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INTRODUÇÃO
De acordo com a Lei nº 31/2002, de 20 de dezembro, que aprova o sistema de
avaliação da educação do ensino não superior, visando a promoção de uma cultura de
melhoria continuada da organização, do funcionamento e dos resultados do sistema
educativo e dos projetos educativos (artigo 3º, alínea h), o presente documento tem o intuito
de apresentar a análise de resultados, de acordo com o plano de ação do triénio 2018/2021
reformulado em função do Plano Plurianual de Melhoria TEIP (PPMTEIP) e das alterações da
legislação que regem: o currículo do ensino básico (Decreto-Lei nº 55/2018 de 6 de julho); a
inclusão (Decreto-Lei nº 54/2018 de 6 de julho); e as ofertas educativas e avaliação dos alunos
(Despacho Normativo Nº 1-F/2016 de 5 de abril e Portaria nº 223-A/2018 de 3 de agosto).
A Equipa de Autoavaliação no âmbito das suas funções, em parceria com a
Coordenadora TEIP, ficou responsável pela monitorização e avaliação do PPMTEIP ao nível das
ações da sua incumbência e dos indicadores globais de aplicação universal, definidos no
respetivo Plano TEIP (anexo1).
Neste sentido, o presente relatório apresenta a análise e o tratamento de dados
referentes:
- Educação Pré-Escolar;
- Resultados escolares - todos os indicadores TEIP e todos os indicadores internos do

agrupamento monitorizados ao longo do ano letivo 2019-2020;
- Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular (AFC) em articulação com a Estratégia
de educação para a cidadania;
- Projeto SELFIE;
- Ensino à Distância (E@D),
No total, no 3º período estavam matriculados no Agrupamento 1948 alunos de acordo
com a seguinte distribuição:
NÚMERO DE ALUNOS POR CICLO
Nível

Total

Educação Pré-Escolar

242

1º Ciclo do Ensino Básico

701

2º Ciclo do Ensino Básico

399

3º Ciclo do Ensino Básico

606
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CAPÍTULO I - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

