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A Lei nº31/2002 consagra a avaliação interna, “a realizar em cada escola ou 

agrupamento de escolas”. Sendo esta obrigatória e sistemática, ela propõe-se analisar 

cinco grandes áreas: i) a concretização do projeto educativo, ii) a execução de 

atividades, iii) o desempenho dos órgãos de administração e gestão, iv) o sucesso 

escolar e v) a cultura de colaboração.  

A finalidade da avaliação externa é sempre formativa e sumativa: a primeira diz respeito 

à autoavaliação e a segunda à avaliação externa; 

A avaliação tem dois objetivos fundamentais: ela deve servir para a melhoria, mas é 

também uma avaliação para prestação de contas e para regular o sistema; é neste sentido 

que se enquadra o presente relatório de avaliação intercalar deste Plano de Melhorias, 

dando conta a toda a comunidade dos resultados obtidos com as Ações por ele 

implementadas no seu primeiro ano de implementação. 

Sabemos que os resultados não esgotam o domínio da avaliação nem devem sequer ser 

dominantes ou prevalecer sobre outros domínios. Há resultados e há processos e uns 

implicam outros, como é evidente, assim como há determinadas variáveis que se têm 

assinalado pela investigação como tendo impacto positivo no desempenho da escola e 

que influenciam mais os resultados do que outras (uma liderança transformacional, o 

clima de escola e de sala de aula, o tempo dedicado às aprendizagens e os dispositivos 

de apoio implementados, o trabalho em equipa, o envolvimento e responsabilidade 

docente e parental, as expectativas elevadas, a disciplina e a autoridade e o diálogo 

escola-família).  

Como metodologia de trabalho optamos por realizar separadamente as avaliações de 

cada ação de melhoria, consultando os documentos de trabalho e procedendo a uma 

descrição dos resultados esperados e dos que foram alcançados neste primeiro ano de 

vigência do Plano. Não é formulado qualquer juízo de valor, apenas sínteses 

conclusivas facilitadoras da compreensão dos resultados e sugestões de estratégias de 

melhoria. 
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Para esta avaliação intercalar, foram tomados em consideração as seguintes fontes: 

1 – O relatório PAASA; 

2 – O relatório de avaliação do desempenho dos alunos referente ao ano letivo 2013-14; 

3 – O inquérito aplicado: “Questionário de Avaliação da Qualidade”; 

4 – Os relatórios e/ou dados fornecidos pelos coordenadores das ações de melhoria; 

5 – Os resultados dos exames nacionais (1ª e 2ª fase) realizados pelos alunos em 2012-

13 e 1ª fase de 2014-15; 

6- O Plano Anual de Atividades do Agrupamento (PAPA); 

7- O Projeto Educativo do Agrupamento; 

 

 

 

LISTA DE ACÇÕES DE MELHORIA 

Ações de melhoria Objetivos estratégicos da organização 

Nº1) Promover o sucesso educativo 

Melhorar as aprendizagens dos alunos/formandos e 

instituir uma cultura de sucesso; 

Aumentar o grau de responsabilização dos alunos pelo 

seu sucesso e desenvolver o gosto pelas 

aprendizagens. 

Nº2) Assumir o Agrupamento como um polo 

de cultura, socialização e formação 

Desenvolver valores de convivência social e 

participação democrática e reforçar a interação escola-

meio. 

Nº3) Melhorar a comunicação 
Melhorar a divulgação do trabalho do Agrupamento 

interna e externamente. 

Nº4) Desenvolver o sentido de pertença ao 

Agrupamento. 

Fomentar uma convivência saudável na comunidade 

educativa. 

Nº5) Gerar condições  de realização 

profissional 

Disponibilizar a formação adequada às necessidades e 

impulsionar a utilização das ferramentas web 2.0 como 

fator de desenvolvimento profissional. 

Nº 6) Operacionalizar o sistema de controlo 

de entradas nas escolas 
Promover o clima de segurança no espaço escolar. 
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AVALIAÇÃO GERAL DO PLANO DE MELHORIAS 

 

Ações 

de 

melhor

ia 

Coordenadores Atividades Previstas 
Resultados 

Esperados/Metas 

 

Resultados 

Alcançados 

Nº 1 

 

P 

R 

O 

M 

O 

V 

E 

R 

 

O 

 

S 

U 

C 

E 

S 

S 

O 

 

E 

D 

U 

C 

A 

T 

I 

V 

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADA e CAA 

 

Psicóloga 

 

Coord de 

Departamento 

 

Coord. Projetos 

 

Coord. Cursos  

Profissionalizant

es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto “Ganha o 

Sucesso”:  ainda sem 

dados. 

