ano 155 8 5,2 139 89,7 11 7,1 5 3,2 

9º Ano 149 18 12,1 145 97,3 4 2,7 0 0,0 

Total 739 112 15,2 695 94,0 36 4,9 8 1,1 

O nº de alunos com sucesso pleno inclui os de “Excelência”. A percentagem é calculada em função dos alunos que transitaram. 

 

Continuou a aumentar o número e a percentagem de alunos com menção de excelência (Global do ano letivo 

anterior: 91 alunos (12,9%)). Este aumento foi verificado em todos os anos de escolaridade, com exceção do 

5º e 8º anos, em que se verificou uma diminuição destes parâmetros.  

Continuou também a aumentar a percentagem de alunos com sucesso pleno. (Ano letivo anterior: 88,9%). 
 

 

ENSINO SECUNDÁRIO 
 

Anos 

Total 

alunos 

transitados 

Excelência – 

Classificação média 

de frequência ≥ 18 

valores 

(arredondada) 

Sucesso Pleno – 

Classificação de 10 ou 

superior e progressão 

/aprovação em todas as 

disciplinas 

Transição em que uma 

disciplina apresenta 

classificação inferior a 

10 ou não 

progressão/aprovação 

Transição em que duas 

disciplinas apresentam 

classificações inferiores 

a 10 ou não 

progressão/aprovação 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

10º Ano 141 10 7,1 123 87,2 11 7,8 7 5,0 

11º Ano 128 21 16,4 120 93,8 7 5,5 1 0,8 

12º Ano 154 60 39,0 154 100,0     

Total 423 91 21,5 397 93,9 18 4,3 8 1,9 
 

O nº de alunos com sucesso pleno incluí os de “Excelência”. A percentagem é calculada em função dos alunos que transitaram 

 

O número e a percentagem de excelência dos alunos do secundário mantiveram-se semelhantes aos do ano 

letivo anterior (87 alunos (21,5%)). No entanto, nos 10º e 11º anos verificou-se uma diminuição acentuada 

destes parâmetros, que foi compensada pelo aumento registado no 12º ano. 

A percentagem de alunos com sucesso pleno aumentou ligeiramente. 
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Ensino Profissional 
 

Cursos 

Total de 

alunos 

avaliados 

 

Excelência - 
Classificação média de 

frequência ≥ 16 

(arredondada) 

Sucesso Pleno - 
Alunos sem módulos em 

atraso  

Percentagem 

de módulos 

em atraso 

(%) 

Média de 

módulos em 

atraso por 

aluno** 
Nº % * Nº %* 

T. de Análise Lab. 37 7 18,9% 35 94,6 0,2 3,0 

T. Multimédia 56 2 3,6% 42 75,0 2,5 6,9 

T. de Desporto 21 3 14,3% 19 90,5 1,4 14,2 

Total  114 12 10,5% 96 84,2 1,5 7,3 

O nº de alunos com sucesso pleno inclui os de “Excelência”.                                                 Fonte: Coordenadora dos Cursos Profissionais 

* Em função do número de alunos de cada curso                                                                           

** Consideraram-se apenas os alunos com módulos em atraso  
 

Aumentou o número e a percentagem de alunos com menção de excelente no ensino profissional (Global do 

ano anterior: 10 alunos - 8,1%). 

Em termos globais, a percentagem de sucesso pleno aumentou significativamente, em todos os cursos. 

Neste contexto, aumentou a percentagem de módulos em atraso e a média de módulos em atraso por aluno.  

 

 
 

Quadro Resumo da Evolução da Excelência 
 

 

 

 

Para uma análise evolutiva, convém registar que no ano letivo de 2018/2019 ocorreram alterações nos 

critérios de inclusão na menção de excelência. 

Em 2019/2020, a percentagem total de alunos com menção de excelente foi a maior dos últimos quatro anos. 

Em termos mais específicos, evidencia-se uma diminuição da percentagem de excelência no 1º ciclo e um 

ligeiro aumento no 2º e 3º ciclos, bem como no ensino profissional.  
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4.4. Avaliação externa 
[Fonte: Pautas de provas finais do ensino básico e Programa Exames Nacionais Ensino Secundário (ENES)] 

 

 

Provas Finais – 3º ciclo  
 

Estas provas foram canceladas em virtude das medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia 

da doença COVID -19, no âmbito do ensino básico. 
 

 

 

 

Exames Nacionais – Ensino secundário  
 

 

1ª Fase - 537 provas realizadas 

 

 As médias do agrupamento têm em conta os resultados das reapreciações dos exames. 

 

Este ano letivo, em virtude das medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença COVID 

-19 no âmbito do ensino secundário, os alunos realizaram exames finais nacionais apenas nas disciplinas que 

constituíam provas de ingresso para efeitos de acesso ao ensino superior. 

Além disso, cada prova continha um conjunto de itens cuja resposta era obrigatoriamente contabilizada para 

a classificação final, sendo nos restantes itens contabilizadas para a classificação final apenas as respostas aos 

itens em que os alunos obtivessem melhor pontuação, num número estabelecido de acordo com a 

especificidade de cada prova. 

No Agrupamento, realizaram-se exames a 15 disciplinas, mais 4 disciplinas que nos anos letivos anteriores: 

História da Cultura e das Artes, Matemática B, Espanhol e Inglês. 

Aumentou o número de disciplinas com médias superiores às nacionais, sendo que apenas nas disciplinas de 

Biologia/Geologia, MACS, Literatura Portuguesa e História da Cultura e das Artes a média do Agrupamento foi 

inferior à nacional. 
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2ª Fase - alunos internos: 100 provas realizadas 

As médias do agrupamento têm em conta os resultados das reapreciações dos exames. 
 

 

 

 

Na 2ª fase, o Agrupamento apresentou médias superiores ou iguais às nacionais em 8 disciplinas, idêntico ao 

ano anterior. Apenas nas disciplinas de Biologia/Geologia; Filosofia, Geografia A e Literatura Portuguesa a 

média foi inferior à nacional.  

 

 

 

 

Evolução das médias do Agrupamento (1ª fase) nos exames nacionais de secundário 
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Este ano letivo, no contexto das medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença COVID 

-19 aplicadas aos exames do ensino secundário (já indicadas na pág. 32), as médias nacionais subiram em todas 

as disciplinas, com exceção de MACS e Geometria Descritiva A. No Agrupamento, a média destas disciplinas 

desceu mais do que a nacional. 

A evolução das médias de Economia A e de Literatura Portuguesa não seguiu a tendência nacional. Nestas 

disciplinas a média do Agrupamento desceu, em contraciclo com a subida da média nacional. 

Nas restantes disciplinas, a média do Agrupamento aumentou, seguindo a tendência nacional, distinguindo-

se aquelas disciplinas em que a média aumentou mais do que a média nacional (Matemática A, História A, 

Filosofia e Português) ou menos do que a nacional (Biologia e Geologia, Física e Química A e Geografia A). 

 

 

Contextualização dos resultados a nível concelhio  

 

Em anexo (Anexo 1) poderá ser consultada a comparação entre os resultados das diferentes escolas do 

concelho, a nível da avaliação externa de 2019 (ano letivo anterior).  

Estes dados foram obtidos a partir da pesquisa no site do júri Nacional de Exames e na plataforma digital 

PÚBLICO/Universidade Católica Portuguesa. 
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4.5. Percursos diretos de sucesso 
(Fonte: Infoescolas) 

 

O programa informático E360 não permitiu obter os dados dos percursos diretos de sucesso relativos ao ano 

2019/2020. 

