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RELATÓRIO 

INTERMÉDIO DA 

COMISSÃO DE 

AUTOAVALIAÇÃO 

(CAA) 

Preâmbulo 

O presente relatório pretende dar continuidade 

ao trabalho encetado pela Comissão de 

Autoavaliação do Agrupamento (CAA,) no âmbito 

da aplicação do Plano de Melhorias 2013 – 2017, 

nomeadamente, no respeitante à verificação do 

grau de cumprimento e qualidade dos resultados 

esperados fixados pela Ação de Melhoria nº1 

em concomitância com o Projeto Educativo 

do Agrupamento (PEA). 
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RELATÓRIO INTERMÉDIO DA COMISSÃO 

DE AUTOAVALIAÇÃO (CAA) 

Introdução  

O presente relatório pretende averiguar o grau de concretização dos 

Resultados Esperados pela Ação de Melhoria nº 1, do Plano de Melhorias 

2013-2017 elaborado pela CAA. Para esta verificação foram tidas em 

consideração as Metas estabelecidas pelo PEA e, ainda, as referências 

emitidas pela Comissão do PAASA. 

Relembramos que este procedimento está de acordo com os objetivos da 

avaliação interna preconizados pelo Ministério da Educação, 

nomeadamente, os Artigos nº6 da Lei 31/2002 e nº 9 do Decreto-Lei 75/2008.  

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a construção deste relatório foram tomadas como referência as 

seguintes fontes: 

  Relatório PAASA (1ª e 2ª parte) relativo ao final do ano letivo 

2014-15; 

 O primeiro relatório intercalar da Comissão de Autoavaliação de 

julho de 2015; 

 O Projeto Educativo do Agrupamento; 

 A plataforma MISI do Ministério da Educação; 

 Os dados da Direção do Agrupamento referentes à organização do 

ano letivo. 

 

“O único lugar onde o 

sucesso vem antes do 

trabalho é no 

dicionário” 

Albert Einstein 

O Relatório será constituído por duas partes 

distintas: a primeira prestará informações sobre 

os dados relativos à Ação de Melhoria nº1 que 

não foram divulgados no 1º relatório intercalar 

desta Comissão, dado que, nesse período, não 

existiam todos os elementos suficientes para o 

podermos fazer; a segunda parte pretende 

informar toda a comunidade educativa sobre os 

resultados obtidos na aplicação do Inquérito de 

 

 Inquérito sobre “Qualidade aos Serviços prestados pelo Agrupamento” 

e, na sua sequência, as medidas propostas pela Comissão. 



Relatório Intermédio da CAA 18 de janeiro de 2016 

 4  

Primeira parte 

Balanço dos Resultados das Metas da Ação de 

Melhoria nº1 

 Melhorar as taxas de conclusão de final de ciclo 

 Melhorar as taxas de conclusão do ensino secundário 

profissional 

 

No ano letivo 2014 - 2015, os 

resultados foram alcançados, à 

exceção do ensino secundário. 

Para conferir o dado 

Nível de 

escolaridade  

Valor real (%) 

Agrupamento 

Nacional (%) 

2013 -2014 2014-2015 2014-2015 

1º Ciclo 96,7 100 97,4 

2º Ciclo 75,2 84,4 90,1 

3º Ciclo 82,5 90,2 88,2 

Secundário 68,7 67,2 67,5 

Secundário 

profissional 

69,8 88,6 88,5 

 

No PEA foi estipulada como meta “aumentar o número de alunos que 

conseguem concluir cada um dos ciclos no número de anos previsto.” 

Consideramos que este dado é extremamente difícil de se obter com um grau 

de fiabilidade “certificada” dado que na amostra em estudo há alunos que 

ingressam no Agrupamento a meio de um ciclo; alguns alunos são 

transferidos para outras escolas; há alunos que se inscrevem para melhorias 

de nota e, ainda, os que não transitam de ano, no fim do ciclo, mas, em 

exame, obtêm a classificação para transitar de ano e de ciclo, mais, o 

Agrupamento constituído em 2012/ 2013, não permite obter o dado relativo 

ao 3º ciclo, uma vez que passaram a ser integrados alunos, deste nível de 
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escolaridade, a meio do ciclo. Por isso, no nosso entender, constituem um 

conjunto de fatores significativos que altera o rigor dos resultados 

estatísticos obtidos. Estamos a trabalhar nesse sentido, mas a tarefa é 

difícil. Daí se recomenda repensar a reformulação da meta do PEA, de modo 

a obterem-se, por exemplo, dados de valores relativos. Neste momento, 

apenas se referem, pelas razões supra, os dados relativos a dois ciclos de 

ensino. 