 

 

 

Implementação modelo 

desenvolvimento das 

Literacias: Evidencia-se o 

incentivo a hábitos de 

leitura e ao trabalho 

interdisciplinar. 

 

 

Projeto PAASA: análise 

exaustiva do desempenho 

escolar em todos os ciclos 

de ensino. 

 

 

Núcleo de  Mediação 

Escolar: avaliadas 65 

situações, das quais 27 

foram resolvidas e/ou 

melhoradas (41,5%).  

 

 

Valorização do estudo 

experimental: a informar 

posteriormente 

 

 

 

 

 

- Melhorar as taxas de 

conclusão de final de 

ciclo 

 

- Melhorar o 

desempenho escolar 

na avaliação interna e 

externa 

- Melhorar as taxas de 

conclusão do ensino 

secundário 

profissional 

 

-ultrapassar as Médias 

Nacionais nas 

disciplinas alvo de 

avaliação externa 

- nas restantes 

disciplinas aumentar a 

taxa de sucesso em 

0,2% (em relação ao 

ano letivo transato) 

- aumentar o número 

de alunos envolvido em 

tutorias, aulas de 

acompanhamento e 

apoios educativos, sala 

de estudo, serviços de 

psicologia e orientação, 

orientação especial e 

GAAF; 

- aumentar o número 

de alunos que conclui o 

ciclo no número de 

anos previsto; 

- estabilizar em 60% a 

taxa de conclusão do 

ensino secundário 

regular e 65% a taxa 

de conclusão do ensino 

secundário profissional; 

- aumentar em 2% o 

número de 

alunos/formandos que 

- ainda sem dados 

1º ciclo 

2º ciclo 

3º ciclo 

Secundário regular 

Secundário profissional 

 

 

AVALIAÇÃO EXTERNA: 

 

1º Ciclo: as metas 

foram atingidas a 

Português (69,7%) e 

Matemática (66,1%) 

 

2º ciclo: a meta só foi 

atingida a Matemática 

(52,5%); a Português 

ficou-se aquém da 

média nacional (56%) 

 

3º ciclo: as metas não 

foram atingidas em 

nenhuma das 

disciplinas 

 

Secundário: a meta só 

foi atingida nas 

disciplinas de Alemão, 

Hist A e HCA. 

 

AVALIAÇÃO INTERNA: 

Taxas de sucesso 

(atingiram a meta de 

aumentar em 0,2% em 

relação ao referencial:: 

1º ciclo: inglês no 1º, 

2º,3º e 4º ano; estudo do 

meio: 4º ano 

2º ciclo: matemática no 

5º ano; inglês no 5º e 6º 

ano; Educação musical 

no 5º ano; Educação  
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Nº1 

 

 

P 

R 

O 

M 

O 

V 

E 

R 

 

O 

 

S 

U 

C 

E 

S 

S 

O 

 

E 

D 

U 

C 

A 

T 

I 

V 

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADA e CAA 

Psicóloga 

Coord de 

Departamento 

 

Coord. Projetos 

 

Coord. Cursos  

Profissionalizant

es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto MaiSucesso: teve 

4 turmas envolvidas: 

A6D: de 21 alunos 

obtiveram sucesso 13 

(61,9%); 

E8ºF: de 17 alunos, 5 

foram transferidos e dos 11 

avaliados 9 tiveram 

sucesso (52,9% relativos 

ao nº inicial); 

E9ºE: de 24 alunos, 2 

foram excluídos por faltas 

e dos 22 avaliados 16 

tiveram sucesso 72,7%) 

E9ºF: de 23 alunos (todos 

avaliados) 22 tiveram 

sucesso (95,6%) 

 

 

Projeto Preparar 

Desafios 

Realizados diversos 

concursos com grande 

participação de alunos e 

professores e com bons 

resultados. 

 

 

 

Projeto “A arte ao 

alcance de todos” 

Dinamizados grupos de 

teatro, pinturas de 

equipamentos exteriores, 

realizaram-se exposições 

em espaços públicos. 