 

Dados Evolutivos e Comparativos 
 

Percentagem de alunos da escola que concluem o 1º ciclo em 4 anos 
 

EB Ribeiros 

 
EB Espadanal 

 
 

Percentagem de alunos da escola que concluem o 2º ciclo em 2 anos 
 

 

Percentagem de alunos da escola que concluem o 3º ciclo em 3 anos e obtêm positiva nas provas nacionais 

do 9º ano 
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Percentagem de alunos da escola que concluem o ensino cientifico-humanístico em 3 anos e obtêm positiva 

nos exames das duas disciplinas trienais do 12º ano  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percentagem de alunos da escola que concluem o ensino profissional em 3 anos  

 
 

 
 

Os percursos diretos de sucesso dos alunos do ensino básico do Agrupamento têm evoluído de uma forma 

muito positiva, apresentando valores superiores aos valores nacionais. 

No ensino secundário regular os percursos diretos de sucesso têm vindo a regredir, embora com valores 

acima ou muito próximo dos nacionais.  

Quanto ao profissional, regista-se uma grande variabilidade nos percursos diretos de sucesso, contudo 

sempre inferiores aos valores nacionais. 

 

 

 

Contextualização dos resultados a nível concelhio  

 

Em anexo (Anexo 2) poderá ser consultada a comparação entre os resultados das diferentes escolas do 

concelho, a nível da avaliação interna, percursos diretos de sucesso e contexto socioeconómico de 2019 (ano 

letivo anterior).  

Estes dados foram obtidos a partir da pesquisa no site Infoescolas e na plataforma digital 

PÚBLICO/Universidade Católica Portuguesa. 

Em virtude dos dados relativos a 2020 ainda não estarem disponíveis, não foi possível apresentá-los neste 

relatório. 
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5. Indicadores de resultados sociais 
 

 

5.1. Participação na vida da escola e assunção de responsabilidades 
 

Atividades desenvolvidas no Agrupamento da iniciativa dos alunos (Fonte: Associação de Estudantes) 

 Dia Oliveira Júnior: banca com alimentação; 

 Torneios desportivos; 

 Dia dos afetos: cartas; 

 Equipas elite; 

 Banca solidária: Make a Whish; 

 Campanha de Natal: recolha de alimentos, brinquedos e roupa; 

 Semana de Natal: atuações musicais; 

 Campanha de incentivo à participação em ações de voluntariado da Cruz Vermelha Portuguesa; 

 Sessões online de testemunhos de alunos finalistas para os alunos de 9º ano. 
 

Estruturas/ Órgãos do Agrupamento onde participam alunos 

 Conselho Geral 
 Equipa de autoavaliação 
 Associação de Estudantes 

 

 

5.2. Cumprimento de regras e disciplina 
 

 

Ocorrências disciplinares 

Número de ocorrências disciplinares por ciclo e período 

 

 

 

No 3º período, em virtude de se ter realizado o ensino à distância (E@D), não existiram registos de 

ocorrências disciplinares. O gráfico também não apresenta os dados do 1º ciclo, dado não se ter verificado 

nenhum registo de ocorrência disciplinar. 

Em termos gerais, o número de ocorrências foi mais elevado no 3º ciclo e durante o 1º período. 
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Alunos envolvidos nas ocorrências disciplinares por ciclo 
 

 

Total de 
ocorrências 

Nº e % de alunos 
envolvidos /ciclo 

Taxa de 
reincidência 

2º Ciclo 19 7 (2,4%) 2,7 

3º Ciclo 148 63 (14,1%) 2,3 

Secund. regular 34 17 (3,9%) 2,0 

Secund. profissional 28 22 (19,0%) 1,3 

Totais 229 109 (8,4%) 2,1 
 

Em termos globais, cerca de 8,4% dos alunos da Escola Sede estiveram envolvidos em ocorrências 

disciplinares, sendo responsáveis, em média, por 2,1 incidentes disciplinares.  

É no 3º ciclo que se continua a verificar um maior número de alunos incluídos nestas situações disciplinares 

(63), mas é no ensino secundário profissional que existe uma maior percentagem de alunos envolvidos (19,0%). 
 

 

Evolução das Ocorrências disciplinares 
 

 

 

A comparação dos totais de ocorrências disciplinares com os de anos anteriores tem de ter em conta a 

ausência de registos no 3º período. 

No entanto, mesmo com esta condicionante, verifica-se que no 3º ciclo aumentou significativamente o 

número de ocorrências disciplinares.  
 

Medidas corretivas aplicadas pela Comissão de Disciplina e Gestão de Conflitos (EDGC) / Direção 
 

Em virtude da ausência de registos disciplinares no 3º período e da falta de dados fiáveis relativamente às 

medidas corretivas e sancionatórias aplicadas no 2º período, os valores a seguir apresentados são apenas 

relativos ao 1º período. 
 

 Realização de tarefas/atividades de integração na escola: 15 situações 

 Reunião com o diretor / Intervenção do diretor ou da EDGC: 9 situações 

 

Medidas disciplinares sancionatórias  
 

 3 Suspensões da escola por um dia 

 2 Suspensões da escola por dois dias 

 1 Suspensão da escola por três dias 
 

Tendo em conta os constrangimentos indicados, não é possível fazer comparação com o ano anterior, nem 

calcular a percentagem das ocorrências em que foram aplicadas medidas disciplinares sancionatórias. 
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5.3. Acesso ao ensino superior  
      (Fonte: Programa Exames Nacionais Ensino Secundário (ENES) 
 

    Regular Profissional 

Alunos que concluíram o 12º 
ano  

155 % 55 % 

Alunos 
candidatos 

1ª Fase 128 
131 84,5* 

2 
4 7,3* 

2ª Fase (#) 26 4 

Alunos 
colocados 

1ª Fase 116 
120 77,4* 91,6** 

0 
1 1,8* 25** 

2ª Fase (##) 4 1 
         Percentagem calculada em função dos alunos que concluíram* ou em função dos candidatos**. 
          (#) foram contabilizadas as recandidaturas     (##) não foram contabilizadas as recolocações 
 

No ensino regular, aumentou a percentagem de alunos internos que se candidatou ao ensino superior (de 

73,6% para 84,5%) e também dos que obtiveram colocação (de 66,9% para 77,4%). 

No ensino profissional, também aumentou o número de candidatos ao ensino superior. 
 