 

Para conferir o dado 

Nível de 

escolaridade  

Valor  (%) 

Agrupamento (i) 

Valor (%) Agrupamento 

(ii) 

2012 -2014 2013-2015 2011 -2014 2012 - 2015 

2º Ciclo (i) 59,2 69,4   

Secundário 

(ii) 

  50,5 49,7 

 

Metodologia utilizada: dados extraídos do número de alunos que 

concluíram no último ano do ciclo de estudos, em função dos alunos 

que frequentaram a escola no número de anos previsto para esse 

ciclo. 
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 Melhorar do desempenho escolar na avaliação 

interna 

 

No PEA foi estipulada como meta “aumentar em 0,2% o valor em referência 

ao ano letivo imediatamente anterior.” 

 

Para conferir o dado 

Por favor, consultar o relatório da Comissão de julho de 

2015, páginas 4 e 5.  
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 Melhorar do desempenho escolar na avaliação 

externa 

 

 

Resultados da Avaliação Externa do Agrupamento 

relativos ao ano letivo de 2014-2015 

comparativamente com o ano de 2013-2014: 

 

 A meta foi atingida no 1º ciclo 

 No 2º ciclo foi atingida apenas a matemática; 

 No 3º ciclo foi atingida apenas a português; 

 No ensino secundário, de um total de 15 disciplinas alvo de avaliação 

externa, só 6 ultrapassaram os valores obtidos no ano anterior, a 

saber: ECON A, ALEMÃO, FRANCÊS, MACS, MAT. A E HIST A. 

Todas as outras ficaram abaixo dos resultados de 2013-2014. 

 

 

Resultados da Avaliação Externa do Agrupamento 

relativos ao ano letivo de 2014-2015 

comparativamente com os resultados Nacionais: 

 

 

 No 1º ciclo as médias ficaram acima das nacionais tanto a Português 

como a Matemática; 

 No 2º ciclo, apenas a Matemática foi superado os valores nacionais; 

 No 3º ciclo, os resultados ficaram abaixo das médias nacionais apenas 

à disciplina de Matemática; 

 No ensino secundário, das 15 disciplinas só em 3 obtivemos valores 

superiores aos nacionais, a saber: ALEMÃO, HIST. A E HCA. Em 

todas as outras ficamos abaixo dos valores nacionais e saliente-se que 

em três disciplinas (GDA, FQA e MAT. B) a diferença entre os valores 

do Agrupamento e os nacionais se situou acima dos 10 pontos 

percentuais. 
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 Resultados da Avaliação Externa do Agrupamento 

relativos ao ano letivo de 2014-2015 

comparativamente com os resultados Concelhios: 

 No 1º ciclo ficamos acima dos valores obtidos pelas restantes escolas 

do concelho; 

 No 2º ciclo ficamos igualmente acima dos valores concelhios à 

disciplina de Matemática, mas abaixo do valor à disciplina de 

Português; 

 No 3º ciclo ficamos abaixo dos valores concelhios (a matemática e a 

português); 

 No ensino secundário, ficamos acima da média do concelho à exceção 

das disciplinas: FQA, MACS e FILOSOFIA que registaram valores 

inferiores aos concelhios. 

Básico 
      

  
Agrupamento Concelho 

Prova Disciplina Freq Nível Pontos Freq Nível Pontos 

41 Português - 1º ciclo 3,61 3,61 69,73 3,78 3,48 67,19 

42 Matemática - 1º ciclo 3,51 3,37 66,05 3,66 3,2 61,88 

61 Português - 2º ciclo 3,31 2,94 56,06 3,38 3,13 59,66 

62 Matemática - 2º ciclo 2,94 2,89 52,48 3,22 2,71 48,73 

91 Português - 3º ciclo 3,24 3,05 56,97 3,34 3,11 58,88 

92 Matemática - 3º ciclo 2,98 2,43 42,27 3,07 2,53 44,38 

  
Agrupamento Concelho Nacional 

Prova Diciplina CIF CE CIF CE CIF CE 

501 Alemão 16,21 138,2 15,44 133,44 14,31 117,88 

517 Francês 14,15 125,7 14,23 129,36 13,18 129,96 

623 História A 13,09 117,5 12,97 107,19 12,88 106,9 

635 Matemática A 13,25 114 13,3 107,07 13,6 120,61 

639 Português 12,95 101,9 13,42 101,59 13,42 110,05 

702 Biologia e Geologia 13,84 87,61 13,98 84,39 13,9 89,49 

706 Desenho A 16 126 16 126,04 15,09 131,18 

708 Geometria Descritiva A 14,87 102,9 14,64 98 14,75 122,09 

712 Economia A 13 111,6 13,47 101,94 14,17 114,83 

714 Filosofia 13,42 100,4 13,64 104,14 13,81 107,67 

715 Física e Química A 13,32 80,11 13,58 87,58 13,7 98,69 

719 Geografia A 12,02 110,1 12,57 104,67 13,2 112,34 

724 HCA 13,13 103,5 13,13 103,53 13,22 96,01 

735 Matemática B 13,75 94,92 13,75 94,92 13,19 112,21 

835 MACS 13,4 118 12,97 125,63 13,39 122,77 
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 Reduzir as taxas de abandono escolar precoce 