As atividades do 3º período decorreram, nos termos da excecionalidade, de acordo
com a situação de pandemia mundial Covid-19, com o cumprimento das medidas de
contenção, segundo as orientações da tutela e da direção do Agrupamento.
No dia 1 de junho reabriu a educação pré-escolar em regime presencial de acordo com
o Plano de Contingência e Reorganização dos Jardins-de Infância do Agrupamento.
Através da análise dos três relatórios trimestrais da coordenadora da Educação PréEscolar é possível aferir que:
- De um modo geral, foram cumpridos os objetivos planeados para o ano letivo, encontrandose as aprendizagens adquiridas ou em aquisição pela maioria das crianças;
- A reorganização dos planos curriculares de grupo foi cumprida, relativamente a:
- observação e avaliação das crianças e dos grupos;
- resolução das dificuldades detetadas/necessidade de suporte complementar
específicas de intervenção;
- reformulação do ambiente educativo, com reforço e implementação de estratégias
variadas, nomeadamente trabalho de aprendizagem curricular por projetos
cooperativos, elaboração das regras de vida em grupo em reunião com crianças e
introdução de novos instrumentos de registo, para utilização pelas próprias crianças;
reformulação do trabalho letivo e articulação com os pais/famílias, no âmbito da
contingência COVID-19.
- Quanto ao comportamento, como balanço avaliativo, verifica-se que metade dos grupos cinco- apresenta ainda um nível do comportamento satisfatório (só cumprem as regras em
contexto de sala), enquanto os restantes cinco grupos apresentaram um comportamento
pouco satisfatório (não cumprem as regras). A grande heterogeneidade de alguns grupos, o
elevado número de crianças sinalizadas para apoio por grupo, alguns contextos
sociofamiliares mais disruptivos, o pouco investimento de certas famílias na escola, as
alterações frequentes ao nível do pessoal não-docente, a diferença entre as regras de
convivência social nos contextos educativo (em ambiente escolar) e familiar, entre outros,
podem ter sido proponentes desta realidade, potenciando momentos de maior
insegurança/estabilidade emocional nas crianças e, por vezes, também nos adultos;
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- Relativamente à assiduidade dos grupos, considera-se satisfatória dado que a grande parte
das faltas registadas no INOVAR foram justificadas formalmente e/ou dadas a conhecer às
docentes titulares de grupo;
- Em relação ao cumprimento das atividades previstas no Plano Anual de Atividades (PAA)
foram cumpridos os objetivos do Plano Plurianual de Melhoria (PPM) TEIP (2018-2021), os
quais foram avaliados mensalmente e registados em impresso próprio, que se encontram
anexos às atas mensais do Departamento;
- Durante o ano letivo foram estabelecidas parcerias com as famílias e com entidades locais:
Autarquia; ACASO, MOJU, CPCJ; Centro de Saúde de Olhão; GNR; SNIPI; GAAF; AET;
Psicoespaço; Biblioteca Municipal Drº Mariano Gago; Museu Municipal de Olhão; Algarve
Outlet; Clube Oriental de Pechão e Associação de Pais, e Juntas de Freguesia de Pechão e de
Quelfes.
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CAPÍTULO II - RESULTADOS ESCOLARES
No âmbito dos resultados escolares apresentam-se os resultados obtidos a nível dos
indicadores TEIP e outros internos do agrupamento, monitorizados ao longo do ano letivo 20192020.
O cumprimento das metas TEIP está assinalado para cada indicador da seguinte forma: se
a meta foi atingida a cor da quadrícula onde constam os valores definidos no plano TEIP é verde,
caso contrário é vermelha.
Face ao contexto de pandemia mundial COVID-19 os resultados finais apresentados são os
do 2º período, uma vez que os constrangimentos impostos pelas alterações na modalidade de
ensino aprendizagem não permitiram aferir resultados no 3º período. Neste sentido, sempre que
esta situação se verificou surge a designação E@D – Ensino à distância.
As ações de melhoria monitorizadas são as definidas no plano estratégico do PMMTEIP
(anexo 1).
No ano letivo 2018/2019 a equipa de autoavaliação aplicou um conjunto de inquéritos por
questionários com o intuito de aferir graus de satisfação da comunidade educativa em relação aos
seguintes indicadores TEIP:
- globais de aplicação universal - grau de satisfação dos vários agentes da comunidade
educativa relativamente ao clima de escola; grau de participação dos vários agentes da
comunidade educativa na definição das ações a desenvolver pela Escola; grau de diversidade das
medidas organizacionais que visam a promoção do trabalho colaborativo; grau de satisfação dos
vários agentes da comunidade educativa face às dinâmicas pedagógicas implementadas;
- Ação TEIP 3 - grau de satisfação face à divulgação realizada;
- Ação TEIP 9 - grau de satisfação do público-alvo face às intervenções da Equipa GAAF;
- Ação TEIP 11- grau de satisfação do impacto das parcerias na promoção das aprendizagens
dos alunos;
- Ação TEIP 12 - grau de satisfação relativamente ao projeto Erasmus+.
Os resultados da aplicação dos inquéritos por questionário foram divulgados no relatório
de autoavaliação 18/19.
Este ano letivo, a equipa de autoavaliação, a coordenadora TEIP, a direção e o perito
externo consideram que não faria sentido voltar a aplicar questionários iguais ou semelhantes sem
que ocorresse um período de tempo significativo para aplicação das sugestões de melhoria
propostas pela equipa de autoavaliação em função dos resultados de 2018-2019.
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Constam também do relatório dados do site do Ministério de Educação que divulga as
estatísticas do ensino básico e secundários – InfoEscolas, com o objetivo de posicionar o
agrupamento a nível nacional em dois indicadores. Os dados foram recolhidos no site em julho de
2020.

Ação 1 – Desenvolvimento Profissional dos Docentes e Não Docentes
No âmbito da ação 1 do PPMTEIP, cujo objetivo é promover e apoiar a formação do pessoal
docente e não docente de modo a contribuir para a melhoria do desempenho profissional, foram
monitorizados, ao longo do ano letivo, os indicadores: número de docentes e não docentes que
frequentem: cursos; oficinas; ACD; MOOC; círculos de estudos, entre outras modalidades de
formação.

PÚBLICOALVO

FORMAÇÃO 2019-2020
TAXA REALIZAÇÃO DE
FORMAÇÃO
DIFERENCIAL
2018-2019 2019-2020

Docentes

68%

69%

+1%

Não Docentes

45%

21%

-24%

META TEIP PREVISTA PARA O
FINAL DO ANO LETIVO
Aumentar em 10% o número de
docentes em formação em
relação ao ano anterior.
Aumentar em 10% o número de
não docentes em formação em
relação ao ano anterior.

