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Introdução 
 
 
    

O presente Relatório resulta de um trabalho conjunto de todos os Departamentos e das equipas 

responsáveis das Ações do Plano Plurianual de Melhoria TEIP (PPM). 

 

O Relatório incidiu, principalmente, na verificação da concretização das metas e dos critérios de 

sucesso definidos para 2016/17 e na consequente análise do trabalho realizado. 

 

A Equipa de Autoavaliação (EAA) apresenta um conjunto de propostas de melhoria que devem ser 

tidas em conta na preparação do próximo ano letivo. 

 
 

 
População estudantil 
 

N.º de alunos do Agrupamento  

Ciclo 2015/2016 2016/2017  

Pré-Escolar 95 77 -18 

1.º Ciclo 195 197 +2 

2.º Ciclo 128 100 - 28 

3.º Ciclo 158 169 +11 

Vocacional 30 14  

TOTAIS 606 557 - 49 

 
 

Cumprimento das Metas: 
 

 

 
 

  1.ºCiclo 2.ºCiclo 3.ºCiclo 

  
3.º 

Período 
(meta a 
atingir) 

3.º 
Período 

(meta a 
atingir) 

3.º 
Período 

(meta a 
atingir) 

Nº DE ALUNOS EM SITUAÇÃO DE 
RETENÇÃO/NÃO APROVAÇÃO 

13 até 14  1 até 10  17 
até 13 
alunos 

Nº DE ALUNOS SEM NÍVEIS 2 170 Mínimo 189 61 Mínimo 51 98 Mínimo 89 

 3.º Período Para atingir a meta 

Tutoria (31 alunos) 22 22 dos 31 
(para atingir a meta) 

Competências de 
leitura (2.ºano) 

10 (19%) 49 
(para atingir a meta) 

Competências de 
leitura (3.ºano) 

 
27 (47%) 

56 
(para atingir a meta) 
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EIXO 1: APOIO AO ENSINO E À APREDIZAGEM 
 

Resultados – Avaliação Interna | 3.º Período  | JULHO 2017  
 
PRÉ- ESCOLAR 
  
84 crianças escritas. 
Não foram avaliadas:  

 1 criança de 4 anos  por falta de assiduidade desde novembro; 
 1 de 5 anos por falta de assiduidade, no 3.º período, por motivos de saúde - JI Sta Marinha;  
 Todas as crianças do JI de Senhora, pelo facto da Educadora se encontrar de atestado 

médico 
 

Nota: 1 criança do JI de Carvalhais, de 6 anos, atingiu as competências com algumas dificuldades, 
tendo sido elegível, em junho, para o D-L 3/2008. 
 

Caracterização das crianças que integrarão em 2017/2018 o 1.º ano de escolaridade 
vindos dos JI do agrupamento (30 crianças): 
 
Crianças sem dificuldades 24 

Crianças com dificuldades 5 

Crianças muito lentas na realização das tarefas 7 

Crianças com elevada taxa de absentismo (frequência dos 5 anos no JI): 1 

Crianças a beneficiar de terapia da fala 4 

Crianças com Necessidades Educativas Especiais 1 

Crianças que nunca frequentaram o JI 3 

Crianças que frequentaram JI fora do Agrupamento (Ober) 11 

 

CUMPRIMENTO DAS METAS CONTRATUALIZADAS 

1.º CICLO  
Ano / 

Turma 
Total de 
alunos 

avaliados 

N.º de alunos 
retidos por 
insucesso 

Nível positivo Alunos com classificação 
positiva a todas as 

disciplinas 
Port. Mat. 

1A 25 -- 21 22 20 

1/3B 13 (1.º ano) 
12 (3.º ano) 

-- 
1 + 1 (por faltas) 

10 
10 

10 
10 

10 
9 

1/4D 5 (1.º ano) 
11 (4.º ano) 

-- 
1 

5 
10 

5 
9 

5 
9 

2A 25 5 20 20 20 

2B 20 3 17 17 17 

2/3D 
 

8 (2.º ano) 
12 (3.º ano) 

1 
1 

7 
11 

7 
9 

7 
9 

3A 19 0 19 19 19 

3/4C 
 

17 (3.º ano) 
9 (4.º ano) 

0 
0 

17 
8 

17 
9 

17 
8 

4A 20 0 20 20 20 

 

  Cumprimento da meta 

Total de alunos avaliados do 1.º ciclo 196 -- 

Número de alunos retidos por insucesso no 1.º ciclo 13 SIM 

Número de alunos com classificação positiva a 
todas as disciplinas 

170 NÃO 
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2.º CICLO 
Ano / 

Turma 
Total de 
alunos 

avaliados 

N.º de alunos 
retidos por 
insucesso 

Nível positivo Alunos com classificação 
positiva a todas as 

disciplinas 
Port. Mat. 

5A 19 1 17 10 10 

5B 17 0 17 12 10 

6A 20 0 14 17 9 

6B 22 0 21 17 15 

6C 22 0 22 20 17 

 
 

  Cumprimento da meta 

Total de alunos avaliados do 2.º ciclo 100 -- 

Número de alunos retidos por insucesso no 2.º ciclo 1 SIM 

Número de alunos com classificação positiva a 
todas as disciplinas 

61 SIM 

 

3.º CICLO 
Ano / 

Turma 
Total de 
alunos 

avaliados 

N.º de alunos 
retidos por 
insucesso 

Nível positivo Alunos com classificação 
positiva a todas as 

disciplinas 
Port. Mat. 

7A 20 0 19 20 17 

7B 19 2 16 14 13 

7C 20 4 12 12 8 

7D 15 1 14 13 11 

8A 15 2 13 9 6 

8B 20 1 15 15 13 

8C 18 2 15 12 10 

9A 20 3 17 12 10 

9B 22 2 19 15 10 

 

  Cumprimento da meta 

Total de alunos avaliados do 3.º ciclo 169 -- 

Número de alunos retidos por insucesso no 3.º ciclo 17 NÃO 

Número de alunos com classificação positiva a 
todas as disciplinas 

98 SIM 

 

RETENÇÕES 
 

Ano de escolaridade N.º de Alunos Retenções 

1.º ano 43 alunos 0 (5 alunos não atingiram as competências) 

2.º ano 53 alunos 9 

3.º ano 60 alunos 3 

4.º ano 40 alunos 1 

1.º CICLO 196 alunos 13  

 

Ano de escolaridade N.º de Alunos Retenções 

5.º ano 36 alunos 1 

6.º ano 64 alunos 0 

2.º CICLO 196 alunos 1 

 
 

Ano de escolaridade N.º de Alunos Retenções 

7.º ano 74 alunos 7 

8.º ano 53 alunos 5 

9.º ano 42 alunos 5 

3.º CICLO 196 alunos 17 
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SUCESSO DO AGRUPAMENTO 

CICLO 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

nº de 
alunos 

nº de 
alunos 

transitados 

% 
sucesso 

nº de 
alunos 

nº de 
alunos 

transitaram 

% 
sucesso 

nº de 
alunos 

nº de 
alunos 

transitados 

% 
sucesso 

1º CICLO 217 206 94,9 195 187 95,9 196 183 93,4% 

2º CICLO 134 131 97,8 128 126 98,4 100 99 99% 

3º CICLO 152 148 97,4 158 143 81,0 169 152 89,9% 

 