 

 

 

Projeto “ A Natureza és 

tu” 

Realizaram-se diversas 

atividades de 

sensibilização ambiental e 

preservação de recursos 

naturais 

 

 

 

 

 

 

 

transitam apenas com 

classificações positivas; 

- aumentar em 2% o 

número de alunos que 

transita com média 

>ou= a 4 valores e 

>ou= a 14 valores; 

- aumentar em 2% o 

número de 

alunos/formandos 

indicados para o 

Quadro de Honra; 

 

Reduzir as taxas de 

abandono escolar 

precoce: 

- diminuir o absentismo 

e manter o abandono 

escolar em valores 

residuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tecnológica no 5º e 6º 

ano; 

3º ciclo: matemática no 

8º ano; inglês no 9º ano; 

história no 8º e 9º ano; 

geografia no 8º e 9º ano; 

francês no 8º e 9º ano; 

física e química no 8º e 

no  9º ano; ciências  

naturais no 9º ano e 

educação visual e 

educação tecnológica no 

8º ano. 

Ensino secundário:  

10º ano: disciplinas de 

inglês, GDA, Hist A e 

Alemão; 

11º ano: disciplinas de 

português, filosofia, inglês, 

educação física, 

matemática, BG, GDA, 

francês, Geog A, Des A, 

HCA, MACS, MAT B e 

Alemão; 

12º ano: API, Biologia, 

Direito, Economia, Física, 

Inglês, Oficina Artes, 

Oficina Multimédia, 

Psicologia B, Sociologia. 

 

 

ABANDONO ESCOLAR: 

Diminui em todos os 

níveis de escolaridade, 

exceto no 5º e 7º ano, 

da seguinte forma: 

6º ano: de 17% para 

4,4%; 8º ano: de 4,8% 

para 2,5%; no 9º ano 

de 6,9% para 0.5%; no 

10º ano de 1,1% para 

0,7%; no 11º ano de 

2,2% para 0% e no 12º 

ano de 0,5% para 0%. 

 

 

Qualidade sucesso:  

Apenas se atingiu a 

meta (superar em 2% 

os valores referenciais) 

no 4º e 6º ano de 

escolaridade. 

 

Quadro de Honra: 

ainda se aguardam 

dados da 2ª fase. 
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Nº 2 

 

P 

O 

L 

O 

 

C 

U 

L 

T 

U 

R 

A 

 

 

S 

O 

C 

I 

A 

L 

I 

Z 
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Ç 

Ã 

O 

 

E 

 

F 

O 

R 

M 

A 

Ç 

Ã 

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coord. Projetos 

Coord.da 

Formação 

 

 

Feiras: foram realizadas 

algumas não enunciadas 

no PM, a saber: feiras de 

produtos hortícolas, de 

ervas aromáticas, de 

antiguidades  que 

ajudaram a promover o 

espírito empreendedor dos 

alunos; 

Ações de Voluntariado:  

Múltiplas ações foram 

dinamizadas ao longo do 

ano 

 

 

 

 

Projetos comemorativos: 

Dia da Alimentação; 

Dias do Agrupamento; 

 

 

Programas de 

prevenção: Projeto Vida e 

Saúde, Agenda XXI, 

Projeto Parentalidades; 

 

 

 

Atividades para 

preservação de recursos: 

 

Projeto Agenda XXI 

 

Projetos 

extracurriculares: foi 

dada continuidade a um 

trabalho exemplar de 

integração e inclusão  

escolar e social 

 

Criação  de um 

Quadro de mérito e 

excelência das 

atividades 

desenvolvidas: ainda 

não efetuado. 

 

Aumentar os níveis 

de participação de 

todos os elementos 

da comunidade 

educativa nas 

atividades:  

Aumentar em 2% o 

número de alunos 

indicados para o 

quadro de mérito 

relativamente ao ano 

anterior; 

 

Melhorar os 

mecanismos de 

participação dos alunos 

em tarefas e atividades 

organizacionais 

 

Aumentar o número de 

participantes em 

projetos de 

voluntariado 

 

 

Aumentar a 

participação e 

frequência das 

relações com as 

autoridades locais, 

comunidades e 

associações 

representativas 

 

Aumentar o número de 

ações reconhecidas 

publicamente 

 

 

Aumentar o apoio a 

cidadãos socialmente 

desfavorecidos 

 

Aumentar o número de 

alunos e/ou instituições 

apoiadas pelo 

Agrupamento; 

 

Não concretizado. 

 

 

 

 

 

Dados do Inquérito: ver 

anexo. 