Curso / Área de colocação N.º ALUNOS 

Arquitetura 3 

Assessoria e Tradução (regime pós-laboral) 1 

Biologia/ Bioquímica/ Bioengenharia/ Química 4 

Ciênc de Engenharia-Eng Civil; Eng Mecânica; Eng Eletrot e de Comput (Pre) 1 

Ciência de Dados 1 

Ciência Política e Relações Internacionais 1 

Ciências Biomédicas/ Ciências Biomédicas Laboratoriais 2 

Ciências da Comunicação/ Ciências da Comunicação: Jornalismo, Assessoria, Multimédia 2 

Ciências da Educação/ Ciências da Educação e da Formação/ Educação Básica 4 

Ciências do Desporto 2 

Ciências e Tecnologia do Ambiente/ Ciências do Ambiente / Saúde Ambiental 4 

Comun. e Multimédia/ Comum.o Empresarial/ Comun. Organizacional/ Comun. Social 5 

Contabilidade/ Contabilidade e Administração / Ciências Empresariais 4 

Direito 2 

Economia 6 

Enfermagem/ Enfermagem Veterinária 5 

Engenharia Aeronáutica 2 

Engenharia Biomédica/ Engenharia Biomédica - Bioeletrónica 5 

Engenh. de Computadores e Telemática/ Engenh. de Telecomunicações e Informática 2 

Engenharia e Gestão Industrial 2 

Engenharia Eletrónica e Telecomunicações/ Engenharia Eletrotécnica e de Computadores 4 

Engenh. Informática/Engenh. Informática e Computação/ Engenh. Informática Médica 13 

Engenharia Mecânica/ Engenharia Química / Engenharia Civil 11 

Farmácia/ Ciências Farmacêuticas 3 

Fisioterapia / Terapia Ocupacional 2 

Gestão/ Gestão de Empresas/ Gestão de Recursos Humanos/ Gestão Pública 8 

Línguas e Estudos Editoriais/ Línguas e Relações Internacionais 2 

Marketing/ Publicidade e Relações Públicas 3 

Matemática 4 

Medicina 3 

Serviço Social/ Sociologia/ Psicologia 2 

Solicitadoria/ Solicitadoria e Administração 6 

Turismo 2 

Total 121 
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5.4. Impacto da escolaridade no percurso dos alunos 
 

Com o objetivo de conhecer um pouco mais o percurso dos alunos que concluíram o ensino secundário no 

Agrupamento, contactou-se por mail, ou telefonicamente, todos os alunos que não tinham ingressado 

diretamente no ensino superior e que tinham terminado o ensino secundário em 2018/2019.  

Este contacto foi realizado após seis meses da conclusão. 

Os dados apresentados são relativos à totalidade dos alunos e aos quatro últimos anos letivos. 
 

 
 

Continuou a verificar-se que, dos alunos que concluiu o ensino regular, uma elevada percentagem prossegue 

os estudos. 

 
 

                  Os alunos contabilizados em “Empregados na área do curso” também foram incluídos no item “Empregados”. 

 

 

Entre os alunos que frequentaram o ensino profissional, nos últimos quatro anos letivos, verificou-se que a 

taxa de empregabilidade dos diferentes cursos é próxima dos 50%, após 6 meses da sua conclusão. 

O curso Técnico de Análise Laboratorial continua a ser aquele onde a empregabilidade na área do curso é 

mais elevada, enquanto o prosseguimento de estudos é mais frequente no curso de Técnico de Multimédia. 
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6. Grau de concretização do Projeto Educativo 
 

 

 

Este ano letivo foi o primeiro ano de implementação do Projeto Educativo do Agrupamento a vigorar até 

2022. Assim, esta é uma reflexão inicial do seu grau de concretização que, para algumas das metas, é muito 

subjetiva. 
 

 

 

1. Sucesso educativo: 

A análise do grau de concretização desta meta do Projeto Educativo baseou-se nos quadros e gráficos 

apresentados no capítulo anterior (Cap. 4 - Indicadores de resultados). 
 

 

Resultados superiores às médias dos exames/provas nacionais. 
 

Neste ano letivo apenas se realizaram exames no ensino secundário, nas disciplinas necessárias para ingresso 

no ensino superior, sendo os alunos considerados no regime externo. 

Na 1ª fase, realizaram-se exames a quinze disciplinas, tendo-se registado médias superiores às nacionais em 

onze delas. 

Na 2ª fase, registaram-se médias superiores às nacionais em oito disciplinas, das doze que realizaram exame. 

 

Percentagem dos alunos com percursos diretos de sucesso no 1º e 2º ciclos acima de 96% e no 3º 

ciclo acima de 55%. 
 

O programa informático E360 não permitiu obter os dados dos percursos diretos de sucesso relativos ao ano 

2019/2020. Assim, os últimos dados que o agrupamento tem baseiam-se na informação do Infoescolas, 

relativos a 2017/2018 (1º e 2º ciclos) e 2018/2019 (3º ciclo). 

De acordo com estes dados (ver pág. 36), não atingiu esta meta a escola do Espadanal (1º ciclo), com 95% de 

percursos diretos de sucesso. 
 

 

Percentagem dos alunos com percursos diretos de sucesso (ensino secundário) acima de 50% e no 

ensino profissional acima de 65%. 
 

O programa informático E360 não permitiu obter os dados dos percursos diretos de sucesso relativos ao ano 

2019/2020. Assim, os últimos dados que o agrupamento tem baseiam-se na informação do Infoescolas, 

relativos a 2017/2018 (secundário profissional) e 2018/2019 (secundário regular). 

De acordo com estes dados (ver pág. 37), não atingiram esta meta, quer o secundário regular, quer o 

secundário profissional, respetivamente com 43% e 55% de percursos diretos de sucesso. 

 
 

Percentagem de alunos no quadro de excelência e de valor acima de 10%. 
 

Em termos globais, foram incluídos no quadro de excelência do agrupamento 232 alunos, ou seja 17,1%. 

No ensino regular a percentagem de alunos que preencheu os requisitos para pertencer ao quadro de 

excelência, foi de cerca de 17,6%, ou seja 220 alunos, o que revela um aumento em relação ao ano letivo 

anterior (197 – 16,8%).  
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Em todos os anos de escolaridade do ensino regular, a percentagem de alunos com menção de excelente foi 

igual ou superior a 10%, com exceção dos 8º e 10º anos, onde se registou, respetivamente, 5,2% e 7,1%. 

No ensino profissional, registou-se um aumento dos alunos abrangidos pelo critério de excelência de 8,1% 

para 10,5 %, correspondendo a 12 alunos do ensino profissional. 

Em todos cursos do ensino profissional, a percentagem de alunos com menção de excelente foi igual ou 

superior a 10%, com exceção do curso de Técnico de Multimédia onde se registou 3,6%. 

 

 

2. Educação para a cidadania:  
(Fonte: Relatório da Equipa de Disciplina e Gestão de Conflitos, do PAA, do PES e da Direção) 

 

Percentagem de alunos que participam ativamente em projetos/atividades extracurriculares, 

superior a 20%; 

 

Ações gerais do agrupamento 
 

o Controlo de pontualidade por implementação de um rigoroso controlo de entrada dos alunos na escola, 

no 1º tempo da manhã e na sala de aula durante os outros tempos; 

o Participação ativa em atividades de cariz solidário; 

o Promoção da participação em atividades de intervenção cívica, como por exemplo: Parlamento Jovem, 

Assembleia Municipal Jovem e Eco-escolas; 

o Promoção da discussão entre as diferentes listas concorrentes à eleição da Associação de estudantes; 

o Palestras da Escola Segura sobre Violência e uso da Internet com segurança; 

o Sessões de sensibilização “Prevenção da Violência no Namoro”, com a colaboração da Unidade de Saúde 

de Oliveira de Azeméis; 

o Atividades de promoção do Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar (PRESSE) e do 

Programa de Alimentação Saudável em Saúde Escolar (PASS), em colaboração com o Centro de Saúde de 

S. João da Madeira. 

 

Sensibilização da comunidade educativa para as questões ambientais. 
 

O Projeto Eco Escolas desenvolveu atividades no domínio da sustentabilidade ambiental, desde a 

sensibilização da comunidade escolar para um quotidiano de racionalidade local na utilização de recursos na 

Escola (na utilização da água, na energia, na correta separação de resíduos, no desperdício alimentar, na 

compostagem e na promoção de uma alimentação saudável), passando por ações mais globais de atuação, 

nomeadamente na preservação da biodiversidade, na proteção da orla costeira, na mobilidade ecológica, na 

economia circular e na adoção de outras políticas globais de promoção ambiental.  