QUALIDADE DO SUCESSO 
 

Quadro de Excelência do Agrupamento: Média 

 
1A 

Beatriz Luís  

Duarte Pinto  

Lara Carvalho  

Renata Silva  

Rúben Pereira  

1/3B (1.º ano) – Martim Monteiro  

 
2A 

Afonso Ribeiro  

Carina Almeida  

Dinis Ribeiro  

Guilherme Gouvêa  

João Francisco Borges  

Leonor Castro  

Martim Pinheiro  

Tomás Ribeiro  

2B Maria Luísa Rodrigues  

 
3A 

António Sá Costa  

Beatriz Pereira  

Mariana Lourenço  

Rodrigo Pinheiro  

3/4C (3.º ano) – Diana Monteiro  

(3.º ano) – Iara Ferreira  

(3.º ano) – João Filipe Coelho  

(3.º ano) – Margarida Ribeiro  

4A Ana Carolina Gaspar  

5A José Carlos Pereira 4,5 

5B Jacinta Manuela Pinto 4,8 

José Manuel Pereira 5,0 

6B Mafalda Francisca Loureiro 4,9 

Maria João Domingos 4,9 

Margarida Isabel Monteiro 4,7 

6C João Pedro Nunes 4,5 

Mariana Isabel Almeida 4,5 

7A João André Nunes 4,6 

Anabela Loureiro 4,5 

Joana Filipa Sousa 4,5 

José Pedro Gaspar 4,5 

Pedro Duarte Carvalho 4,5 

7C Ana Sofia Novais 4,6 

7D Estela Jani Ribeiro 4,7 

8B Marco António Loureiro 4,8 

Lara Tatiana Barros 4,8 

9A Gabriel Anselmo Pereira 4,7 

Ana Paula Silva 4,5 

9B Tatiana Filipa Miranda 4,5 
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QUADRO DE EXCELÊNCIA: 
 

 
Nº de alunos Nº de alunos no quadro de excelência %  

1º CICLO 196 24 12,2% 

2º CICLO 100 8 8% 

3º CICLO 169 12 7,1% 

AGRUPAMENTO 465 44 9,5% 

 

QUADRO DE VALOR DO AGRUPAMENTO: 
 

1/3B (1.º ano) – Martim Monteiro 

3A António Sá Costa 

5.ºB Jacinta Manuela Pinto 

José Manuel Pereira 

Tatiana Sofia Pinto 

6.ºB Mafalda Loureiro 

7.ºA José Henrique Ferreira 

Anabela Mesquita Loureiro 

7.ºB Margarida Rosa Carvalho Teixeira 

Diogo André Pinto Monteiro 

7.ºC Ana Sofia Nogueira 

7.ºD Mariana Moreira da Cunha 

9.ºA Nuno Miguel Ribeiro da Costa 

 
 

QUADRO DE MÉRITO DA AUTARQUIA 
 

4.º ano Ana Carolina Gaspar (4.ºA) 

6.º ano Mafalda Loureiro (6.ºB) 

9.º ano Gabriel Anselmo Pereira (9.ºA) 

 
 

 QUADRO DE CIDADANIA DA AUTARQUIA 
 

9.º ano Nuno Miguel Ribeiro da Costa 
 
 

AVALIAÇÃO EXTERNA 

 

Português - Prova 91 

Ano Letivo 
Níveis 5 Níveis 4 Níveis 3 Níveis 2 Níveis 1 Faltas 

Níveis 
Positivos 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

2011/12 0 
0,0
% 

1 1,9% 14 26,4% 32 60,4% 6 11,3% 0 
0,0
% 

15 28,3% 

2012/13 0 
0,0
% 

2 3,8% 15 28,3% 35 66,0% 1 1,9% 0 
0,0
% 

17 32,1% 

2013/14 1 
2,0
% 

12 24,5% 20 40,8% 16 32,7% 0 0,0% 0 
0,0
% 

33 67,3% 

2014/15 3 
5,4
% 

15 26,8% 23 41,1% 15 26,8% 0 0,0% 0 
0,0
% 

41 73,2% 

2015/16 0 
0,0
% 

4 8,7% 17 37,0% 25 54,3% 0 0,0% 0 
0,0
% 

21 45,7% 

2016/2017 0 0% 7 20% 13 37,1% 15 42,9% 0 0% 0 0% 20 57,1% 
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Matemática - Prova 92 

Ano Letivo 
Níveis 5 Níveis 4 Níveis 3 Níveis 2 Níveis 1 Faltas 

Níveis 
Positivos 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

2011/12 2 
3,8
% 

8 15,1% 15 28,3% 25 47,2% 3 5,7% 0 
0,0
% 

25 47,2% 

2012/13 0 
0,0
% 

4 7,4% 14 25,9% 28 51,9% 8 14,8% 0 
0,0
% 

18 33,3% 

2013/14 1 
2,0
% 

5 10,2% 13 26,5% 27 55,1% 3 6,1% 0 
0,0
% 

19 38,8% 

2014/15 3 
5,4
% 

9 16,1% 9 16,1% 23 41,1% 12 21,4% 0 
0,0
% 

21 37,5% 

2015/16 1 
2,1
% 

2 4,3% 8 17,0% 25 53,2% 11 23,4% 0 
0,0
% 

11 23,4% 

2016/2017 2 
5,5
% 

7 20% 6 17,1% 10 28,6% 10 28,6% 0 0% 15 42,9% 

(Nesta tabela estão contabilizados 2 alunos NEE que fizeram Prova a Nível de Escola) 

 
Agrupamento Nacional 

Classificação 
média 

% de alunos  
com nível positivo 

Média dos 
níveis 

Classificação 
média 

% de alunos  
com nível positivo 

Média dos 
níveis 

Português  
50% 

Matemática 
40% 

Português   
54,5% 

Matemática   
39,4% 

Português  
2,7 

Matemática  
2,0 

Português  
58% 

Matemática 
 53% 

Português 
 75% 

Matemática  
57% 

Português 
 2,7 

Matemática 
2,3 

(Nesta tabela não foram contabilizados 2 alunos NEE que fizeram Prova a Nível de Escola 
 

 
Análise comparativa de sucesso dos últimos 2 anos na avaliação externa 

 
 Português Matemática Variação das médias 

(subida) 

2015/16 45,7% 23,4% 11,4% 
2016/17 57,17% 42,9% 19,5% 

Obs. Inclui alunos NEE 

 

Na disciplina de Português, a avaliação externa está acima dos 50%: 
Na disciplina de Português, não se registam níveis um desde o ano letivo de 2013/14; 
Registou-se uma subida às 2 disciplinas de 2015/16 para 2016/17 que poderá estar   ligada  aos 
seguintes fatores: 