 

 

 

 

Meta atingida: foram 

indicados 31 alunos 

(ano anterior- 28) 

 

 

 

 

 

 

 

Colaboração com os 

Leigos Missionários na 

angariação de material 

escolar para Guiné 

Bissau; 

 

 

 

Inscrição do 

Agrupamento no 

projeto Refood de 

Ermesinde; 

 

 

Programa PERA: apoio 

a 176 alunos do 1º ao 

3º ciclo e PERA Escola 

com apoio a 23 alunos; 

 

22 alunos apoiados 

pela Loja social; 

Campanha de 

solidariedade: 

atribuição de 115 

cabazes a famílias 

carenciadas; 

 

Apadrinhamento de 

uma criança no “The 

BigHand”; 
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N
º 

3
  M

EL
H

O
R

A
R

 A
 C

O
M

U
N

IC
A

Ç
Ã

O
 

Coord. 

Biblioteca 

Coord Projetos 

Coord 

Departamento 

CAA 

GECI 

Atualização sistemática 

da pagina do 

Agrupamento 

Melhorar a rapidez e a 

fluidez da informação 

dentro e fora do 

agrupamento. 

 

Criação de newsletters 

Ainda não concretizado 

 

Criação e dinamização 

de uma pagina do 

Agrupamento nas redes 

sociais 

Existe uma página oficial 

da DAFG. 

 

 

 

Colocação de painéis 

informativos/ 

publicitários dentro e 

fora da escola 

Diversificar os meios de 

divulgação do 

Agrupamento e reforçar 

uma imagem positiva. 

 

 

Ativar uma caixa de 

sugestões 

Ativado mas sem 

participação. 

 

Criação do Projeto GECI 

Criado o grupo de trabalho 

e os seus objetivos e 

missão. 

 

 

 

 

 

Aumentar a eficácia 

da circulação de 

informação interna 

Aumentar o número de 

iniciativas divulgadas; 

 

Atualizar 

semanalmente a 

pagina da escola 

 

 

Aumentar o grau de 

cobertura dos meios de 

comunicação social 

 

 

 

Aumentar o grau de 

conhecimento da 

comunidade  interna  

e externa 

relativamente ao 

trabalho do 

Agrupamento. 

 

 

Criar um grupo de 

trabalho com o objetivo 

de partilhar 

informações e boas 

práticas 

 

 

 

Jornal escolar 

AEEonline: 86 notícias 

+ 35174 visualizações 

em 20/7; 

- Jornal A Voz de 

Ermesinde: 5 notícias; 

- Jornal online de 

Valongo: 36 

publicações. 

 

 

 

 

 

Não concretizado 

 

 

 

 

Dados do Inquérito: 

consultar resultados em 

anexo. 

 

 

 

 

 

 

Criado o grupo de 

trabalho e os seus 

objetivos e missão. 
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N
º 

4
 -

 S
E

N
T

ID
O

 D
E

 P
E

R
T

E
N

Ç
A

 A
O

 A
G

R
U

P
A

M
E

N
T

O
  

Coord. de 

Departamento 

CAA 

Assoc Pais e 

Estudantes 

Coord Projetos 

Coord. Desporto 

Escolar 

Caminhada entre todas 

as escolas: avaliação 

negativa, poucos 

participantes; sugere-se a 

sua realização num dia de 

semana em tempo de 

aulas. 

 

Dias do AEE: elaboração 

de puzzles e emblema do 

AEE pelo 1º ciclo: 

avaliação positiva, sugere-

se maior visibilidade; 

 

Organização de 

atividades com avaliação 

positiva: atividade de 

integração dos alunos do 

4º ano; Dia Mundial da 

Erradicação da Pobreza; 

Feira do livro da 

Associação de Pais da 

ESE; Corta-Mato e Torneio 

de Futebol Feminino; final 

do Torneio de Futebol da 

Associação de Estudantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formação: 

Homofobia e Transfobia 

 

Manter uma atitude 

proativa da 

comunidade escolar. 

 

 

 

 

Aumentar a 

participação dos 

elementos da 

comunidade educativa. 