Os dados mostram que as duas metas TEIP não foram alcançadas.

ÁREAS DE FORMAÇÃO DOCENTE 2019-2020
AÇÕES DE FORMAÇÃO DO
Nº DE
META TEIP PREVISTA PARA O FINAL
PLANO DE CAPACITAÇÃO PARA
AÇÕES DE
TAXA
DO ANO LETIVO
2018/2021
FORMAÇÃO
Inscritas nos vetores 1, 2 e 7 20% das ações realizadas inscritas
autonomia
e
flexibilidade
2
66%
nos vetores 1, 2 e 7 - autonomia e
curricular
flexibilidade curricular, avaliação e
inclusão, respetivamente – do plano
Não inscritas nos vetores 1, 2 e 7
1
33%
de capacitação para 2018/2021

A análise dos dados mostra que a meta TEIP foi atingida com sucesso.
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Ação 2 – Articulação Curricular
No âmbito da ação 2 do PPMTEIP, cujo objetivo é potenciar a articulação entre ciclos e
entre diferentes grupos disciplinares do mesmo ciclo - transversalidade das Aprendizagens
Essenciais (ao nível dos DAC e/ou das restantes disciplinas.), foram monitorizados, ao longo do ano
letivo, os indicadores: número de sessões de trabalho no âmbito da articulação entre ciclos e
número de projetos interdisciplinares por ciclo.

CICLOS
Pré-Escolar e 1º Ciclo
1º e 2º Ciclos
2º e 3º Ciclos

1º Ciclo
2º Ciclo
3º Ciclo
Total

2
0
8

Total

CICLOS

ARTICULAÇÃO INTERCICLOS
Nº DE SESSÕES
ÁREAS DISCIPLINARES ENVOLVIDAS

10

Todas as áreas
---------------------------------------------------------------------------Português/ Inglês/ Matemática/Ciências Naturais/
História/ EV/ ET/ EF

META TEIP PREVISTA
PARA O FINAL DO ANO
LETIVO

10 sessões de trabalho
docente de articulação
interciclos

PROJETOS INTERDISCIPLINARES AO NÍVEL DO PLANO CURRICULAR DE TURMA
Nº
META TEIP
Nº DE TURMAS COM
TAXA DE TURMAS ENVOLVIDAS EM
TOTAL
PREVISTA PARA O
PELOS MENOS UM
PELO MENOS UM PROJETO
DE
FINAL DO ANO
PROJETO
INTERDISCIPLINAR AO NÍVEL DO PCT
TURMAS
LETIVO
35
35
100%
50% das turmas por
19
100%
cada ciclo envolvidas
19
em pelo menos um
18
18
100%
projeto
interdisciplinar ao
72
72
100%
nível do PCT
A análise dos dados mostra que ambas as metas TEIP foram atingidas com sucesso.

Ações 4 e 5 - Apoios Educativos e/ou Coadjuvação no Primeiro Ciclo e Reforço à Aprendizagem
nos 2º e 3º Ciclos
Foram monitorizados os seguintes indicadores:




Taxa de insucesso escolar
Taxa de alunos com classificação positiva a todas as disciplinas
Taxa de qualidade de sucesso nas áreas de Expressões e do Estudo do Meio no 1º
Ciclo

Na taxa de insucesso escolar, de acordo com os Indicadores Gerais TEIP, foram
contabilizados todos os alunos (exceto PIEF e CEF), dentro da escolaridade obrigatória,
considerando os alunos excluídos por faltas e que não abandonaram o sistema educativo.
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TAXA DE INSUCESSO ESCOLAR (1º e 2º PERÍODOS
META TEIP DE INSUCESSO
ALUNOS EM RISCO DE RETENÇÃO E 3º PERÍODO
CICLOS
ESCOLAR PREVISTA PARA
ALUNOS NÃO APROVADOS/NÃO TRANSITADOS)
O FINAL DO ANO LETIVO
1º Período
2º Período
3º Período
6,10% a)
3,13% a)
1º Ciclo
0,71%
No máximo 3,5 %
12,37%
2,27%
2º Ciclo
0,51%
No máximo 4,5 %
21,21%
4,33%
3º Ciclo
0,69%
No máximo 3,6 %
AEPPN
12,79%
3,34%
0,66%
----------------------------------Observação: a) No âmbito da legislação em vigor, não há lugar a retenções no 1º ano do 1º
ciclo, contudo o departamento, neste ano de escolaridade nos 1º e 2º períodos, identificou
alunos com acentuadas dificuldades de aprendizagem.
A análise dos dados revela que nos 1º, 2º e 3º ciclos todas as metas foram atingidas com
sucesso.
O site InfoEscolas apresenta sobre este indicador informação que permite avaliar a
evolução da taxa de retenção ou desistência dos alunos.
1º CICLO