 à consolidação do desenvolvimento das Ações 3 e 4 do PPM TEIP, 
  à existência da modalidade Português Mais e Matemática Mais iniciada no 7.º ano; 
 Na disciplina de Português, à prática de oficinas semanais de Leitura Interpretativa e 

gramática. Após análise dos resultados das Provas de Aferição de 2015/16, verificou-se que 
esses domínios eram os que apresentavam resultados menos bons.                                      

 

Análise comparativa de sucesso da avaliação externa dos mesmos alunos nos 4.º, 6.º 
e 9.º anos 
 
 4.º ano (2011/12) 6.º ano (2013/14) 9.º ano (2016/17)  

Português 51,6% 46,6% 54,5% 
Matemática 28,1% 32,1% 39,4% 

Obs. Não inclui alunos NEE 
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AÇÃO 1 e 2 - ASSESSORIAS – “Aprender com nível” 

 

METAS (Ação 1) – 1.º CICLO 

Diminuir em 4pp a taxa de ano. retenção no 2º ano; META NÃO ATINGIDA 

Pelo menos 92% dos alunos com competências de leitura, no 
final do 2º ano; 

META NÃO ATINGIDA 

Aumentar para 70% a percentagem de alunos assessorados com 
classificação positiva a português e a matemática. 

META ATINGIDA 
(com exceção do 2.º ano) 

 
 

PROJETO DA LEITURA 

Os alunos do 2.º e 3.º anos de escolaridade foram monitorizados em 2 momentos distintos ao 

longo da ano letivo. Foi feito o respetivo registo individual e a grelha geral da turma em Excel, de 

onde resultava o índice de fluência e precisão. 

 

ASSESSORIAS 

 Todos os alunos assessorados foram monitorizados 2 vezes por período através de grelhas de registo 

e    nas Ações 3 e 4, tendo o resultado sido monitorizado na grelha geral.  

 Foram assessorados 37 alunos, divididos em 4 grupos com relativa homogeneidade, que 

desenvolveram atividades diferenciadas fora da sala de aula:  

 A partir do 2.º período, 6 alunos do 1.ºA foram apoiados (aproximadamente 6 horas semanais), 

também fora da sala de aula, no horário das disciplinas de Português e Apoio ao Estudo para colmatar as 

dificuldades de aprendizagem em português. 

 No grupo do 2.º ano, houve reformulações das estratégias, uma vez que os alunos não conseguiam 

acompanhar o programa do 2.º ano, tendo tido um ensino direcionado para o nível de aprendizagem 

específico de cada um, nomeadamente, fichas adaptadas, mais tempo para a concretização das tarefas, 

reforço positivo, acompanhamento constante e individualizado. Este grupo participou, também, no Projeto 

de Monitorização da Leitura, obtendo resultados muito insatisfatórios. 

 

Percentagem de critérios de sucesso atingidos ou superados 

Alunos assessorados: 

 
 N.º de alunos e % de sucesso a Português N.º de alunos e % de sucesso a Matemática 

1.º Ano 24 (17 – 71%) Atingiu 24 (19 – 79%) Atingiu 

2.º Ano 10 (2 – 20%) Não 10 (2 – 20%) Não 

3.º Ano Não beneficiou de assessorias 

4.º Ano 9 (8 – 89%) Atingiu 9 (9 – 100%) Atingiu 

 

 

 

 

 



 

 
 

Página | 10  
 

Alunos envolvidos no projeto da leitura: 

Análise por turma 

 
N.º de alunos que atingiu as 
competências da leitura e % 

Meta – 92% 

N.º de alunos que NÃO atingiu as 
competências da leitura e % 

2A (25) 17 68% 8 32% 

2B (20) 5 25% 15 75% 

2D (8) 3 37,5% 5 62,5% 

3D (12) 8 67% 4 33% 

3A (19) 15 80% 3 20% 

1/3B (11) 8 72,7% 3 27,3% 

3/4C (17) 13 76,4% 4 23,6% 

Análise por ano 

 
N.º de alunos que atingiu as 
competências da leitura e % 

Meta – 92% 

N.º de alunos que NÃO atingiu as 
competências da leitura e % 

2.º Ano (53)  25 47% 28 53% 

3.º Ano (58) 44 76% 14 24% 

Taxa de retenção dos alunos do 2.º ano 

N.º de alunos 
do 2.º ano 

N.º de alunos 
retidos 

% de alunos retidos 

53 9 (8,05% - média de retenção dos últimos 3 anos. Deveríamos 
melhorar em 4pp) 

Taxa de retenção em 201672017:16,98%   (- 8,93%) 

METAS (Ação 2) – Matemática 2.º e 3.º ciclos 

Aumentar o sucesso de todos os alunos envolvidos em: 5pp: META ATINGIDA 

Aumentar para 40% a percentagem de alunos abrangidos pela 
ação com classificação positiva a todas as disciplinas; 

META ATINGIDA 

Aumentar a taxa de sucesso dos alunos alvo da medida: no 9º 
ano (50% - no mínimo); no 7º e 8º ano (70%). 

META PARCIALMENTE 
ATINGIDA 

 
Percentagem de critérios de sucesso atingidos ou superados 

 
 % de alunos sem negativas % de sucesso a Matemática 

5.º Ano 11 alunos – 6 (54,5%) Atingiu 11 alunos – 7 (63,6%) Atingiu 

6.º Ano 17 alunos -12 (70,6%) Atingiu 17 alunos - 16 (94,1%) Atingiu 

7.º Ano 23 alunos – 13 (56,5%) Atingiu 23 alunos - 20 (87%) Atingiu 

8.º Ano 15 alunos – 6 (40%) Atingiu 15 alunos – 9 (60%) Não Atingiu 

9.º ano 15 alunos- 9(60%) Atingiu 15 alunos- 9 ( 60%) Atingiu 

 

METAS (Ação 2) – Português 2.º e 3.º ciclos 

Aumentar o sucesso de todos os alunos envolvidos em: 5pp: META PARCIALMENTE ATINGIDA 

Aumentar para 40% a percentagem de alunos abrangidos pela 
ação com classificação positiva a todas as disciplinas; 

META PARCIALMENTE ATINGIDA 

Aumentar a taxa de sucesso dos alunos alvo da medida: 7º e 
9º ano (60% - no mínimo); no 8º ano (70%). 