 

No ano letivo 2014 - 2015, os 

resultados foram alcançados, à 

exceção dos 5º e 7º anos de 

escolaridade. 

 

Para conferir o dado 

Por favor, consultar o relatório da Comissão de julho de 

2015, página 5.  
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Balanço dos Resultados de Outras Metas do 

PEA 

 

 Aumentar em 2% o número de alunos que transitam 

de ano com média maior ou igual a 4, no básico, e 

maior ou igual a 14, no secundário, relativamente ao 

ano anterior. 
 

No ano letivo 2014 - 2015, os 

resultados foram alcançados, no 

3º Ciclo. 

 No ensino básico, aumentou 2% em relação ao ano anterior (39% para 41%); 
 No ensino secundário, diminuiu 1% (21% para 20%). 

 

 Aumentar em 2% o número de alunos que transitam 

de ano só com classificações positivas, relativamente 

ao ano letivo anterior. 

 

No ano letivo 2014 - 2015, os 

resultados foram alcançados, no 

4º  ano e no 6º ano. 

Para conferir o dado 

Por favor, consultar o relatório da Comissão de julho de 

2015, página 5.  
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 Aumentar em 2% o número de alunos/formandos no 

quadro de honra, relativamente ao ano anterior. 
 

No ano letivo 2014 - 2015, os 

resultados não foram 

alcançados. 

 

Para conferir o dado 

Ano Letivo  2013 - 2014 2014 - 2015 

131 122 
 

Nº da amostra 2013 – 2014: 2381 alunos inscritos no Agrupamento no início do ano 

letivo. 

Nº da amostra 2014 – 2015: 2461 alunos inscritos no Agrupamento no início do ano 

letivo. 
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Considerações finais 

As equipas que elaboraram os relatórios finais do PAASA e da CAA 

entenderam dever tecer algumas recomendações para a estratégia 

organizativa deste terceiro ano de implementação do Plano de Melhorias e 

do Projeto Educativo do Agrupamento e é sobre essas recomendações que 

iremos tecer algumas considerações. 

Procedemos, pois, à análise da sua concretização. 

No relatório PAASA (1ª e 2ª partes) relativo ao final do ano letivo 2014-2015 

foram, deixadas as seguintes recomendações: 

 No 1º ciclo, direcionar o horário das AEC para o final do dia e evitar a 

formação de turmas mistas; 

- Esta medida foi implementada: este ano letivo, as AEC estão a 

funcionar no início ou final das atividades letivas, ou seja, das 9h-10h 

e das 16h30m-17h3om; excetuam-se desta regra o Inglês que  no 1º, 2º 

e 4º ano funciona como AEC. Também as turmas mistas foram 

reduzidas substancialmente: existem apenas três, uma em cada 

escola EB1; 

 Manter a Sala de Estudo na ESE e a GAA/SE na DAFG para o 2º e 3º 

ciclo: 

- Medida implementada parcialmente: na ESE a Sala de Estudo só 

funciona no turno da tarde, por indisponibilidade de salas no turno da 

manhã. Na DAFG a Sala funciona, também, a tempo parcial. 

 No 7º e 8º ano, atribuição de mais um tempo letivo, a funcionar com a 

turma desdobrada, em alternância, para as disciplinas de português e 

de matemática: 

- Medida implementada. Em todas as turmas do 7º e 8º ano foi 

atribuída uma carga acrescida de 50m nas disciplinas de português e 

de matemática, com a designação de COMPLEMENTO 

CURRICULAR, lecionado, sempre que possível, pelo professor/a da 

disciplina e no seguimento da aula, em início ou final de turno das 

atividades letivas. A sua frequência foi divulgada como sendo 

obrigatória. 

 No 8º ano, coadjuvância nas disciplinas de Francês, História, 

Geografia, Ciências Naturais e Físico-Química: 

- Medida parcialmente implementada, pois apenas o E8C tem 

coadjuvância a Geografia. No entanto, deve referir-se que no oitavo 



Relatório Intermédio da CAA 18 de janeiro de 2016 

 13  

ano foi implementada a  medida de complemento curricular nas 

disciplinas de Português e Matemática. 