A análise dos dados mostra que ao longo dos 4 anos apresentados, a taxa de retenção ou
desistência dos alunos do agrupamento é sempre mais elevada no 2º ano de escolaridade.
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2º CICLO

Os dados mostram que ao longo dos 4 anos apresentados, a taxa de retenção ou
desistência dos alunos do agrupamento foi a partir de 2015/2016 mais elevada no 5º ano. Em
2017/2018 a diferença entre as taxas nos 5º e 6º anos é menor em relação aos anos anteriores.
3º CICLO

Os dados revelam que em 2014/15 e 2015/16 existia um padrão nas retenções dos 3 anos
no qual a percentagem era menor no 8º ano de escolaridade. Em 2016/2017 há uma mudança na
distribuição das taxas de retenção e em 2017/2018 o valor mais elevado passou a ser no 9º ano e
não no 7º ano como se verificava nos anos anteriores.
Na taxa de alunos com positiva a todas as disciplinas, de acordo com os Indicadores Gerais
TEIP, foram contabilizados todos os alunos (regular, PIEF e CEF) com classificação positiva a todas
as disciplinas por ano/ciclo.
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TAXA DE ALUNOS COM CLASSIFICAÇÃO
META TEIP PREVISTA PARA
POSITIVA A TODAS AS DISCIPLINAS
O FINAL DO ANO LETIVO
CICLO
3º
Período
1º Período 2º Período
82,84%
87,18%
1º Ciclo
89,30%
No mínimo 86,00 %
56,61%
84,50%
2º Ciclo
89,97%
No mínimo 81,00%
46,39%
72,34%
3º Ciclo
78,05%
No mínimo 71,00 %
63,75%
81,26%
AEPPN
85,46%
----------------------------------De acordo com a análise dos dados nos 1º, 2º e 3º ciclos todas as metas foram atingidas
com sucesso.
Na taxa de qualidade de sucesso nas áreas de Expressões e do Estudo do Meio no 1º Ciclo,
foram contabilizados apenas os alunos que na classificação final do 3º período obtiveram Bom(B)
ou Muito Bom(MB) na área de Expressões (educação artística e educação física) e de Estudo do
Meio. A amostra apenas considerou as turmas de Autonomia e Flexibilidade Curricular.
META TEIP PREVISTA PARA O
FINAL DO ANO LETIVO

TAXA DA QUALIDADE DE SUCESSO
1º Ciclo

Estudo do Meio
Expressões
Estudo do Meio
Expressões
1º
2º
3º
1º
2º
3º
Período Período Período Período Período Período
72%
76%
79%
61%
60%
74%
No mínimo 70% No mínimo 80%
A análise dos dados mostra que a meta não foi atingida na área das Expressões.

Indicadores do Agrupamento no âmbito das medidas de promoção do sucesso educativo
Face ao contexto de ensino à distância do 3º período, os dados apresentados referem-se
apenas aos 1º e 2º períodos, uma vez que as diferentes modalidades de apoio não funcionaram
no 3º período.
Foram monitorizadas as taxas de sucesso nas disciplinas com apoio educativo:





AE1 e AE2 – 2º ciclo;
APP - 2º e 3º Ciclos;
Explicoteca – 2º e 3º ciclos;
Laboratório de Física e Química

APOIO AO ESTUDO
2º CICLO – AE1 E AE2

AE1 – Português
AE2 - Matemática
AEPPN

TAXA DE ALUNOS ASSÍDUOS
1º
Período
83%
83%
83%

2º
Período
100%
100%
100%

TAXA DE SUCESSO À
DISCIPLINA DOS ALUNOS
ASSÍDUOS

3º
1º
Período Período
90%
58%
E@D
74%

2º
Período
93%
85%
90%

3º
Período

E@D
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Da análise comparativa entre o 1º e 2º períodos, verificou-se um aumento na taxa de
assiduidade e de sucesso.