META PARCIALMENTE ATINGIDA 
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Percentagem de critérios de sucesso atingidos ou superados 

 
 % de alunos sem negativas % de sucesso a Português 

5.º Ano 10 alunos – 3  (30,0%) Não Atingiu 10 alunos – 8 (80,0%) Atingiu 

6.º Ano 20 alunos -12 (60,0%) Atingiu 20 alunos – 17 (85,0%) Atingiu 

7.º Ano 22 alunos – 12 (54,6%) Atingiu 22 alunos - 16 (72,7%) Atingiu 

8.º Ano 9 alunos – 1 (11,1%) Não Atingiu 9 alunos – 4 (44,4%) Não Atingiu 

9.º ano 30 alunos- 18 (60,0%) Atingiu 30 alunos- 27 ( 90,0%) Atingiu 

 
 Foram utilizados diversos mecanismos de monitorização (fichas de avaliação, fichas de trabalho, 

participação na aula, realização do TPC…), o que permitiu analisar os critérios de sucesso, através 

das grelhas existentes nas duas disciplinas que englobam os critérios específicos e os critérios 

gerais; 

 Monitorização dos resultados das avaliações intercalares e de final de período; 

 Reflexões periódicas, que se realizavam nas reuniões semanais dos grupos de Português e 

Matemática, sempre que se diagnosticava um ponto fraco no desenvolvimento da assessoria e era 

indicado por algum docente; 

 Discussão em reuniões de Conselho de Turma acerca da decisão dos alunos serem ou não 

assessorados; 

 Os EE tinham conhecimento deste tipo de modalidade que se aplicava aos seus educandos e 

recebiam sugestões dos respetivos professores para que melhor pudessem orientar os seus 

educandos; 

 Na disciplina de Matemática, todos os alunos foram assessorados fora da aula do professor titular; 

 Na disciplina de Português, alguns docentes praticaram esta modalidade dentro da sala de aula, 

durante determinados tempos. 

 

 

 

PRIMEIRA PROPOSTA DE MELHORIA DA EQUIPA DE AA 

 

 Sendo uma modalidade aplicada há já alguns anos, no nosso agrupamento, podemos concluir 

que esta prática funciona melhor fora da sala de aula. Os professores sentem que há um maior 

envolvimento da sua função e os alunos não se sentem tão constrangidos podendo articular mais 

com os seus pares e com o respetivo professor. Assim, a equipa de autoavaliação recomenda que a 

mesma seja aplicada, no próximo ano fora de sala de aula. 
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AÇÃO 3 - “Lê, interpreta e escreve” 

Leitura interpretativa 

Ano  
 

Meta 
2016/17 

Ação   
1.º período 

Português 
1.º período 

Ação   
2.º período 

Português 
2.º período 

Ação   
3.º período 

Português 
3.º período 

3.º ano  ≥ 80 77,58 
96,62% 

84,48% 
96,6% 89,65% 95,2% 

4.º ano  64,10 95% 71,79% 
100% 79,48% 95% 

5.º ano ≥ 70 75% 77,78% 86,11% 86,11% 83,33% 94,44% 

6.º ano 58,73% 76,19% 63,49% 79,37% 61,90% 90,48% 

Produção de texto 
Ano  Meta  

2016/17 
Ação   

1.º período 
Português 
1.º período 

Ação   
2.º período 

Português 
2.º período 

Ação   
3.º período 

Português 
3.º período 

7.º ano  
≥ 65 

72,22% 79,17% 68,05% 69,44% 69,86% 80,82% 

8.º ano 48% 61,54% 66,66% 71,15% 64,70% 80,72% 

9.º ano  55,25% 56,41% 47,36% 61,54% 57,89% 84,62% 

 
Metas de acordo com o PPM 

1.º CICLO 2.º CICLO 

Manter a taxa de sucesso em 
português, nos 3.º e 4.º anos, acima 
dos 92%  

Melhorar a taxa de sucesso nos 2.º e 3.º ciclos em 5pp. em relação 
aos dados de partida. (Avaliação Interna) 
2.º ciclo – 69%  3.º ciclo – 71% 

3.º ano - 95,2% 2.º ciclo - 90,46% 

4.º ano - 95% 3.º ciclo – 80,72% 

 

PONTOS FORTES:  
 A realização de reuniões semanais;  
 Frequência de 7 docentes na Ação de Formação “A Escrita Criativa”, no final do ano letivo de 
2015/16 e de 4 na Ação de Formação Texto Dramático e o Teatro Educativo”, na interrupção letiva 
da Páscoa durante o corrente ano. 
 A ação tem tido um efeito positivo, principalmente, no que se refere à leitura dos textos e à sua 
interpretação; 
 No domínio da Escrita, há uma rotina que se tornou muito aceitável por todos os intervenientes, no 
que respeita à sua execução e avaliação, englobando todos os parâmetros a que a ela dizem 
respeito. Esta avaliação apresenta resultados que são refletidos entre professores e, em sala de 
aula, com os alunos para melhorar a sua apresentação. 
 Foi criado, ainda, o Livro Digital “Corrupio da Escrita”, quarta edição, onde se divulgaram algumas 
das tarefas realizadas pelos alunos. Pode ser visto em  
https://pt.calameo.com/read/004837360c86a73647144 

 
CONSTRANGIMENTOS: Não se registam. O grupo considera que a ação deve continuar, pois serve 

para aumentar as competências dos alunos e melhorar a articulação entre professores. 
 
PONTO FRACO: 
o A fraca articulação das tarefas com os conteúdos das outras disciplinas. 

 

SEGUNDA PROPOSTA DE MELHORIA DA EQUIPA DE AA 

A avaliação das tarefas deverá ser feita por professores que não sejam os titulares, 
como já se faz em algumas situações, mas muito pontuais.  
As PE deverão ser mais divulgadas nos diversos meios, principalmente, no Livro 

Digital, criado para o efeito. 

https://pt.calameo.com/read/004837360c86a73647144
https://pt.calameo.com/read/004837360c86a73647144
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AÇÃO 4 - “Resolução de problemas” 

 

6.1. Análise dos resultados da ação comparativamente com a disciplina de Matemática 
(*) Estes resultados referem-se apenas aos alunos monitorizados 

(**) Estes resultados referem-se todos os alunos 

 
PONTOS FORTES:  

 A realização de reuniões semanais;  
 Maior articulação/reflexão entre professores/alunos. 
 Melhoria do nível de desempenho dos alunos. 
 Melhoria dos resultados na avaliação interna 

CONSTRANGIMENTOS: 

 Extensão dos programas curriculares. 
 

 

AÇÃO 5 – Semear Ciência 

 

O Projeto Semear Ciência incrementou um conjunto de estratégias / metodologias / atividades, 
nomeadamente:  

 Realização de 2 atividades experimentais por período, em contexto de sala de aula e/ou no 
laboratórios da escola sede de Agrupamento no Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos; 

 Elaboração de relatórios das atividades desenvolvidas (adequados à idade das 
crianças/alunos); 

 Dinamização do Clube de Ciências (AEL), em 2 tempos semanais (17 alunos). 
 

 Cumprimento das atividades 

 

Ciclo 
 

Meta 2016/17 Atividades 
desenvolvidas 

Taxa de sucesso 

1.º 66 atividades 60 atividades 90.9% (*) 

2.º e 3.º  138 atividades 116 atividades 84,1% (*) 

(*) As atividades não realizadas (15.9%) deveu-se a situações de docentes de atestado médico e colocação tardia 

de professores em regime de substituição temporária.  