Cooperaram e participaram neste projeto, diretamente, alunos representantes das turmas, professores, 

representantes da Direção, da Autarquia e dos encarregados de educação que, reunindo três vezes por ano, 

definiram e monitorizaram o seu plano de ação.  

A registar, as principais atividades dinamizadas no âmbito deste projeto: Realização e monitorização da 

recolha seletiva de resíduos, pilhas e eletrodomésticos na Escola; criação e manutenção de jardins; plantação 

de árvores autóctones; plantação de canteiros de aromáticas; participação nas atividades promovidas pela 

Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) e em projetos como a “ Geração Depositrão”, “Academia Ponto 

Verde”, “Alimentação Saudável”, “Eco-Código”, “ 100% Resíduos”, “Semana da mobilidade”, entre outros. 
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Neste ano letivo atípico, muitas atividades não se puderam realizar, nomeadamente algumas com uma forte 

componente de participação comunitária, como, por exemplo o Sarau Gimnodesportivo, o Festival de Teatro, 

a Semana da Leitura e as Marchas de S. João. 

Para além disso, muitos projetos e concursos foram suspensos, pelo que não foi possível concluir o trabalho 

final, ou conhecer os resultados da sua avaliação pela comunidade. 

Com base nos dados recolhidos relativamente às diversas atividades do Agrupamento, perceciona-se uma 

participação alargada e ativa da comunidade escolar. 

 
 

Percentagem de alunos sujeitos à medida disciplinar “saída de sala de aula” inferior a 15%; 

Percentagem de alunos sem qualquer ocorrência disciplinar superior a 80% 
 

 

Ações de intervenção 
 

 Distribuição, por todos os alunos da escola sede, de um guia com informações úteis, com os direitos e 

deveres e regras de caráter disciplinar; 

 Reunião do diretor de turma com os alunos do 5º ano para enfatização das regras do agrupamento, visita 

à escola, informação e experimentação sobre o funcionamento dos serviços da escola e exploração do 

guia do aluno; 

 Receção pelos diretores de turma de todos os alunos dos 7º e 10º anos (início de ciclo) para sessão de 

boas vindas e exploração do guia do aluno, antes do início das atividades letivas; 

 Reunião do diretor com delegados e subdelegados de turma; 

 Palestras dirigidas aos alunos sobre Internet Segura e Bullying; 

 Assessorias comportamentais. 
 

Tendo em conta os dados recolhidos (ver pág. 39), apenas 8,4% dos alunos da escola sede estiveram 

envolvidos em ocorrências disciplinares, pelo que a meta foi atingida. 

 
 

3.  Saúde e bem-estar em ambiente escolar: 
 

Percentagem de elementos da comunidade escolar que reconhece sentir-se bem/muito bem no 

ambiente escolar superior a 70%. 

 

Ações gerais do agrupamento 
 

No início do ano letivo 2019/2020, o Agrupamento aderiu ao Plano Nacional das Artes (PNA), através da 

implementação do Projeto Cultural de Escola (PCE). 

Segundo a coordenadora deste projeto, são várias as dinâmicas do projeto cultural: grupos de teatro, quer 

de alunos (TOJ), quer de professores (A bem dizer); orquestra Oliveira Júnior, participação nos Projetos 

Educativos Municipais e em atividades promovidas pelo município (Poesia à Mesa, 25 de Abril, 11 de Outubro), 

as Áreas de Desenvolvimento Individual, o acolhimento a escritores e entidades de áreas científicas, o jornal 

escolar, a revista literária, a decoração artística de espaços e as instalações temáticas dentro e fora da escola. 

Ainda neste âmbito, realizaram-se no Agrupamento dias temáticos (ex: Dia de S. Martinho, Dia Mundial da 

Poesia) e atividades abertas a toda a comunidade educativa (ex: Dia Oliveira Júnior), bem como eventos 

públicos de reconhecimento do mérito e excelência (Gala OJ). 

Para além disso, existiu formação para docentes na área do Programa Regional de Educação Sexual em Saúde 

Escolar (PRESSE) e palestras dirigidas aos alunos nas áreas de prevenção de fatores de risco.  
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7. Plano Promotor de Sucesso 
 

Tal como em anos letivos anteriores, foi elaborado pela Direção, um plano de melhoria, designado de Plano 

Promotor de Sucesso 2019-2020, de forma a sistematizar as estratégias de atuação perante necessidades de 

melhoria, apontadas por diversos órgãos/estruturas. 

Apresenta-se de seguida um resumo da avaliação final da implementação das medidas do Plano Promotor 

de Sucesso, de acordo com as diferentes áreas nele definido: 
 

1. Educação para a saúde 

Metas  - Aplicar o projeto “Educação Alimentar” 

- Promover o bem-estar e a saúde desenvolvendo aprendizagens criativas 

 Resultados: Implementação de uma abordagem diversificada de incentivo ao consumo da refeição. 

Tal como no ano letivo anterior, a implementação deste projeto contou com a participação de docentes, não 

docentes, diretores de turma e encarregados de educação que acompanharam as refeições que ocorreram na 

cantina escolar. 

Os docentes, não docentes e encarregados de educação fizeram um registo de diversas caraterísticas 

associadas às refeições servidas (confeção, qualidade dos produtos, apresentação, etc.) e à eficiência do 

serviço. Estes registos revelaram um “serviço eficiente e com boa apresentação”, sendo globalmente 

classificadas como Bom ou Muito Bom, a qualidade dos produtos e a confeção. 

Os diretores de turma que acompanharam as refeições dos alunos, da respetiva direção de turma, também 

avaliaram o consumo dos diversos componentes das refeições servidas. Esta avaliação revela que os alunos 

fazem refeições relativamente equilibradas no que concerne à diversidade de alimentos/ nutrientes. A maioria 

dos alunos consome vegetais, preferencialmente na forma de sopa, sendo o consumo de fruta muito 

satisfatório, assim como o consumo de carne, enquanto o peixe é um alimento preterido.  
 

2. Educação Ambiental 

Meta  - Implementar o Programa Eco-Escolas 

 Resultados: Sensibilização e envolvimento da comunidade escolar em atividades diversificadas  

O Projeto Eco Escolas desenvolveu atividades muito diversificadas e mobilizadoras da comunidade escolar 

(ver meta 2.4 do projeto educativo – pág. 44). 

Segundo o coordenador, a participação nas atividades foi, globalmente positiva. Existiram turmas que 

desenvolveram projetos sistemáticos, diretamente com os professores organizadores, em diferentes domínios 

ambientais, e outras que tiveram uma participação mais esporádica.  

Em termos de melhoria, pretende-se um envolvimento mais abrangente e mais participado da comunidade 

educativa, visando uma cooperação escolar mais ativa e focada num futuro comum sustentado e sustentável. 
 

3. Resultados Escolares 

Metas  -Manter a percentagem dos alunos com percursos diretos de sucesso acima de 55% (ensino básico) 

e acima dos 50% (ensino secundário) 

- Obter médias superiores às nacionais nas provas e exames 

- Promover a leitura e a escrita 

 Resultados: Percurso direto de sucesso no ensino básico – acima de 57%. Percurso direto de sucesso 

no ensino secundário – 43% (regular) e 55% Profissional. 