 

 

 

Aumentar o número de 

atividades organizadas 

em colaboração pelas 

várias escolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manter os projetos que 

veiculam o respeito 

pela diferença e pela 

multiculturalidade 

Promover a 

interiorização de 

práticas auto 

avaliativas em todos os 

agentes educativos 

Realizaram-se oito 

atividades conjuntas 

englobando todo o 

Agrupamento em 

simultâneo. Pouco 

participadas e com 

pouca visibilidade 

 

 

Ver dados do Inquérito 

 

 

Foram organizadas 

diversas e meritórias 

atividades que apesar 

de serem do AEE, não 

deslocaram alunos 

entre as várias escolas 

para participarem em 

conjunto em atividades 

comuns e com visitas 

recíprocas (Laboratório 

aberto, Canguru 

Matemático, 

Olimpíadas da 

Matemática, dia do Pi, 

Jogo do 24, 

SuperTMatic  

Astronomia, Postal de 

Natal e Páscoa digital, 

Concursos de 

Presépios e Cruzes, 

Festas de Natal, 

Carnaval, Celebração 

da Páscoa e outros. 

 

 

Realizaram-se sessões 

de esclarecimento a 

várias turmas do AEE. 

 

Exposição “A Violência 

Doméstica” 
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N
º 

5
 -

 C
O

N
D

IÇ
Õ

E
S

 D
E

 R
E

A
L

IZ
A

Ç
Â

O
 P

R
O

F
IS

S
IO

N
A

L
 

CAA 

Coord PAASA 

Coord 

Formação 

 

 

Estabelecer protocolos 

com Instituições do Ensino 

Superior 

 

 

 

Desenvolver uma atitude 

de promulgação de boas 

práticas 

 

 

 

 

 

Estabelecer uma 

orgânica/rotina de auto e 

hétero observação das 

práticas organizacionais. 

 

 

Realizar sessões de 

partilha de conhecimentos 

e de saberes interpares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponibilizar formação 

ajustada às 

necessidades 

 

 

 

Manter a qualidade e 

profissionalismo do 

pessoal docente e não 

docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilizar os recursos 

humanos internos para 

a formação dentro do 

Agrupamento 

 

 

 

Resultados a serem 

recolhidos: 

-CFAE Sebastião da 

Gama 

 

 

 

 

O AEE tem neste 

momento estabelecidos 

protocolos com : 

Centro de 

Documentação 

Europeia da 

Universidade do Porto 

Centro de Informação 

Europeia Jacques 

Delors 

Faculdade de Letras da 

UP 

CIMAR – Geologia 

Faculdade de 

Engenharia da UP 

 

Faculdade de Ciências 

da UP 

Faculdade de 

Psicologia da UP 

Faculdade de Desporto 

da UP 

Instituto Superior de 

Engenharia do Porto 

Escola Superior de 

Educação 

Cooperativa de Ensino 

Superior Politécnico e 

Universitário 

Ordem dos Biólogos e 

Universidade do Minho 

 

Nº 6 

 

 

CONTR

OLO  de 

ENTRA

DAS 

 

 

 

Direção 

Coordenadores

Estabelecimento 

Operacionalização do 

sistema de controlo e 

aplicabilidade dos cartões 

Uso pleno do modelo 

de cartão atual 

 

Funcionalidade do 

sistema articulado às 

exigências 
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Considerações finais: 

O Plano de Melhorias, em consonância com o Projetivo Educativo, tem uma vigência de 

quatro anos, tendo o primeiro como objetivo a recolha de dados e informações que 

servissem como referencial para os restantes três anos, de forma a que se possa aferir a 

evolução do trabalho desenvolvido pela organização. 

Assim, esta é, necessariamente, uma avaliação intercalar e não se pretende que as metas, 

objetivos e atividades previstas para esse período temporal se cumpram a meio do seu 

percurso. Há, no entanto, que tomar conhecimento do seu grau de concretização até ao 

momento para que se possam fazer as correções necessárias e detetar eventuais desvios 

relativamente ao caminho traçado. 

Fazer a avaliação de um Mega Agrupamento, constituído por unidades tão diferenciadas 

em diversos domínios (físicos, contextuais, pedagógicos) e procurar, num único 

documento, aglutinar todas essas especificidades não é tarefa fácil e, possivelmente, 

muito haverá a aprender e a melhorar para sabermos qual a(s) melhor(es) formas de o 

fazer. Mas, como só se aprende fazendo, é com humildade que procuramos trazer ao 

conhecimento de toda a comunidade o trabalho desenvolvido pelo grupo de trabalho que 

a ele se dedicou afincadamente. 