 

Ano Meta 
2015/17 

ação 
1.º período 

(*) 

Matemática 
1.º período 

(**) 

ação 
2.º período 

(*) 

Matemática 
2.º período 

(**) 

ação 
3.º período 

(*) 

Matemática 
3.º período 

(**) 

1.º 
 

 

 

60% 

71,43% 86,37% 78,57% 88,40% 78,57% 88,4% 

2.º 55,88% 74,25% 64,71% 83,00% 70,59% 83% 

3.º 16,07% 93,23% 44,64% 91,50% 64,29% 92% 

4.º 26,47% 80% 23,53% 92,50% 41,18% 95% 

5º 

60% ou 
30% de 
progress

ão 

65,26% 38,89% 68,75% 61,11% 75% 61,11% 

6º 84,48% 71,43% 86,21% 76,19% 81,03% 84,13% 

7º 56,72% 64,38% 82,09% 72,60% 80,6% 78,38% 

8º 64,58% 56,86% 79,17% 45,10% 87,5% 64,71% 

9º 79,3% 56,41% 73,33% 60,67% 86,67% 69,23% 
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Pontos Fortes: 

Frequência na Oficina de Formação “Experimentar Ciência” pelas Educadoras do agrupamento que permitiu: 
 instituir rotinas procedimentais nos alunos, por forma a desenvolver autonomia no trabalho 

experimental e desenvolver o vocabulário específico;  

 desenvolver a atividade experimental com base na resolução de problemas, na cooperação, iniciativa, 

respeito e responsabilidade dos alunos. 

 
 
 

TERCEIRA PROPOSTA DE MELHORIA DA EQUIPA DE AA 

 
Nos Jardins de Infância 

Realização de, pelo menos, uma atividade que proporcione a vinda das crianças ao laboratório. 

 

No 1.º ciclo – 1.º e 2.º anos 

Encaminhar os Apoios/Assessorias para os 1.º e 2.º anos de escolaridade, tendo em atenção: 
 aos alunos que manifestaram já dificuldades nos JI e foram identificados pela Educadoras; 
 os cinco alunos que transitaram para o 2.º ano, mas não atingiram as competências do 1.º ano;  
 aos nove alunos retidos no 2.º ano. 
 Se as turmas do 1.º ano beneficiarem de assessoria (grupo de nível), a atividade letiva deverá 

ser assegurada pelos dois profs., independentemente de ser titular ou assessor, para que não 
se crie uma divisão na turma. 
 

No 1.º ciclo – 3.º e 4.º anos 

O departamento do 1.º ciclo deve ponderar a possibilidade de, no 3.º e/ou 4.º ano de escolaridade, um 
dos dois professores titulares de cada ano assegurar a disciplina de matemática e o outro a disciplina 
de português 
 

No 1.º ciclo – todos os anos 

 Calendarizar com a Professora Bibliotecária uma hora semanal, por turma, para Leitura 

Orientada, na Biblioteca Escolar, para o Centro Escolar e, na Sala de Leitura, para o Pólo de 

Carvalhais. As obras a serem trabalhadas devem ser, preferencialmente, as recomendadas 

pela Metas Curriculares. Este trabalho deverá ser realizado pelo professor titular; 

 Dinamizar a sala polivalente num espaço para a realização de dramatização de textos, leitura 

realizada por pais/EE e outros, treino de leitura e outras atividades; 

 Criação de projetos ou concursos, nas turmas do 1º ciclo, que potenciem o desenvolvimento 

das competências de leitura; 

 Vinda de escritores de livros, preferencialmente, das Metas Curriculares para que se trabalhem 

os domínios da Leitura e escrita; 

 Participação no Livro Digital “O Corrupio da Escrita”; 

 Envolver mais os alunos e pais/EE na apresentação de histórias ou contos à turma, de forma a 

fomentar o gosto pela leitura e a participação dos pais/EE na escola. 

 

 

No 2.º ciclo  

 Estipular, obrigatoriamente, num tempo de Apoio ao Estudo a leitura orientada de textos e 
obras; 

 Atribuição das assessorias, preferencialmente, às turmas com alunos que apresentam mais 
dificuldades em português ou matemática;  

 Participar no referencial Aprender com a BE, com a dinamização da Atividade Ler com amigos 
ainda é melhor, organizado pela BE. 
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No 3.º ciclo  

 7.º ano (B e C), criar um grupo de nível (alunos com dificuldades já identificadas) a português e 
a matemática; 

 7.º ano (A) criar condições favoráveis à aplicação do Projeto Autonomia e flexibilização 
Curricular; 

 Atribuição das assessorias, preferencialmente, às turmas com alunos que apresentam mais 
dificuldades em português ou matemática;  

 Continuar a atribuir 2 tempos no horário do coordenador do projeto “Semear Ciência” para que 
este possa apoiar os docentes do pré-escolar e do 1.ºciclo; 

 

 

 
 

EIXO 2: ABANDONO E INDISCIPLINA 

 

 

AÇÃO 6 – TUTORIA (individual ou pares) 

 

Turma N.º de alunos com Tutoria Transição Retenção 

5B 7 7 0 

6A 2 2 0 

6B 2 2 0 

6C 1 1 0 

7A 1 1 0 

7B 2 0 2 

7C 6 3 3 

8A 1 0 1 

8B 2 1 1 

9A 3 1 2 

9B 2 2 0 

B3/A 2 2 0 

 
 
  Cumprimento da meta 

Total de alunos tutorados 31 -- 

Número de alunos retidos por insucesso  9 SIM (transitaram 22) 

 
 

TUTORIA (grupo) 
 

GRUPOS Professor Tutor N.º de alunos com Tutoria Transição Retenção 

Grupo 1 Armando Ribeiro 10 

(Alunos do 8A, 8B, 8C, 9A) 

10 0 

Grupo 2 Idalina Medeiros 10 

(Alunos do 6A, 7B, 7C, 9A, 9B) 

10 0 
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AÇÃO 7- AALFA – Apoio ao Aluno e à Família 

 
 
INDISCIPLINA 
 

CICLO Total de 
alunos 

Total de ocorrências Total de alunos envolvidos 
em ocorrências 

N.º total de medidas 

MC MDS 

1.º Ciclo 197 18 15 0 0 

2.º Ciclo 100 17 10 3 0 

3.º Ciclo 184 30 25 8 1 

Total 481 65 50 11 1 

 
 

Ocorrências Descrição Quantas vezes 
foram registadas? 

Medidas que estamos a planear 
adotar para as prevenir? 

Ocorrência que se 
verificou mais vezes 

 Conflitos da relação 
professor-aluno 

 
45 

Promoção de competências sociais e 
relacionais. 
 
Uniformização das regras entre a 
comunidade escolar. 
 
Organização diferente do horário dos 
alunos (atividades letivas e 
intervalos). 

2.ª ocorrência que 
se verificou mais 
vezes 

 Conflitos inter-pares  
16 

3.ª ocorrência que 
se verificou mais 
vezes 

 Conflitos da relação 
auxiliar-aluno 

 
4 

 
 

Provedor de aluno 
 
A existência do Provedor do Aluno foi instituída, apenas, este ano letivo.  
Contacto do Provedor com todas as turmas (3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º e Vocacional B3);  
Hora semanal de atendimento (2.º e 3.º Ciclos); 
(Maio) – Hora mensal no 1.º Ciclo (Centro Escolar); 
Registo do atendimento: questão; situação resolvida ou encaminhada. 
 