Os exames do secundário, na 1ª fase, realizaram-se exames a quinze disciplinas, tendo-se registado médias 

superiores às nacionais em onze delas. Na 2ª fase, registaram-se médias superiores às nacionais em oito 

disciplinas, das doze que realizaram exame. 
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Como já foi referido (concretização do Projeto Educativo), não existem dados dos percursos diretos de 

sucesso relativos ao ano 2019/2020, no entanto, com base nos dados mais recentes conhecidos, esta meta foi 

alcançada no ensino básico, mas não foi alcançada no ensino secundário regular (43%). 

Nos exames do secundário, aumentou o número de disciplinas com média superior à nacional. 

As ações previstas no plano de melhoria foram implementadas. 
 

4. Reflexão sobre os resultados escolares 

Meta -Aprofundar a reflexão sobre os fatores explicativos dos resultados 

 Resultados: Dificuldades na avaliação da concretização da meta. 

A segunda ação prevista no plano de melhoria não está adequada à meta. 

As ações de melhoria foram implementadas, no entanto, foi difícil avaliar a concretização desta meta. 
 

5. Supervisão da prática letiva 

Meta - Melhorar as práticas letivas 

 Resultados: Dificuldades na avaliação da concretização da meta 

Em termos gerais, continuou a verificar-se que o trabalho de partilha e colaboração com os pares, pelos 

docentes, foi significativo, aumentando os valores, comparativamente ao ano letivo anterior.  

Relativamente às aulas observadas por pares, o Agrupamento empenhou-se fortemente na implementação 

desta prática. Assim, praticamente em todos grupos disciplinares se registaram aulas observadas, num total 

de 94 aulas. 
 

6. Direção de turma 

Meta - Melhorar os procedimentos relativos ao cargo de diretor de turma 

 Resultados: Houve melhoria nos procedimentos relativos ao cargo de D.T. 

A primeira ação prevista no plano foi alterada, sendo o tempo comum ao DT e à turma quinzenal e não 

semanal. Com o E@D o tempo comum passou a ser semanal, com o objetivo de manter os alunos "mais frágeis" 

em contacto com a escola. 
 

7. Disciplina 

Meta - Melhorar as condições de aprendizagem dentro da sala de aula. 

 Resultados: Dificuldades na avaliação da concretização da meta.  

Apesar não existirem registos de ocorrências disciplinares no 3º período, verificou-se que no 3º ciclo 

aumentou significativamente o número de ocorrências disciplinares.  

As ações previstas no plano de melhoria foram implementadas, no entanto seriam necessários mais dados 

para avaliar o cumprimento desta meta.  
 

8. Plano Cultural do Agrupamento 

Meta – Desenvolver a cultura literária e artística. 

 Resultados: Dificuldades na avaliação da concretização da meta.  

Este ano atípico não deixou que o Projeto Cultural do Agrupamento fosse desenvolvido na íntegra, ficando 

muitas das atividades culturais por concretizar.  

As várias manifestações artísticas que se realizaram implicaram a interação de vários departamentos 

curriculares e a articulação de diversas linguagens artísticas, salientando-se que o processo de preparação e 

planificação das atividades que não foram apresentadas implicou também o desenvolvimento das diferentes 

áreas de competências constantes do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 
 

Globalmente, pode-se afirmar que a grande maioria das ações definidas no Plano Promotor do Sucesso foi 

implementada, no entanto continuou a verificar-se que, para algumas das metas, a avaliação da sua 

consecução é muito subjetiva.    
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9. Outras ações da Equipa de Autoavaliação 
 

 

Objetivo - Monitorização do Ensino à Distância (E@D) 
 

 

Indicadores de quantidade (Fonte: Direção) 

 

 – disponibilização de meios tecnológicos 
 

Aquando da implementação do E@D, através dos diretores de turma/docente turma, foi realizado um 

levantamento dos dados relativos a alunos que não tinham computador ou não possuíam ligação à internet. 

Cerca de 34 alunos careciam de computadores, enquanto 13 alunos necessitavam de ligação à internet. 

Todos estes alunos receberam os equipamentos informáticos que precisavam, quer através da Câmara 

Municipal de S. João da Madeira, que disponibilizou 13 computadores e 13 pens para ligação à Internet, quer 

através da escola sede, que disponibilizou 21 tablets. 

 

 – apoio ao desenvolvimento de competências digitais de professores e de alunos  
 

No período de E@D a biblioteca prestou serviço de referenciação e curadoria via e-mail e zoom, deu apoio à 

consulta do catálogo online e sugestões/partilha de leituras, tendo realizado 100 sessões semanais de 

Biblioteca@distância com turmas do 2º ciclo. 

Para além disso, nas aulas de TIC, via zoom, foram dados esclarecimentos, quer a alunos, quer a encarregados 

de educação, no sentido de os ajudar a resolver os problemas tecnológicos. Em situações pontuais e não 

resolúveis à distância, alguns docentes deslocaram-se mesmo ao domicílio dos alunos. 

Relativamente aos docentes, foram realizadas pequenas formações sobre as diversas plataformas digitais, 

algumas delas personalizadas. 

 
 

Indicador de qualidade - Grau de satisfação dos docentes, dos alunos e dos pais/EE 
 

Tendo em vista este objetivo, no final do ano letivo, foram elaborados e aplicados questionários de satisfação 

online (formulários-Google) constituídos por questões fechadas e abertas, a todos os encarregados de 

educação e docentes e aos alunos a partir do 4º ano (inclusive). 

O envio destes questionários para os alunos e encarregados de educação foi realizado através dos diretores 

de turma/professor titular.  

A todos os docentes do Agrupamento foi também enviado, por e-mail, um link para preenchimento do 

inquérito. 

 

Análise das respostas ao inquérito 

As respostas às questões fechadas e abertas podem ser consultadas no anexo 3.  

As respostas às questões abertas foram analisadas e agrupadas em categorias, tendo em conta o seu 

conteúdo. Algumas respostas citavam mais do que um aspeto/categoria, tendo sido todos quantificados, no 

entanto, nos gráficos são apresentadas apenas as categorias mais significativas. 
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 Respostas dos alunos  

Responderam ao inquérito 377 alunos, o que corresponde a uma percentagem de resposta de 27,4% (1377 

alunos questionados). 
 

Ao juntarmos as percentagens das respostas “Concordo Totalmente” com “Concordo parcialmente”, 

podemos verificar que a maioria dos alunos mostra “satisfação global com a experiência E@D” (61,8%), 

considera que “o horário semanal foi adequado“ (80,3%), que “existiram muitas dificuldades técnicas nas aulas 

síncronas” (46,6%) e que houve “boa conjugação entre aulas síncronas a assíncronas” (55,4%). 

No entanto, já estão mais divididos quanto ao E@D ter permitido uma “aprendizagem adequada dos 

conteúdos”, já que 37,1 % discorda parcialmente ou totalmente e relativamente ao “E@D ter originado uma 

grande sobrecarga de trabalho, relativamente ao tempo disponível”, em que 39,8% discorda parcialmente ou 

totalmente. 

A registar que uma percentagem considerável de alunos “não concorda nem discorda” relativamente aos 

seguintes itens: E@D originou uma grande sobrecarga de trabalho, relativamente ao tempo disponível (27,3%); 

E@D permitiu uma aprendizagem adequada dos conteúdos (24,1%); existiram muitas dificuldades técnicas nas 

aulas síncronas (22,3%) e existiu uma boa conjugação entre aulas síncronas a assíncronas (31,6%). 