Encontramos muitas dificuldades: a “enormidade” da tarefa a executar, o pouco 

envolvimento dos órgãos de gestão intermédia essenciais para a concretização dos 

planos de ação, a dificuldade em cooptar e motivar novos membros para o grupo de 

trabalho, a dificuldade em estabelecer uma compreensão conjunta de linguagens tão 

diferentes expressas internamente nas reuniões de trabalho, o pouco tempo disponível 

para dar resposta às exigências deste trabalho (apesar da enorme boa vontade de todos 

os elementos e do grande espírito de entreajuda entre todos) e a demasiada 

burocratização que muitas vezes impede a discussão e debate, por parte de todos, de 

questões mais abrangentes e fundamentais ao sistema educativo. 

 

Recomendamos que se faça uma reflexão cuidada deste relatório e apresentamos 

algumas sugestões que mais não são do que sínteses conclusivas da análise efetuada 

pela comissão ao longo das suas sessões de trabalho: 

 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. 

 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; 
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 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; 

 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. 

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

com alunos de 3/4 anos, turmas com 4/5 anos) para que se possa efetuar um 

trabalho mais eficaz e direcionado às potencialidades de aprendizagem; 

 No 1º ciclo evitar a formação de turmas com mais do que um nível de 

ensino; 

 Potenciar o trabalho colaborativo interpares através da aplicação de testes 

intermédios, provas de autorregulação, preparação de aulas conjuntas, 

partilha de instrumentos de avaliação, aulas partilhadas (trocas entre 

professores em determinados momentos/áreas temáticas para posterior 

partilha de diagnóstico de problemas e implementação de medidas de 

remediação); 

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

negativas (qualidade de sucesso), para além da afixação diferenciada em 

todas as escolas dos alunos de Quadro de Mérito e de Honra. 

 Estimular o sentido de pertença ao agrupamento fortalecendo laços e criando 

dinâmicas de interiorização do sentimento de pertença. Sendo as pessoas o 

maior capital de qualquer organização e a sua mais-valia, é na sua satisfação, 

bem-estar e realização que devemos investir e, neste sentido, sugerimos a 

insistência na realização conjunta de diversas atividades não só de trabalho, 

mas também lúdicas, culturais, de partilha de experiências, vivências e 

saberes que certamente permitirão que se construa a nossa identidade 

coletiva, coesa e unida;  

 O reforço da autoridade do professor e dos auxiliares de ação educativa 

através de técnicas de simulação de conflitos, incluindo nas necessidades de 

formação do Agrupamento ações conducentes à gestão da indisciplina e à 

aprendizagem de técnicas de desenvolvimento da assertividade. Ao mesmo 

tempo, consciencializar todos os agentes educativos para a necessidade de 

haver celeridade na denúncia de casos de indisciplina e rapidez na aplicação 

das medidas corretivas e sancionatórias; 

 A insistência numa estratégia concertada de marketing e comunicação no e 

do Agrupamento para dinamizar ações de promoção, divulgação e cooptação 

de parceiros essenciais para o fortalecimento da imagem do Agrupamento e 

das escolas que o constituem; 

 Procurar garantir o acompanhamento dos encarregados de educação através 

da generalização do sistema de S.M.S., fazendo-lhes chegar informações 

importantes em momentos chave do trabalho dos seus educandos e 
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solicitando a sua presença na escola através da visualização dos seus 

trabalhos e atividades, trazendo-os assim com mais frequência à escola e 

levando-os a terem uma participação mais ativa; 

 Tornar obrigatória a criação de uma newsletter mensal com as atividades do 

Agrupamento a ser divulgada para as entidades parceiras e meio local; 

 

Não poderíamos terminar este relatório sem apelar ao sentido de compromisso que deve 

prevalecer por parte de todos os agentes envolvidos no processo de autoavaliação. Este 

é um percurso que se desenvolve em diferentes passos e que necessariamente deve 

envolver, de diferentes modos mas de forma sistemática, todos os membros da 

comunidade educativa, individualmente e através das estruturas que os enquadram. 

Sendo um percurso em ordem a uma escola melhor enquanto espaço de ensino e 

aprendizagem, espaço social e de trabalho para todos, ele deve pautar-se por princípios 

de utilidade, exequibilidade e ética. E isto significa também que toda a avaliação assenta 

num processo negociado e numa postura de compromisso. Empenhemo-nos, pois, nesta 

missão.                      

 A Comissão de Autoavaliação, 

Ana Maria Cortez 

António Pereira 

Cristina Farelo 

Cristina Paradinha 

Fernando Mota 

                                                                                                             José Ireneu Moreira 

Manuela João Bispo 

Patrícia Freitas 

Rita Ramos 

Sérgio Ferreira 

Tiago Alves 

Vasco Amorim 

Virgínia Baltazar 