 
Cumprimento da atividade:  

 Maior aproximação do aluno com a realidade do agrupamento (51 registos); 
 Maior rapidez na solução de problemas; 
 N.º de ocorrências: 51 (1.º Ciclo: 1; 2.º Ciclo: 5; 3.º Ciclo: 46) / Situações resolvidas: 26 (+2*) / 

Situações encaminhadas: 22 (entretanto 2 foram resolvidas*) / Sem solução: 3 
 
 

AÇÃO 8- AALFA – Orientação Escolar e Vocacional 

 
Cumprimento Da Ação: 
 

 A Psicóloga do Agrupamento realizou sessões individuais e grupo/turma aos 9.º A e B e Vocacional 
B3A. 

 A turma do Vocacional B3A realizou visitas ao Comércio local com o apoio da Associação Empresarial 
de Baião; 

 As turmas do 9.º A e B participaram numa sessão de esclarecimento sobre orientação vocacional, 
promovida por elementos da Escola do Rôdo, e, numa palestra levada a cabo pela Associação 
Empresarial de Baião, onde alguns empresários do Concelho partilharam, com os alunos, o seu 
percurso escolar e profissional. 

 As turmas do 9.ºA e B participaram na Feira de Educação, Formação, Juventude e Emprego -Qualifica 
e na Feira das Profissões no Agrupamento do Vale de Ovil e no Agrupamento de Mesão Frio. 

 Todos os alunos do 9.ºA e B realizaram a sua matrícula. Aguarda-se a conclusão da turma Vocacional 
B3A para proceder à sua matrícula. 
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Foi monitorizada a taxa de alunos integrados no sistema educativo após a conclusão do 3º ciclo no 
final do 3.º período letivo.  
 

N.º de alunos do 
9.º ano  
(INTERNOS) 

Curso regular Curso Tecnológico Curso Profissional 

 CT LH   

34 9 2 7 16 

 
 

 
 
 
 

QUARTA PROPOSTA DE MELHORIA DA EQUIPA DE AA 

 
 Criar a figura do “Aluno Tutor”, com o objetivo de intervir junto dos próprios colegas e que, em colaboração 

com professores e assistentes operacionais, possa ajudar na identificação e resolução de problemas de 

indisciplina; 

 Realizar reuniões mensais, com os delegados de turma, Provedor do Aluno e técnica do GAAF para fazer 

balanços de atitudes, procurar soluções de intervenção, e recolher sugestões de melhoria;   

 Criação de momentos de reflexão e partilha entre alunos de ciclos diferentes, promovidos pelo Provedor 

do Aluno; 

 Dinamizar uma campanha de sensibilização junto dos alunos, pais e encarregados de educação, pessoal 

docente e não docente, no sentido de sensibilizar todos os intervenientes para o cumprimento de regras, 

definidas pelo Agrupamento; 

 Promover formação para assistentes operacionais/técnicos no âmbito da gestão de conflitos. 

 

 
 
 

EIXO 3: GESTÃO E ORGANIZAÇÃO  

 

 

AÇÃO 10- Projeto: “Supervisão Colaborativa” 

 
Estiveram envolvidos no projeto 50 professores. 
 

Ciclo de 
Ensino 

Obs. 
 Previstas 

Obs. Realizadas 
Obs. Não 

Realizadas 

Obs. Não 
Realizadas 
Justificadas Justificação 

FA (1) % FA % FA % 

Pré-Escolar 8 6 75% 2 25% 2 100% (2) Atestado médico de um dos docentes. 

1ºCiclo 24 19 79% 5 21% 0 0%   

2ºCiclo 19 16 84% 3 16% 2 67% (2) Atestado médico de um dos docentes. 

3ºCiclo 38 34 89% 4 11% 4 100% 
(2) Atestado médico de um dos docentes. 
E Incompatibilidade de horário.  

Total 89 75 84% 14 16% 8 57%   
(1) Frequência Absoluta (FA) 
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Os docentes consideraram que o envolvimento no projeto de supervisão colaborativa 
permitiu: 

 Partilha de experiências, conhecimentos, estratégias e opiniões; – (36%) 

 Enriquecimento das práticas pedagógicas; – (27%) 

 Reflexão sobre práticas e metodologias; – (13%) 

 Favorecimento de um clima positivo e colaborante entre professores; – (13%) 

 Processo facilitador de comunicação entre docentes; – (13%) 

 Fazer da sala de aula um espaço aberto a outros intervenientes; – (13%) 

 Verificação de possibilidades de articulação entre disciplinas; – (3%) 

 Verificação de diferentes abordagens do mesmo conteúdo em diferentes níveis de 
escolaridade; – (1%) 

 Perspetivar a aula no papel do aluno. – (1%) 
 
 

 
 

QUINTA PROPOSTA DE MELHORIA DA EQUIPA DE AA 

 
 

 Criação de pequenos grupos de trabalho que monitorizem as ações do PPM e que trabalhem em 

parceria com a equipa; 

 Criação de instrumentos de trabalho eficientes  e momentos de verificação mais frequentes; 

 Dar a conhecer aos Encarregados de Educação a existência de uma equipa de autoavaliação e o 

trabalho desenvolvido por esta através do diretor de turma/professor titular de turma; 

 Criação de espaços de diálogo e de partilha entre os Assistentes Operacionais (AO), uma vez por 

período. 

 

 

EIXO 4: RELAÇÃO ESCOLA – FAMÍLIA - COMUNIDADE  
 

 

AÇÃO 12 – Comunicar mais e melhor 

 
 

Metas a atingir Atingida 
40% dos alunos do 7º e 8º ano como utilizadores da plataforma;  SIM 

20% dos pais dos alunos do 7º e 8º ano como utilizadores da plataforma; NÃO 

12 professores como utilizadores;  

Manter um encontro anual entre as escolas da microrrede + dois encontros de partilha/reflexão + e divulgação 
de atividades/ano na página da DGE. 

SIM 

Garantir, no mínimo, uma atualização da página por semana1 número por trimestre impresso e publicação on-
line (na página WEB da escola) e publicação de uma notícia/período num jornal da região. 

SIM 

- Realização de uma ação de formação para capacitação  SIM 

 

Cumprimento da Ação: 
 Criação dum mail institucional para todos os alunos dos 2.º e 3.º ciclos e docentes do agrupamento; 
 Realização da ação de capacitação “Google Apps para a Educação” no dia 30 de novembro para todos 

os docentes do agrupamento; 
 100% de utilização dos alunos dos 7.º e 8.º anos; 
 10 de professores utilizadores; 



 

 
 

Página | 19  
 

 Realização do IV encontro de Escolas da Microrrede de Escolas TEIP, no dia 4 de julho de 2017, no 
Agrupamento de Escolas de Resende; 

 Atualização regular da página do agrupamento e divulgação de todas as atividades do agrupamento. 
 
Constrangimento: 

 O cumprimento da meta retativa aos EE não foi cumprida, porque a grande maioria não possui internet. 
 