Uma grande percentagem dos alunos considera que o E@D permitiu o desenvolvimento da autonomia 

(73,5%), responsabilidade (76,7%) e organização (60,2%). 

Nos aspetos mais positivos e negativos, os alunos voltam a destacar, respetivamente o desenvolvimento da 

autonomia e as dificuldades na aprendizagem. 

 

 Respostas dos pais e encarregados de educação (E.E.)  

Responderam ao inquérito 383, constituído 21,8% do total de encarregados de educação (1754). 
 

Ao juntarmos as percentagens das respostas “Concordo Totalmente” com “Concordo parcialmente”, 

podemos verificar que a maioria dos encarregados de educação mostra “satisfação global com a experiência 

E@D” (69,4%), considera que “o horário semanal foi adequado“ (77,3%), que “existiram muitas dificuldades 

técnicas nas aulas síncronas” (47,3%), que houve “boa conjugação entre aulas síncronas a assíncronas” (55,1%) 

e que o E@D permitiu desenvolver as suas próprias “competências digitais” (61,3%). 

Tal como os alunos, os encarregados de educação estão mais divididos quanto ao E@D ter permitido uma 

“aprendizagem adequada dos conteúdos”, já que 42,3 % discorda parcialmente ou totalmente e relativamente 

ao “E@D ter originado uma grande sobrecarga de trabalho, relativamente ao tempo disponível”, em que 49,9% 

discorda parcialmente ou totalmente. 

Nos aspetos mais positivos, os encarregados de educação destacam o continuar das aulas, da rotina escolar 

e da aprendizagem, mas consideram que o aspeto mais negativo terá sido a menor aprendizagem, 

comparativamente com as aulas presenciais. 

 

 Respostas dos docentes 

Do total de 159 docentes do Agrupamento, responderam ao inquérito 106, ou seja 66,7%. 
 

Ao juntarmos as percentagens das respostas “Concordo Totalmente” com “Concordo parcialmente”, 

podemos verificar que a maioria dos docentes indica “satisfação global com a experiência E@D” (86,8%), 

considera que “o horário semanal foi adequado“ (79,2%), que o E@D originou uma grande sobrecarga de 

trabalho, relativamente ao tempo disponível (69,8%), que “existiram muitas dificuldades técnicas nas aulas 

síncronas” (62,3%), que houve “boa conjugação entre aulas síncronas a assíncronas” (74,6%) e que o E@D 

permitiu desenvolver as suas próprias “competências digitais” (90,6%). 
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Apesar de existir uma maior divisão dos docentes quanto ao E@D ter permitido uma aprendizagem adequada 

dos conteúdos, a maioria (48,1%) continua a concordar totalmente ou parcialmente. 

Nos aspetos mais positivos e negativos, os docentes destacam, respetivamente o desenvolvimento da 

autonomia e responsabilidade dos alunos e as dificuldades no acompanhamento diferenciado dos alunos. 

 

 
 

 

 

 

10. Equipas/Estruturas que realizaram inquéritos de autoavaliação 
                    (Fonte: Relatórios da Coordenadora dos Cursos Profissionais) 

 

 

 

 

Cursos Profissionais  
 

Tal como no ano anterior, no final do ano letivo, foram elaborados inquéritos relativos a diversos aspetos do 

funcionamento dos cursos profissionais para diferentes grupos alvo: alunos, docentes e encarregados de 

educação. 

Estes inquéritos foram aplicados, a 78 alunos, 67% dos alunos dos cursos profissionais, a 52 docentes (100% 

dos docentes que lecionam o ensino profissional) e 58 encarregados de educação (50%). 

Os alunos avaliaram os seguintes aspetos: Qualidade das instalações; Equipamento técnico disponível; 

Relacionamento entre alunos; Relacionamento professor/aluno; Capacidade de comunicação dos professores; 

Acompanhamento dos professores nas atividades; Relevância dos conteúdos programáticos; Motivação na 

frequência dos cursos; Crescimento /Enriquecimento pessoal; Aquisição de conhecimentos; Desenvolvimento 

de competências para o exercício profissional; Convívio e partilha de experiências e FCT/Prática simulada (11 

e 12º anos). Em todos estes aspetos a qualificação Bom e Muito Bom foi utilizada pela maioria dos alunos.  

A maioria dos professores avaliou os tópicos referentes às instalações, equipamentos, relacionamento, 

relevância dos conteúdos e organização da informação em Bom e Muito Bom. Os itens referentes à capacidade 

de trabalho dos alunos, cooperação dos alunos nas atividades propostas e comportamento, foram avaliados 

em Razoável. 

No que que diz respeito aos encarregados de educação, estes avaliaram em Bom e Muito Bom, todos os itens 

postos à consideração: Qualidade das instalações; Relacionamento E.E./Escola; Expetativas do educando 

quanto ao curso; Motivação do educando para as atividades letivas; Esclarecimentos prestados durante o ano 

e Pertinência das reuniões periódicas. 
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11. Considerações finais 
 

 

Com os dados recolhidos pela Equipa de Autoavaliação e a sua análise, espera-se ter contribuído para uma 

reflexão crítica sobre o Agrupamento, a sua estrutura organizativa, os seus modelos operacionais e as suas 

práticas, visando sempre a melhoria contínua. 
 

De seguida apresenta-se, em síntese, uma seleção dos aspetos / resultados positivos (+) e dos negativos (-). 
 

 

(+) Sucesso das medidas de apoio à aprendizagem; 

(+) Elevada percentagem de presenças de pais/ encarregados de educação nas reuniões com os titulares / 

diretores de turma (não obstante as limitações devidas à pandemia provocada pelo COVID); 

(+) Elevado número de atividades realizadas e integradas no âmbito da Educação para a Cidadania e da 

Educação para a Saúde (não obstante as limitações devidas à pandemia provocada pelo COVID); 

(+) Reconhecimento pela comunidade do mérito de alguns dos projetos do Agrupamento (não obstante as 

limitações devidas à pandemia provocada pelo COVID); 

(+) Significativo trabalho colaborativo entre docentes; 

(+) Aumento significativo na implementação de aulas observadas por pares; 

(+) Aumento significativo na oferta formativa; 

(+) Taxas de aprovação de 100%, nos 1º, 2º e 3º ciclos (com exceção do 8ºano); 

(+) Continuação do aumento da percentagem de sucesso pleno no ensino regular e profissional; 

(+) Diminuição da taxa de anulações, no ensino profissional; 

(+) Aumento significativo da taxa de conclusão, no ensino profissional; 

(+) Taxa de excelência do ensino regular e nos cursos profissionais; 

(+) Médias de exame do ensino secundário (1ªfase), nas disciplinas de Física e Química A, Filosofia, História 

A e Geografia A, Economia A, Matemática A, Matemática B, Geometria Descritiva A, Português, 

Espanhol (iniciação) e Inglês (comparando com a média nacional);  

(+) Elevada taxa de colocação de alunos do ensino regular, no ensino superior;  

(+) Taxa de empregabilidade dos Cursos Profissionais de Técnico de Análise Laboratorial e de Técnico de 

Multimédia; 

(+) Taxa de empregabilidade, na área, do Curso de Técnico de Análise Laboratorial; 

(+) Nível de satisfação dos alunos, encarregados de educação e docentes, relativamente ao ensino 

profissional. 

(+) Nível geral de satisfação relativamente à experiência de E@D, por parte de alunos, encarregados de 

educação e docentes. 