No ensino básico manter/criar a medida educativa de 

acompanhamento só na disciplina de Inglês: 

- Medida implementada, com alguma variação: na ESE, no 7º e no 8º 

ano, as turmas têm coadjuvância à disciplina de Inglês; no 9º ano, as 

turmas têm acompanhamento. 

 Criação de oficinas nos domínios da gramática e da escrita, no 9º e no 

10º ano: 

- Medida não implementada. 

 Manter a medida educativa de acompanhamento nas disciplinas com 

exame do ensino básico e secundário, incluindo inglês e com exceção do 

10º ano de português (como medida alternativa): 

- Medida implementada, com alguma variação: entre Complemento 

Curricular, Coadjuvâncias e Acompanhamentos, todos os níveis de 

ensino têm medidas de apoio. 

 Manter o Projeto Ganhar Sucesso para as disciplinas com exame no 

ensino secundário: 

- Medida implementada. Foi dada continuidade ao projeto, de acordo 

com as regras de funcionamento e encontra-se em funcionamento já 

neste 1º período do ano letivo 2015-2016. 

 Atribuição de um tempo de Apoio ao Estudo aos professores de 

Matemática (2º ciclo): 

- Medida implementada. 

 Criação do projeto “Workshop de Inglês e Alemão”: 

- Medida implementada, mas não se encontra em funcionamento. 

 Horário coincidente entre uma aula (50m) do 5º e 6º ano e o projeto 

“Experiências…e não só” (em laboratório): 

- Medida implementada na ESE, nas seguintes turmas: 5ºB, 5º D, 5ºE, 

e 6ºD . 

 A necessidade de refletir sobre a avaliação interna nas disciplinas de 

exame, principalmente nos casos em que a classificação final da 

disciplina é de 10 valores: 

- Esta situação tem implicações nos resultados escolares e nas taxas 

de conclusão de ciclo do ensino secundário regular que, 

sistematicamente, fica aquém das metas estipuladas. A CAA concorda 

com a equipa PAASA nesta matéria: deve haver uma definição da 

política do Agrupamento: a manutenção de uma escola inclusiva ou 

trabalhar para a melhoria dos resultados? 

 Uma reflexão sobre formas concretas de promover um maior 

envolvimento dos encarregados de educação na vida dos seus 

educandos como, por exemplo, uma ação de sensibilização de caráter 
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prático onde, entre outros aspetos, se explique formas de 

controlar/motivar o estudo/trabalho do aluno: 

- Esta medida está a ser implementada com a ajuda da Associação de 

Pais. Realizou-se no 1º período uma ação conjunta da Associação de 

Pais e da Direção com todos os Representantes dos Encarregados de 

Educação; acrescentamos a sugestão de se realizarem reuniões 

periódicas dos diretores de turma acompanhados por 2 ou 3 

professores da turma (intercaladamente) com os encarregados de 

educação como forma de incentivar/pressionar a um acompanhamento 

mais efetivo dos seus educandos. 

 Melhoria dos equipamentos e meios informáticos nas salas de aula da 

ESE e das escolas do 1º ciclo: 

- Medida parcialmente concretizada: no 1º ciclo foram colocados 

alguns equipamentos; na secundária quase todas as salas têm 

computador o que permitiu a informatização dos sumários. 

Relativamente às recomendações da Comissão de Autoavaliação: 

 Realizar sessões de trabalho quinzenais da Direção com os 

Coordenadores de departamento, coordenadores dos diretores de 

Turma e de Curso para debaterem problemas da organização e 

proporem estratégias para a sua superação, para que haja um 

verdadeiro e efetivo trabalho colaborativo e comprometido de todos os 

responsáveis pela condução do Agrupamento: 

- Medida não concretizada. 

 A substituição do sistema de apoio às aprendizagens veiculado através 

das aulas de acompanhamento por dinâmicas internas ao 

funcionamento da sala de aula consubstanciadas em coadjuvâncias 

nas disciplinas com maior insucesso: 

- Medida implementada, através não só das coadjuvâncias como do 

Complemento Curricular. 

 Manutenção do Projeto MaiSucesso direcionado não só para alunos 

com percursos escolares reveladores de graves problemas de 

aprendizagem e absentismo escolar, mas também para aqueles que 

têm potencialidades acima da média e que podem assim desenvolver 

plenamente as suas capacidades: 

- Medida implementada parcialmente. O projeto tem continuidade 

com as turmas com alunos com percursos marcados pelo insucesso e 

absentismo, mas não com alunos detentores de potencialidades acima 

da média. 