Pontos Fortes: 

 Atualização constante da página em 

 http://www.aesudestebaiao.com/new/aesb/agrupamento/ 

 - Elaboraram-se 81 artigos até 16 de julho de 2017; 

 - Criaram-se 8 páginas fixas (algumas com mais de 80 atualizações ao longo do ano);  

 - Criaram-se 35 eventos de calendário e 16 janelas popup com informações preponderantes sobre o 

AESB;  

 - Foram distribuídas 3 newslewtters pelas caixas de email dos alunos e professores (e não só), ao 

longo do ano, com informações acerca de eventos em curso no AESB; 

 - Publicação do jornal escolar “Entre Aspas” online. 

 

 Divulgação de todas as atividades realizadas pela Biblioteca Escolar no Blogue da BE em  
http://bibsmz.blogspot.pt/ 
 

 Divulgação do agrupamento na página da Associação de Pais em http://apepaiszezere.webnode.pt/ 
 
 

Plano de execução do PAA  

 
O PAA foi elaborado como suporte das Ações do PPM para fomentar o desenvolvimento das respetivas ações, 

para que houvesse uma participação mais ativa da comunidade escolar. 

O Plano de execução não foi cumprido na totalidade por motivos de doença justificada de docente, por falta de 

recursos financeiros e sobreposição de atividades. Assim, das 98 atividades previstas, não se realizaram 6 

atividades, o que dá uma percentagem de 6,1%.  

 
 
 

 
 

SEXTA PROPOSTA DE MELHORIA DA EQUIPA DE EAA 

 
Maior divulgação das atividades realizadas no Agrupamento na página e facebook, nos jornais 

locais e nos placard/projetor das escolas do Agrupamento. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aesudestebaiao.com/new/aesb/agrupamento/
http://bibsmz.blogspot.pt/
http://apepaiszezere.webnode.pt/


 

 

Questionário aos Representantes dos EE dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos (num total de 43) 
 

O questionário é composto por um grupo de questões de grau de satisfação tendo em conta os parâmetros (discordo totalmente/ discordo / nem concordo nem 
discordo / concordo / concordo totalmente) em escala de 1 a 5. Os outros 3 grupos têm uma forma de resposta variada (sim e não / ordenação de 1 a 6 por grau de 
preferência). Do inquérito fizeram parte ainda 3 questões de resposta aberta e uma com indicação de sugestões. 
 
Foram tidos como objetivos: 
- Grau de preocupação: na Escola; com o funcionamento dos recursos (Apoios Educativos, GAAF, EAA, Provedor do aluno e Clubes); na forma de 
comunicação entre a Escola e os EE; na ajuda disponibilizada em casa pelos Pais. 
- A perceção dos EE quanto: à satisfação com a organização escolar; aos processos necessários para a melhoria do comportamento / motivação dos 
seus educandos. 
- Sugestões de ações indicadas pelos EE para uma maior participação na vida escolar dos seus educandos.  
 

 Valorização Têm conhecimento Desconhecimento Comunicação 
Escola e EE 

Apoio à melhoria para o sucesso, como EE 

 
1.º ciclo 
17 EE 
 

Exigência no ensino; apoio à melhoria 
das aprendizagens; interesse do filho(a) 
para estudar; resultados nos momentos 
de avaliação; segurança na escola 

 Apoios Educativos, 
GAAF, EAA e 
organização escolar 
(15), 

Clubes e Provedor 
do Aluno. 

Prof. Titular/ DT, 
SA e GAAF 

Ajuda nos TPC, organização da mochila, treino da 
leitura de textos e tomada de conhecimento sobre o dia 
na escola.  
13 representantes não conseguem acompanhar o 
estudo por falta de competências 

Sobre a Organização Escolar, apontaram como necessário aspetos relacionados com as refeições, os espaços de convívio e os recursos humanos (AO). 
Registou-se, em menor número, a necessidade de os EE serem mais participativos, a criação de estratégias para motivar os alunos nas aulas e nos tempos 
livres e a melhoria do desempenho do docente. 11 apontam processos necessários para a melhoria do comportamento dos seus educandos e 13 apontam 
processos necessários para a melhoria da motivação dos seus educandos. Todos apontam alterações da responsabilidade dos recursos humanos afetos à escola, 

dos recursos físicos e aspetos da responsabilidade dos educandos. 
13 apresentaram sugestões para uma maior participação na vida escolar dos seus educandos da responsabilidade da escola e da responsabilidade dos EE. 
Verifica-se que as ações da responsabilidade da escola envolvem dotar os EE de informação e sensibilizar para temas relacionados com a educação e para a 
criação de uma relação mais estreita com a vida escolar do educando, e envolvem a inclusão dos pais e filhos em atividades lúdicas. 

2.º e 3.º 
ciclos 
26 EE 

 Apoios Educativos, 
GAAF e Clubes.  
 

 

 O professor titular/ 
diretor de turma, 
SA, GAAF e 
Associação de Pais 

Ajuda nos TPC e treino na leitura de textos; 
15 representantes não conseguem acompanhar o 
estudo por falta de competências 

 É salientado a preocupação da segurança na escola, o interesse dos Encarregados de Educação e a exigência no ensino. 
Sobre a organização escolar, 7 EE estão satisfeitos. Os restantes 14 apontaram a necessidade de melhoria dos recursos humanos (AO), a articulação e os 
comportamentos dos alunos. 
Sobre os processos necessários para a melhoria do comportamento / motivação dos seus educandos, 5 estão satisfeitos. Os restantes EE apontaram alterações da 
responsabilidade dos recursos humanos afetos à escola, dos educandos e responsabilidade parental.  

Em relação às sugestões de ações indicadas pelos EE, 2 indicam que não se verifica a necessidade de ações diferentes; 12 apresentaram sugestões da 
responsabilidade da escola e sugestões da responsabilidade dos EE. As ações da responsabilidade da escola envolvem dotar os EE de informação e 
sensibilizar para temas relacionados com a educação e para a criação de uma relação mais estreita com a vida escolar do educando, e envolvem a inclusão dos pais 
e filhos em atividades lúdicas. 

 
 



 

 

 
 
 

Biblioteca Escolar  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frequência do Utilizador  (Entradas) 
                                   

Alunos 1.º 
período 

 
2.º 
período 

 
3.º 
período 

5º 1268 624 356 

6º 726 624 472 

7º 1064 1123 467 

8º 269 297 79 

9º 284 316 128 

    B3/A 38 37 59 

 

3649 3021 1561 

 
Nota: A diminuição, no 3.º período, deve-se ao facto de ser um período mais pequeno e outras 
dificuldades, como falta de funcionária que impediu que a BE se mantivesse sempre aberta. 

 
Articulação com os vários Departamentos e Clubes  

 
Fatores com influência nos resultados da avaliação 
 

O processo, no que se refere aos questionários, foi todo realizado online, daí a alta percentagem de 
respostas no que respeita aos alunos e a baixa nos restantes (docentes e Encarregados de Educação).  

A BE, neste ano letivo, passou por períodos pequenos, por vezes de horas diárias, fechada, devido 
às constantes faltas da Técnica Superior e à sua não substituição, por este motivo a avaliação da BE, também, 
poderá ser desvalorizada, relativamente à frequência dos alunos e professores. 