Da análise comparativa entre o 1º e 2º períodos, houve um aumento da taxa de sucesso
dos alunos que beneficiam de Apoio ao Pedagógico Personalizado, nas disciplinas de Português e
de Matemática.

Nota: No 1º período não houve APP na disciplina de História no 3º ciclo

Da análise comparativa entre o 1º e 2º período, manteve-se a taxa de sucesso dos alunos
que beneficiam de Apoio Pedagógico Personalizado, na disciplina de Inglês (2 alunos em Inglês e 1
aluno em História).

Nota: No 1º período não houve coadjuvação em APP nas disciplinas de História e de Inglês nos 2º e o 3º ciclos. No 2º
período o APP nestas disciplinas só ocorreu no 3º ciclo.
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Da análise comparativa entre o 1º e 2º períodos, verifica-se: no 2º ciclo, o número de
turmas coadjuvadas aumentou a Português e Ciências Naturais e diminuiu a matemática; e no 3º
ciclo, o número de turmas coadjuvadas diminuiu a Matemática e a Português, manteve-se a
Ciências Naturais e aumentou em Inglês e História.

Da análise comparativa entre o 1º e 2º períodos, verifica-se: um aumento da taxa de
assiduidade à Explicoteca de Português, Inglês e de Matemática, uma diminuição da taxa de
assiduidade à Explicoteca de Francês, tendo-se mantido na Explicoteca de Ciências Naturais.
Verifica-se um aumento da taxa de sucesso, em todas as disciplinas, dos alunos assíduos à
Explicoteca.

Da análise comparativa entre o 1º e 2º períodos, verifica-se: uma diminuição da taxa de
assiduidade ao Laboratório de Físico-Química e um aumento da taxa de sucesso na disciplina dos
alunos assíduos ao Laboratório de Físico-Química.
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Ação 6 - Medidas de Apoio à Inclusão
Foram monitorizados os seguintes indicadores:



Taxa insucesso escolar de alunos apoiados pelo CAA nos 1º, 2º e 3º Ciclos
Taxa de insucesso escolar de alunos com plano individual de trabalho (PIT) nos
1º, 2º e 3º ciclos

O CAA apoia todos os alunos do agrupamento, contudo os dados abaixo apresentados
referem-se exclusivamente aos alunos cuja resposta prioritária do CAA é desenvolver
competências de autonomia pessoal e social.
No 1º ciclo, os alunos usufruíram de CAA, em contexto de sala de aula.
No total, foram apoiados pelo CAA 107 alunos do agrupamento.

INSUCESSO DOS ALUNOS APOIADOS PELO CAA
Percentagem

40%

CICLO

30%
20%
10%
0%

1º PERÍODO

1º Ciclo
5%

2º Ciclo
14%

3º Ciclo
39%

2º PERÍODO

0%

0%

0%

TAXA DE ALUNOS APOIADOS PELO CAA
COM INSUCESSO ESCOLAR
1º Período
2º Período
3º Período

1º Ciclo
2º Ciclo
3º Ciclo

5%
14%
39%

0%
0%
0%

AEPPN

19%

0%

E@D

META TEIP PREVISTA PARA O
FINAL DO ANO LETIVO
Sucesso =100%-0% =
= 100%
No mínimo 90% de sucesso

De acordo com a análise dos dados a meta foi atingida com sucesso.
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CICLO

TAXA DE ALUNOS COM PTI COM
INSUCESSO ESCOLAR
1º Período 2º Período 3º Período

META TEIP PREVISTA PARA
O FINAL DO ANO LETIVO

1º Ciclo
2º Ciclo
3º Ciclo

26%
25%
35%

12%
5%
7%

5%
0,81%
0,71%

Sucesso =100%-6,52% =
= 93,48%

AEPPN

31%

7,9%

6,52%

No mínimo 80% de sucesso

Importa mencionar que no âmbito da legislação em vigor, não há lugar a retenções no 1º
ano do 1º ciclo, pelo que nos dados anteriores não foram contabilizados 9 alunos do 1º ano com
PTI com acentuadas dificuldades de aprendizagem.
De acordo com a análise dos dados a meta foi atingida com sucesso.