 Alargar o âmbito de aplicação do Projeto “Ganha o Sucesso” a todos os 

ciclos de ensino, essencialmente aos níveis que são alvo de avaliação 

externa: 
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- Medida não concretizada. O projeto funciona apenas para o ensino 

secundário. 

 No pré-escolar procurar homogeneizar os níveis etários das turmas: 

- Medida implementada. 

 Potenciar o trabalho colaborativo interpares, através de estratégias e 

instrumentos diversificados:   

- Esta medida será avaliada posteriormente. 

 Afixar na escola sede as fotografias de todos os alunos que transitam 

sem negativas, para além da afixação diferenciada em todas as escolas 

dos alunos de Quadro de Mérito e de Honra: 

- Medida parcialmente concretizada: foram afixadas as fotografias dos 

alunos que integram o Quadro de Honra, mas não os de qualidade de 

sucesso. 

 Estimular o sentido de pertença ao Agrupamento fortalecendo laços e 

criando dinâmicas de interiorização do sentimento de pertença: 

- Medida parcialmente concretizada. As atividades conjuntas são 

ainda em número reduzido. 

 O reforço da autoridade do professor e dos auxiliares de ação 

educativa através de técnicas de simulação de conflitos e nas 

necessidades de formação do Agrupamento: 

- Medida a avaliar posteriormente. 

 A insistência numa estratégia de marketing e comunicação para 

dinamizar ações de promoção, divulgação e fortalecimento da imagem 

do Agrupamento: 

- Medida em implementação. O projeto GECI (gabinete de eventos, 

comunicação e imagem) encontra-se constituído e em funções; a 

adesão a uma nova plataforma permitirá também agilizar e potenciar 

a comunicação interna; A aquisição do software DISPLR permitiu, 

também, a divulgação de atividades e informações no Agrupamento.  

 Garantir o acompanhamento dos encarregados de educação através da 

generalização do sistema de SMS: 

- Medida não implementada. 

 Tornar obrigatória a criação de uma newsletter mensal do 

Agrupamento a ser divulgada para as entidades parceiras e meio 

local: 

- Medida em implementação. A primeira newsletter deverá sair 

durante o mês de janeiro. 

 

Esta primeira fase de monitorização das recomendações efetuadas por 

ambas as equipas é importante para podermos perceber se foram criadas as 

condições necessárias para a futura obtenção dos resultados esperados. 
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Numa fase posterior, prestaremos contas desses mesmos resultados, 

assinalando desvios e medidas de correção. 

 

 

Segunda Parte 

Resultados do Inquérito de Qualidade dos 

Serviços 

 

O inquérito de “Qualidade dos Serviços”, aplicado a toda a Comunidade 

Educativa, realizado no final do ano letivo 2014-2015, resultou em dados que 

foram apresentados, no início do presente ano letivo, para consulta e 

reflexão, tendo por base, para a análise de cada item, uma escala de um a 

cinco com a possibilidade da opção “não tenho opinião”. A Comissão, após a 

apresentação inicial dos resultados globais, procedeu ao seu estudo por 

escolas e respetivos serviços, cuja análise foi reencaminhada a todos os 

Coordenadores de Estabelecimento, pedindo a sua divulgação junto dos 

intervenientes dos vários serviços, para serem devidamente examinados nas 

respetivas escolas, para elaboração de propostas melhorias. 

 Os resultados situados abaixo de três ponto cinco serão objeto de 

análise e alvo de ações de melhoria;  

 Foram considerados pontos fortes os resultados acima de quatro ponto 

cinco.  

 

Para conferir o dado 

Por favor, consultar a página eletrónica do Agrupamento, 

na ligação Avaliação Interna.  

 

No 2º período, todos intervenientes cujos serviços mostraram debilidades 

serão auscultados, para se discutir as respetivas sugestões de melhoria. 
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Procurando dar resposta a outras debilidades identificadas nos inquéritos, 

nomeadamente o conhecimento pouco profundo dos documentos orientadores 

do agrupamento,  foram tomadas as seguintes medidas: 

 Afixar a informação destes documentos em todas as escolas do 

Agrupamento, procurando-se, de uma forma apelativa, fazer chegar a 

informação a toda a Comunidade Educativa; 

 As atividades do Plano Anual serão afixadas mensalmente e o Projeto 

Educativo será divulgado e publicitado periodicamente.  

 

No final deste ano letivo, será feita uma nova aplicação do Inquérito para 

aferir o impacto das medidas introduzidas nos serviços que forem 

intervencionados. 