Requisições BE 1.º período 2.º período 3.º período 

Domiciliárias (monografias e DVDs) 643 489 229 

Salas de Aula (monografias, jogos  e DVDs) 54 50 122 

Computadores na BE 1080 512 1760 

DVDs na BE 101 44 193 

Jogos na BE 386 244 591 

 Professores 
1.º 

período 

 
2.º 

período 

 
3.º 

período 

Ind. 3 5 6 

C/Turma 15 22 10 

 

18 (*) 27(*) 16(*) 

1.º Período 2.º Período 3.º Período 

Pré-Escolar Pré-escolar Pré-Escolar 

1.º ciclo 1.º ciclo 1.º ciclo 

Línguas Línguas Línguas 

Ciências Humanas e Sociais   

Matemática e Ciências 
Experimentais  

Matemática e Ciências 
Experimentais 

Matemática e Ciências 
Experimentais 

 Expressões  

Grupo de Educação Especial   

Clube de Teatro Clube de Teatro Clube de Teatro 

 Presse  

  Clube de Música 

Jornal Escolar Jornal Escolar Jornal Escolar 

(*) Este número não contabiliza professores e educadores 
que acompanharam os alunos nas atividades 
desenvolvidas na BE em articulação com os diversos 
departamentos. 
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 Resultados da Avaliação 
A. Currículo, literacias e aprendizagem 3 
B. Leitura e literacia 4 
C. Projetos e Parcerias 2.67 
D. Gestão da biblioteca escolar 3.5 
 
Média Global 3.29 
 
A. Currículo, Literacias e aprendizagem 

Pontos fortes identificados 

 Aplicação do Referencial Aprender com a BE ao 6.º ano, no domínio da leitura, mas com utilização das 
tecnologias digitais.  

 Aplicação de questionários online aos alunos do 3.º e 4.º ano porque não possuem mail. 
 Livro digital "O Corrupio da Escrita" para registar as melhores Produções Escritas de todos os alunos da 

escola-sede.  
 Utilização intensiva do Blogue da BE e da página do agrupamento para divulgação das atividades. 
 O Departamento de Línguas, Pré-Escolar e 1.º ciclo foram os que mais articularam com a BE. 

 
Pontos fracos identificados 

o Não se procedeu de forma sistemática a todas as turmas.  
o Regista-se pouca articulação com os outros departamentos, à exceção do Pré-Escolar, 1.º ciclo e 

Departamento de Línguas. 

 

B. Leitura e literacia  

Pontos fortes identificados 

 Práticas de Leitura regulares, em forma de concursos, ao nível interno de Agrupamento e a nível 
nacional. 

 Adesão de todos os professores nos projetos de leitura. 
 Clube de Teatro EPAKCENA; 
 Apresentação de peças teatrais por companhias de teatro profissionais (FILANDORRA, 

ATRAPAHARTE); 
 A Universidade Sénior de Resende apresenta, também, peças de teatro, anualmente, a todos os alunos 

do 1.º ciclo; 
 O Concurso «SOLETRA-ME«, «ÉPELLE-MOI» e «SPELL ME»; 
 Concurso de leitura Expressiva; 
 Referencial "Aprender com a BE" na atividade "Ler com amigos ainda é melhor".  

 

C. Projetos e parcerias  

Os 3 agrupamentos do Concelho de Baião e a Biblioteca Municipal trabalham colaborativamente. No entanto, a 
articulação mais sólida só se fará notar melhor no próximo ano letivo, aquando da consistência da Rede de 
Bibliotecas de Baião. 

 

Pontos fortes identificados 
 A Universidade Sénior de Resende; 
 Santa Casa da Misericórdia (Lar de Idosos de Santa Marinha do Zêzere) é nossa parceira em atividades 

promotoras de leitura. 
 Centro de Saúde de Baião com o Projeto SOBE - "350000".  
 PAISZÊZERE - Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento do Sudeste de Baião  

 

Pontos fracos identificados 

o A pouca adesão dos pais/encarregados de educação. 
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D. Gestão da biblioteca escolar  

A Biblioteca escolar está muito bem organizada e funciona na plenitude, em condições normais. As 
atividades são uma constante e a articulação com os diferentes órgãos educativos é uma exigência da mesma. 
Há um conjunto de alunos disponíveis para apoiarem a BE na sua organização. 

 

Pontos fortes identificados 

 A BE é um ponto positivo quer na aprendizagem em tempo de aula, na utilização dos seus recursos, 
quer na utilização para ocupação dos tempos livres. 

 Frequência espontânea de 8231 entradas na BE durante o ano letivo presente. 
 Valorização da BE pelos Órgãos Pedagógicos do Agrupamento. 
 A coleção está divulgada na RBE, no blogue da BE e na Página do Agrupamento. 
 Os concursos que se realizam e as atividades permitem uma boa divulgação do Fundo documental, 

principalmente, da Classe 8. 
 Empréstimo domiciliário: 1355 títulos, sendo os alunos do 2.º ciclo os que mais requisitam livros. 

 

Pontos fracos identificados 

o Recursos Humanos: Fraca assiduidade da Técnica Superior e pouco tempo distribuído pelos elementos 
da equipa para a BE. 

o Recursos Financeiros: Inexistente durante este ano letivo e, nos anteriores, muito irregular. Não é 
atribuída uma verba anual para a BE. 

o Os alunos mais velhos (8.º e 9.º anos) frequentam muito pouco a BE. 
o A maioria dos EE não conhece bem a BE. 
o A coleção não aumentou consideravelmente nos últimos 2 anos. A entrada do novo Fundo Documental 

deve-se, essencialmente às ofertas que vão chegando. 
o A indexação ronda, apenas, os 50%. 
o À exceção da Classe 8 da CDU, todas as outras classes são pouco usadas. 

 

 

 

 

 

 

 

SÉTIMA PROPOSTA DE MELHORIA DA EQUIPA DE AA 

 
 Atribuir uma verba anual para atualizar o Fundo Documental; 

 Aumentar as atividades da literacia de informação e dos média; 

 Utilizar o Fundo documental da BE para o desenvolvimento curricular da disciplina; 

 Aumentar a articulação com os Departamentos. 
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OUTRAS PROPOSTAS DE MELHORIA DA EQUIPA DE AA 

 

  
Para os Docentes: 

 
 Pontualidade; 
 Cuidar para que os recursos materiais e as salas não sejam danificados durante as 

atividades; 
 Orientar os alunos para que entram e saiam ordeiramente das salas de aulas. 

 
Para os Não docentes:  
 

 Garantir que o espaço escolar se mantenha limpo durante o dia; 
 Zelar pela segurança no espaço escolar nos intervalos e almoço. 

 
Para o funcionamento dos serviços da escola: 
 

 Garantir que a BE se mantenha aberta durante o dia; 
 Garantir o funcionamento da reprografia no período de almoço; 
 A pedido dos alunos, colocar mais um funcionário, no bar, no intervalo da manhã. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipa de Autoavaliação do Agrupamento 

17 de julho de2017 