Indicadores do Agrupamento no âmbito da monitorização da inclusão
Foram monitorizadas as medidas de suporte à aprendizagem dinamizadas no Centro de
Apoio à Aprendizagem (CAA).
CICLO
1º Ciclo
2º Ciclo
3º Ciclo
AEPPN

NÚMERO DE NOVAS REFERENCIAÇÕES À EMAEI

1º Período

2º Período

3º Período

6
24
21
51

15
8
24
47

15
7
23
45

Ao longo do ano letivo foram feitas 143 referenciações referentes a 15% dos alunos do
agrupamento, excluindo os alunos de outras ofertas educativas (CEF e PIEF).

No final do ano letivo 2019-2020 foram implementados 503 Planos Trabalho Individual
(PTI), correspondente a 30% dos alunos do agrupamento.
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O gráfico mostra que nos três ciclos diminuiu o número de alunos com PTI do 2º para o 3º
período.
CICLOS

TAXA DE ALUNOS COM PTI
Medidas Universais

1º Ciclo
2º Ciclo
3º Ciclo
AEPPN

1ºP
10%
36%
45%
28%

2ºP
22%
36%
45%
33%

TAXA DE ALUNOS COM RTP
Medidas Seletivas

3ºP

1ºP
6%
5%
5%
5%

E@D

2ºP
6%
7%
10%
7%

TAXA DE ALUNOS COM PEI
Medidas Adicionais

3ºP

1ºP
%6
9%
5%
6%

E@D

2ºP
5%
9%
5%
6%

3ºP

E@D

Da análise comparativa entre o 1º e 2º períodos, verifica-se a taxa de alunos com PTI
(Medidas Universais) aumentou no 1º ciclo e manteve-se no 2º e 3º ciclos; a taxa de alunos com
RTP (Medidas Seletivas) manteve-se no 1º ciclo, e aumentou no 2º e 3º ciclos; e a taxa de alunos
com PEI (Medidas Adicionais) diminuiu no 1º ciclo e manteve-se no 2º e 3º ciclos.

Percentagem

ALUNOS COM MEDIDAS ADICIONAIS APOIADOS NO CAA
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

1º PERÍODO

1º Ciclo
6%

2º Ciclo
9%

3º Ciclo
5%

2º PERÍODO

5%

13%

5%

Da análise comparativa entre o 1º e 2º períodos, verifica-se uma diminuição na taxa dos
alunos com medidas adicionais apoiados pelo CAA, no 1º ciclo, um aumento no 2º ciclo, tendo-se
mantido no 3º ciclo.
A coordenadora do departamento da educação especial no segundo período apresentou
o seguinte balanço:
CICLOS

1º Ciclo
2º Ciclo

Nº DE ALUNOS APOIADOS
COM MEDIDAS ADICIONAIS

38
51

3º Ciclo

32

AEPPN

121

EXEMPLOS DE RESPOSTA COMPLEMENTAR EM SALA DE
AULA OU NOUTROS CONTEXTOS EDUCATIVOS
Apoio individual especializado pelo docente de Educação
Especial em contexto de sala de aula e/ou noutros espaços
existentes na escola.
Apoio individual especializado em contexto de CAA e/ou em
sala de aula com a turma.
Reeducação da Leitura e da Escrita para apoio ao nível da
dislexia.
------------------------------------------------Página 16 de 102

Nº DE DOCENTES
CICLOS

ESPECIALIZADOS
EM ED. ESPECIAL

1º Ciclo

9

2º Ciclo
3º Ciclo
AEPPN

10
10
29

NÃO ESPECIALIZADOS
EM ED. ESPECIAL

SERVIÇOS E ESTRUTURAS DA ESCOLA QUE
COLABORAM COM O CAA

Todos os docentes do 1º
ciclo com turma - 36
8
8
52

Psicologia e Orientação em Contexto
Escolar, GAAF, Associação de Pais
Psicologia e Orientação em Contexto
Escolar, GAAF, ATE, Associação de Pais
-------------------------------

EXEMPLOS DE DIVERSIFICAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE ACESSO AO CURRÍCULO
CICLOS

No apoio ao acesso ao lazer, à
No apoio ao acesso à formação, ao ensino superior e
participação social e à vida
à integração na vida pós -escolar
autónoma

1º Ciclo
2º Ciclo
3º Ciclo

Não se aplica
Aplicação dos Planos Individuais de Transição nos
vários contextos (dentro ou fora da escola),
dependendo dos perfis dos alunos.