 

(-) Valores dos percursos diretos de sucesso na escola do Espadanal e no ensino secundário (regular e 

profissional), abaixo da meta do Projeto Educativo; 

(-) Valores dos percursos diretos de sucesso no ensino profissional, comparativamente com alunos do país 

com perfil semelhante; 

(-) Diminuição da taxa de excelência no 1º ciclo; 

(-) Médias de exame inferiores às médias nacionais do ensino secundário (1ª fase) nas disciplinas de 

Biologia/Geologia, MACS, Literatura Portuguesa e História da Cultura e das Artes; 

(-) Aumento do número de ocorrências disciplinares, no 3º ciclo. 
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Assim, tendo em conta os seguintes conceitos, apresenta-se a sua listagem relativamente ao agrupamento: 
 

Pontos fortes – atributos da organização que ajudam a alcançar os seus objetivos;  

Pontos a melhorar – atributos da organização que dificultam o cumprimento dos seus objetivos;  

Oportunidades – condições ou possibilidades externas à organização que poderão favorecer o 

cumprimento dos seus objetivos;  

Constrangimentos – condições ou possibilidades externas à organização que poderão ameaçar o 

cumprimento dos seus objetivos.  
 

Pontos fortes: 

 Qualidade das instalações e equipamento escolar da escola sede; 

 Diversidade de ofertas educativas; 

 Ação das Bibliotecas Escolares do Agrupamento; 

 Diversidade de Atividades de Desenvolvimento Individual; 

 Intervenção da Equipa Multidisciplinar; 

 Apoio prestado pelo Gabinete de Psicologia; 

 Diversidade de atividades realizadas em conjugação com a comunidade educativa; 

 Diversidade de parcerias e protocolos estabelecidos com diferentes entidades; 

 Significativo trabalho colaborativo entre os docentes; 

 Implementação do “Projeto Alimentar”; 

 Implementação do projeto EQAVET. 
 

Pontos a melhorar: 

 Oferta de formação para docentes, na área do E@D; 

 Formalização das reflexões e balanços, após a implementação de diferentes projetos. 
 

Oportunidades 

 Recursos tecnológicos desenvolvidos em resposta à pandemia COVID-19; 

 Capacitação dos professores para o uso de ferramentas no E@D; 

 Elevada percentagem de alunos sem Ação Social Escolar (contexto socioeconómico mais favorecido); 

 Diversidade de atividades disponibilizadas pelo Projeto Educativo Municipal (PEM); 

 Diversidade de empresas do concelho e concelhos vizinhos abertos a parcerias; 

 Disponibilidade da PSP no âmbito do programa Escola Segura; 

 Disponibilidade, para colaborar, das Associações de Pais, dos diversos estabelecimentos. 
 

Constrangimentos  

 Situação epidemiológica provocada pela pandemia COVID-19; 

 Número de assistentes operacionais na escola sede; 

 Elevado número de assistentes operacionais que foram substituídos ao longo do ano; 

 Reduzido número de pessoal técnico de acompanhamento psicológico. 
 

S. João da Madeira, 02 de novembro de 2020 
 

Pel’ Equipa de Autoavaliação: Rosabela Ramos 
 

Aprovado em 06 de novembro de 2020, na reunião da Equipa de Autoavaliação 

Apresentado e revisto em Conselho Pedagógico de 23 novembro 2020 

Apreciado e aprovado em Conselho Geral de 26 de novembro 2020 
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12. Anexos 
 

 

 

ANEXO 1………………..…… Resultados a nível concelhio da avaliação externa de 2019 

ANEXO 2…………………….. Resultados a nível concelhio da avaliação interna de 2019 

ANEXO 3…………………… Resultados dos inquéritos à comunidade educativa – Monitorização do E@D 
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12.1. ANEXO 1 - Resultados a nível concelhio da avaliação externa de 2019 
 

Comparação das Médias dos Exames Nacionais de Secundário  
 

Fonte: Site Júri Nacional de Exames 
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Comparação das Médias das Provas Finais de Básico - 9.º ano  

                                                                                                                                                                                                              Fonte: Site do Público 
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12.2. ANEXO 2 - Resultados a nível concelhio da avaliação interna de 2019 
 

Comparação entre Escolas de S. João da Madeira – Ensino Secundário 
(Avaliação interna e contexto socioeconómico)  
Fonte: Infoescolas e plataforma PÚBLICO/Universidade Católica Portuguesa 

 

Escola 
Percursos 
Diretos de 
Sucesso a) 

Alinhamento 
das notas 

internas b) 

Contexto Socioeconómico 

Classificação 
do contexto c) 

Habilitação média dos 
pais d) Alunos sem Ação 

Social escolar Pais Mães 

E.B. e S. Oliveira 
Júnior 

43 %  ↑↑ 2 9,05 10,67 75,8% 

E.S. João Silva 
Correia 

60 % +  ↑ 2 9,53 10,43 72,5% 

E.B. e S. Dr. Serafim 
Leite 

56 %  → 2 7,89 9,47 74,4% 

C. Ensino Integral - ↑ - - - - 

 
 

a) Percentagem de alunos da escola que 
obtém classificação positiva nos exames 
nacionais de duas disciplinas trienais do 
12ºano, após um percurso sem retenções no 
secundário. 

b) Alinhamento das notas internas atribuídas pela escola com as 
notas internas, atribuídas por outras escolas do país a alunos 
com resultados semelhantes nos exames. 

 

c) Contexto 
socioeconómico do 
agrupamento 

d) Média do 
número de anos de 
escolaridade da 
mãe e do pai do 
aluno 

+ - ±  Acima, abaixo, ou em linha com a média 

dos percursos de sucesso que se verifica entre os 
alunos do resto do país, que tinham um nível 
semelhante à entrada do secundário 

↑↑ Desalinhadas- A certeza estatística do desalinhamento para 
cima das notas internas nesta escola está entre as 10% mais 
fortes do país. 
↑ Desalinhadas -A certeza estatística do desalinhamento para 
cima das notas internas nesta escola está entre as 30% e as 10% 
mais fortes do país 
→ Alinhadas 

1 - Contexto menos 
favorecido 
2 - Contexto 
intermédio 
3 - Contexto mais 
favorecido 

 
O desalinhamento verificado na E.B. e S. Oliveira Júnior também se verificou em 2016, 2017 e 2018. Segundo a nota técnica do Infoescola indica que “a escola 

poderá estar a utilizar critérios de avaliação do desempenho escolar dos seus alunos menos exigentes do que os critérios utilizados na média das outras escolas” 
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Comparação entre Escolas de S. João da Madeira – Ensino Básico 

(Avaliação interna e contexto socioeconómico)  
Fonte: Infoescolas e plataforma PÚBLICO/Universidade Católica Portuguesa 

 

Escola 
Percursos Diretos 

de Sucesso a) 

Contexto Socioeconómico 

Classificação 
do contexto 

b) 

Habilitação média 
dos pais c) Alunos sem Ação 

social escolar 
Pais Mães 

E.B. e S. Oliveira Júnior 57 % ± 3 9,27 10,98 68,1% 

E.S. João Silva Correia 71 % + 3 9,18 11,23 65,1% 

E.B. e S. Dr. Serafim Leite 38 % ± 2 8,25 9,70 52,5% 

E.B. São João da Madeira 49 % ± 3 9,18 11,23 65,1% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

a) Percentagem de alunos da escola que obtém classificação 
positiva nas duas provas finais de ciclo, após um percurso sem 
retenções no 3º ciclo. 

