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Liderança e Gestão

No global, a comunidade escolar (entidades locais, enc. de educação, alunos, docentes e 

pessoal não docente) manifestou satisfação com o desempenho do Agrupamento ao nível 

dos seguintes parâmetros:

Clima de escola

Participação da comunidade educativa 

Promoção do trabalho colaborativo

Dinâmicas pedagógicas implementadas

Impacto das parcerias na promoção das aprendizagens dos alunos

Projeto Erasmus +



Liderança e Gestão

Principais parâmetros a melhorar:

Condições de trabalho 

Vigilância dos espaços escolares 

Participação da comunidade educativa nas decisões 

Reuniões de articulação e de trabalho colaborativo

Envolvimento mais proativo dos enc. de educação/pais no âmbito dos seus deveres 

Divulgação de informação por parte do Conselho Geral

Aumento do número de alunos participantes no projeto Erasmus +



Liderança e Gestão

Principais parâmetros a melhorar:

Aumento de projetos/atividades que envolvam parcerias com as entidades locais

Nos projetos/atividades com parcerias dar mais atenção:

- à pertinência dos assuntos abordados;

- à consolidação realizada após a implementação da atividade/projeto; 

- ao impacto na redefinição do trabalho futuro.



Gestão Curricular

No global, foram pontos fortes:

Projetos interdisciplinares ao nível do Plano Curricular de Turma (PCT)

Formação docente e não docente

Mudanças resultantes da implementação dos DLnº54/18 e DLnº55/18 de 6 de julho

Implementação do Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) – foram apoiados 61 

alunos

O Plano de Trabalho Individual (PTI) foi implementado um a 49% dos alunos do 

AEPPN 

Foram obtidas taxas de sucesso nos indicadores: 

- taxa de alunos apoiados pelo CAA;

- taxa de alunos com PTI;

- taxa de transição/aprovação;

- taxa de alunos com classificação positiva a todas as disciplinas.



Gestão Curricular

No global, foram pontos fortes:

A taxa de insucesso escolar dos alunos com Apoio Tutorial Específico (ATE) foi 

inferior a 20% em todos os ciclos

Pelo menos 75% dos alunos que frequentaram as medidas de promoção do sucesso 

educativo, (apoio ao estudo a português e a matemática, laboratório de física e 

química e explicoteca), obtiveram avaliação positiva nas disciplinas apoiadas

Matemática obteve bons resultados na avaliação externa (superiores aos nacionais)

A taxa de alunos que melhoraram ou mantiveram a média final das suas 

classificações relativamente ao ano anterior, nos 2º e 3º ciclos.

O abandono e o absentismo escolar obtiveram, em todos os ciclos, taxas muito 

baixas



Gestão Curricular

No global, foram pontos fortes:

A taxa de indisciplina em sala de aula, em todos os ciclos, foi baixa

A taxa de insucesso dos alunos apoiados pelo GAAF, em todos os ciclos, foi inferior 

a 7%

Nas assembleias de auscultação, os enc. de educação e os alunos revelaram uma 

intervenção ativa nas decisões de âmbito pedagógico

A comunidade educativa (diretores de turma, enc. de educação e parceiros) 

manifestou um elevado grau de satisfação com a atuação do GAAF

As disciplinas de Cidadania e Desenvolvimento e Tempo Turma foram enriquecidas 

com 32 parcerias



Gestão Curricular

Principais parâmetros a melhorar:

Clarificação dos procedimentos de atuação entre todos os intervenientes na 

implementação do DL nº 54/18 de 6 de julho

Reformulação dos PTI

Divulgação dos critérios de avaliação gerais e das várias disciplinas, na página Web 

do AEPPN

Melhoria dos resultados da avaliação externa a Português

Opções pedagógicas com reflexo na taxa de percursos diretos de sucesso dos 

alunos, em todas as ofertas educativas e em todos os ciclos



Gestão Curricular

Principais parâmetros a melhorar:

Diferenciar os indicadores que monitorizam a indisciplina

Taxa de alunos que melhoraram ou mantiveram a média final das suas 

classificações relativamente ao ano anterior no 1º ciclo



Notas Finais

As reestruturações devem ser holísticas e integradas nas diferentes dimensões envolvidas e 

com a participação interdisciplinar e multidimensional de todos os agentes educativos, na 

abordagem dos problemas ou dos parâmetros a melhorar.

A Equipa de Autoavaliação foi da opinião que o seu trabalho seria mais profícuo se alargasse 

a sua área de atuação.

No próximo ano letivo, a Equipa de Autoavaliação continuará a desenvolver o trabalho 

definido no plano de ação 2018/2021, de forma proativa, com imparcialidade e 

objetividade.

A Equipa de Autoavaliação agradece a colaboração de todos os elementos da comunidade 

educativa que, direta ou indiretamente, contribuíram para a recolha, análise e elaboração 

do relatório de autoavaliação.



Divulgação

Ou diretamente através do link:

http://novo.aeppn.pt/index.php/documentos/ou

tros-documentos

Para uma consulta mais pormenorizada, pode 

aceder ao Relatório de Autoavaliação 2018-2019 

na página do Agrupamento.