Dinamização da área de APS
(Autonomias Pessoais e Sociais)

Através da análise do relatório do coordenador da EMAEI é possível efetuar o seguinte
balanço final:








foram realizadas 33 reuniões- 8 da equipa fixa, 25 da equipa fixa com a equipa
variável;
participação do coordenador em dois conselhos pedagógicos;
reuniões informais com a direção;
143 alunos foram identificados, dos quais 139 avançaram para RTP;
310 alunos com medidas seletivas e/ou adicionais, 37 dos quais com o 9º ano
concluído;
verifica-se a necessidade extrema de uma terapeuta da fala, no agrupamento;
sugere-se alterações ao RTP e um novo documento de operacionalização e
avaliação das medidas, de forma a melhorar a monitorização por parte da
EMAEI.

Ação 7 - Promoção de comportamentos adequados em contexto escolar
Foram monitorizados os seguintes indicadores:





Taxa de ocorrências disciplinares em contexto de sala de aula nos 1º, 2º e 3º
ciclos
Taxa de alunos reincidentes em ocorrências disciplinares em contexto de sala de
aula nos 1º, 2º e 3º ciclos
Número de alunos apoiados pelo GAAF
Número de sessões implementadas pelo GAAF no âmbito da prevenção à
indisciplina
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Os resultados da taxa de ocorrências disciplinares no 1º período não foram apresentados
face aos constrangimentos apresentados na monitorização trimestral do referido período,
conforme constam da monitorização trimestral do 1º período.
Nas taxas de ocorrências disciplinares em contexto de sala de aula e de alunos reincidentes
em ocorrências disciplinares em contexto de sala de aula nos 1º, 2º e 3º ciclos, de acordo com os
Indicadores Gerais TEIP foram contabilizados todos os alunos do agrupamento (ensino regular
incluindo PCA, CEF e PIEF).
META TEIP PREVISTA PARA
O FINAL DO ANO LETIVO

TAXA DE OCORRÊNCIAS DISCIPLINARES
CICLOS

Em contexto de sala de aula
1º
2º
3º
Período Período Período

Alunos reincidentes
1º
2º
3º
Período Período Período

1º Ciclo

21,43%

0,28%

2º Ciclo

93,37%

3º Ciclo

97,16%

8,51%

AEPPN

93,76%

4,61%

Alunos
reincidentes

No máximo

41,00%

6,25%

E@D

Em sala
de aula

E@D

No máximo
85,00%
No máximo
90,00%

No máximo 75%

De acordo com a análise dos dados apenas foi atingida no 1º ciclo a taxa de ocorrências
disciplinares em contexto de sala de aula e em todos os ciclos a taxa de alunos reincidentes em
ocorrências disciplinares em contexto de sala de aula.
Em 2018-2019 o relatório anual TEIP considerou a nível da indisciplina também as taxas do
número de alunos envolvidos em ocorrências (dentro e fora da sala de aula) e do número de alunos
envolvidos em ocorrências em sala de aula.

CICLOS

TAXA DE ALUNOS ENVOLVIDOS EM
OCORRÊNCIAS (dentro e fora da sala de aula)

1º Período
1º Ciclo
2º Ciclo
3º Ciclo
AEPPN

CICLOS

1,57%
15,75%
22,42%
12,32%

2º Período
0,28%
13,25%
20,62%
10,57%

TAXA NO
FINAL DE
2019-2020

Diferencial

2,02%
4,00%
9,98%
5,39%

1,57%
15,75%
22,42%
12,32%

-0,45%
+11,75%
+12,44%
+6,93%

3º Período
E@D

TAXA DE ALUNOS ENVOLVIDOS EM
OCORRÊNCIAS EM SALA DE AULA

1º Período
1º Ciclo
2º Ciclo
3º Ciclo
AEPPN

2º Período

TAXA NO
FINAL DE
2018-2019

TAXA NO
FINAL DE
2018-2019

TAXA NO
FINAL DE
2019-2020

Diferencial

0,94%
3,47%
8,62%
4,33%

0,28%
13,25%
20,62%
10,57%

-0,66%
+ 9,78%
+ 12,00%
+ 6,24%

3º Período
E@D
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Os dados mostram um aumento considerável de indisciplina e de alunos envolvidos em
ocorrências em sala de aula nos 2º e 3º ciclos entre 2018-2019 e 2019-2020.
Os dados do 3º período foram tratados separadamente dado que o contexto de
ocorrência o ensino à distância foi diferente do verificado nos 1º e 2º períodos.
CICLOS
1º Ciclo
2º Ciclo
3º Ciclo
AEPPN