b) Contexto socioeconómico do 
agrupamento 

c) Média do 
número de anos 
de escolaridade 
da mãe e do pai 
do aluno + - ± Acima, abaixo, ou em linha com a média dos percursos de 

sucesso que se verifica entre os alunos do resto do país, que 
tinham um nível semelhante à entrada do 3º ciclo 

 1 - Contexto menos favorecido 

 2 - Contexto intermédio 

 3 - Contexto mais favorecido 
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12.3. ANEXO 3 - Resultados dos inquéritos à comunidade educativa – 
Monitorização do E@D 

 
 
1. Respostas dos Alunos ( 377 respostas – 27,4% dos alunos ) 
 
 

Nível de ensino  

 

1.Estou globalmente satisfeito com a minha experiência do E@D 

 

2.O horário semanal destinado ao E@D foi adequado 
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3.O E@D originou uma grande sobrecarga de trabalho em relação ao tempo disponível 

 

4.Considero que o E@D permitiu uma aprendizagem adequada dos conteúdos 

 

5.Existiram muitas dificuldades técnicas nas aulas síncronas 

 

 

6.Existiu uma boa conjugação entre aulas síncronas e assíncronas 
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7.O E@D permitiu desenvolver as seguintes competências: 
 

 
 

8.Indique o aspeto que considera mais positivo do E@D  

 
 

9.Indique o aspeto que considera menos positivo do E@D  

 

11,9

9,5

8,2

8,0

6,6

6,4

5,8

4,2

1,6

1,3

6,6

0 5 10 15 20

Desenvolvimento da autonomia

Horário mais flexível / Maior disponibilidade de tempo

Mais conforto (em casa, não ter que sair de casa…)

Continuação da aprendizagem / aulas / rotina escolar

Menos ruidos / distrações / Melhor comportamento

Desenvolvimento de competências digitais

Desenvolvimento da responsabilidade

Segurança contra o vírus

Profissionalismo dos professores

Maior motivação / Interesse

Nenhum/Não sei

Aspetos mais positivos do E@D - Alunos (%) 

17,8

12,5

9,8

7,4

6,1

3,4

2,9

1,6

1,1

1,1

1,1

2,9

0 5 10 15 20

Menos aprendizagem (mais dificuldade …)

Problemas técnicos (internet, gadgets, plataformas, …)

Dificuldade de concentração

Falta de socialização física (com colegas, professores, …

Saturação / Sobrecarga / Excesso de trabalhos

Modelo de E@D confuso / dificil / não gostou

Dificuldade em esclarecer dúvidas

Dificuldade na monitorização / avaliação

Pouco tempo de aula / Horário reduzido

Falta de privacidade

Dificuldade em interagir nas aulas

Nenhum / Não sei

Aspetos menos positivos do E@D - Alunos(%)
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2. Respostas dos Pais e Encarregados de Educação (383 respostas – 21,8% dos E.E.) 
 

Nível de ensino do educando 

 
 

1. Estou globalmente satisfeito com a minha experiência do E@D  

 

 

2. O horário semanal destinado ao E@D foi adequado 

 
 

3. O E@D originou uma grande sobrecarga de trabalho em relação ao tempo disponível 
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4. Considero que o E@D permitiu uma aprendizagem adequada dos conteúdos 

 

5. Existiram muitas dificuldades técnicas nas aulas síncronas 

 

6. Existiu uma boa conjugação entre aulas síncronas e assíncronas 

 

 

7. O E@D permitiu desenvolver as minhas competências digitais  
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8.Indique o aspeto que considera mais positivo do E@D  

 

 
 

 

 

 

9.Indique o aspeto que considera menos positivo do E@D  

 

 
 
 
 
 
 
 

19,6

9,1

9,1

8,9

7,6

7,0

6,8

4,7

4,2

2,9

9,1

0 5 10 15 20

Continuação da aprendizagem / aulas / rotina escolar

Segurança contra o vírus

Horário mais flexível / Maior disponibilidade de tempo

Desenvolvimento de competências digitais dos alunos

Desenvolvimento da autonomia  dos alunos

Mais atenção/ Melhor comportamento dos alunos

Profissionalismo dos professores

Possibilitar o contacto com colegas e professores

Desenvolvimento da responsabilidade  dos alunos

Mais conforto (em casa, não ter que sair de casa…)

Nenhum/Não sei

Aspetos mais positivos do E@D - Encarregados de Educação (%) 

15,1

11,5

9,7

6,5

4,4

4,2

4,2

2,9

2,3

2,3

2,1

7,6

0 5 10 15 20

Menos aprendizagem (mais dificuldade, menos rigor, …)

Dificuldade de concentração/ Menos interesse

Problemas técnicos (internet, gadgets, plataformas, …)

Dificuldade na monitorização / avaliação

Dificuldade em esclarecer dúvidas

Saturação / Sobrecarga / Excesso de trabalhos

Falta de profissionalismo dos professores

Alguns conteúdos/disciplinas mais difíceis de ensinar

Pouco tempo de aula / Horário reduzido

Demasiado tempo ao computador

Dificuldades no acompanhamento por parte dos pais

Nenhum / Não sei

Aspetos menos positivos do E@D - Encarregados de Educação (%)
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3. Respostas dos Docentes (106 respostas – 66,7% dos docentes) 
 

Nível de ensino que leciona (em que se baseou para as respostas) 

 
1. Estou globalmente satisfeito com a minha experiência do E@D  

 
2. O horário semanal destinado ao E@D foi adequado 

 
3. O E@D originou uma grande sobrecarga de trabalho em relação ao tempo disponível 
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4. Considero que o E@D permitiu uma aprendizagem adequada dos conteúdos 

 
 

5. Existiram muitas dificuldades técnicas nas aulas síncronas 

 
 

6. Existiu uma boa conjugação entre aulas síncronas e assíncronas 

 
 

7. O E@D permitiu desenvolver as minhas competências digitais  
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8.Indique o aspeto que considera mais positivo do E@D  

 

 

 

9.Indique o aspeto que considera menos positivo do E@D  

 

 
 

 

21,7

16,0

12,3

9,4

8,5

6,6

5,7

4,7

4,7

3,8

3,8

3,8

1,9

0 5 10 15 20 25

Desenvolvimento da autonomia/responsabilidade (alunos)

Desenvolvimento de competências digitais dos docentes

Desenvolvimento de competências digitais nos alunos

Maior motivação para a aprendizagem

Manter a relação / contacto do aluno com a Escola

Maior acompanhamento dos E.E.

Acessibilidade e rapidez nas comunicações / em rede

Manter a rotina escolar

Evita deslocações

Capacidade de adaptação

Segurança contra o vírus

Apoios personalizados

Nenhum/Não sei

Aspetos mais positivos do E@D - Docentes (%) 

21,7

19,8

16,0

14,2

12,3

5,7

4,7

3,8

3,8

0,0

0 5 10 15 20 25

Dificuldades no acompanhamento diferenciado dos alunos

Problemas técnicos (internet, gadgets, plataformas, …)

Dificuldades na monitorização / avaliação das aprendizagens

Falta de socialização física (com colegas, alunos, …)

Dificuldades na aprendizagem

Câmara desligada pelos alunos

Perda de privacidade e de respeito pelo horário de trabalho

Falta de regulamentação nesta nova metodologia

Dificuldade no acompanhamento por parte dos pais

Nenhum / Não sei

Aspetos menos positivos do E@D - Docentes (%)