Nº TOTAL
Nº TOTAL DE
DE ALUNOS OCORRÊNCIAS
701
399
606
1706

0
6
4
10

Nº ALUNOS
ENVOLVIDOS EM
OCORRÊNCIAS
0
9
1
10

Nº ALUNOS
REINCIDENTES EM
OCORRÊNCIAS
0
2
3
5

A tabela revela que no ensino não presencial ocorreram atos de indisciplina nos 2º e 3º
ciclos.

A prevenção da indisciplina no agrupamento é um dos eixos de atuação do Gabinete de
Apoio ao Aluno e à Família (GAAF). Os dados apresentados, relativos ao trabalho desenvolvido por
esta estrutura foram cedidos pela sua coordenadora no âmbito do seu relatório anual.
Acompanhamento/Apoio aos alunos pelo GAAF
Pedidos de referenciação ano letivo 2019/2020

Nº Total

Intervenção psicossocial

50

Projeto "Porta Amiga"

75

Projeto "Dá-me Colo"

22

Pedidos de referenciação arquivados

41

Alunos com acompanhamento ativo no final do 3º período

106

147

A tabela abaixo refere-se ao número de sessões de trabalho colaborativo e de articulação
com entidades/organizações da comunidade.
Entidades/Organizações
Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens de Olhão
Setor de Assessoria Técnica aos
Tribunais
Equipa de Saúde Escolar

Projeto “Mais Sucesso E7G” - Associação MOJU

Indicador

Nº Total

Resposta aos pedidos de informação escolar
Participação/Dinamização de Reuniões
Sinalizações de alunos
Resposta aos pedidos de informação escolar
Participação/Dinamização de Reuniões

99
6
9
15
6

Atendimentos junto de alunos

12

Encaminhamentos realizados

11

Sessões de esclarecimento

2

Participação/Dinamização de Reuniões

1

Alunos apoiados no ensino à distância

50
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Indicador

Entidades/Organizações

Nº Total

Centro Comunitário Acampamento Azul

Alunos apoiados no ensino à distância

8

Equipa de Jovens Voluntários

Alunos apoiados no ensino à distância

13

Polícia de Segurança Pública - Escola Segura

Ações de informação

3

Participação em reuniões de Encarregados de
Educação
Resposta aos pedidos de informação escolar

2

Encaminhamento para consulta de psicologia

5

Procuradoria do Juízo de Família e Menores de
Faro
Junta de Freguesia de Quelfes

5

A tabela abaixo refere-se ao trabalho desenvolvido no âmbito da implementação de
Projetos de Intervenção e de Prevenção.
Projetos
Intervenção psicossocial individual
(todos ciclos de ensino)
Intervenção psicossocial grupo-turma
(todos ciclos de ensino)

Intervenção Ensino à distância
(alunos sem acesso a meios tecnológicos)

Indicador

Nº Total

Atendimentos e contactos telefónicos com
EE’s e alunos
Turmas abrangidas
Sessões realizadas
Alunos abrangidos
Participação em reuniões de pais
Alunos abrangidos
Contactos telefónicos com alunos/ EE´s
Contactos telefónicos com Professores
Contactos telefónicos com Parceiros
Contactos telefónicos com Secretaria

639
15
75
325
4
150
1173
468
120
156

“Porta Amiga”
(2º e 3º ciclos de Ensino)

Alunos apoiados

75

“Dá-me Colo”
(1º ciclo de Ensino)

Contactos EE´s (Atendimentos e contactos
telefónicos)
Reuniões realizadas

317

Turmas abrangidas
Alunos abrangidos
Sessões realizadas
Sessões realizadas
Escolas descentralizadas
Encarregados de Educação
Turmas abrangidas

6
135
28
4
3
17
9

Alunos abrangidos

195

Sessões realizadas

17

Turmas abrangidas

20

Receções a EE´s/pais e alunos

12

“À descoberta das emoções…”
(2º ano de escolaridade)
“Juntos pelo sucesso escolar”
(1º e 5 anos de escolaridade)
“Diz não à violência!”
(6º ano de escolaridade)

Apadrinhamento educativo
(5º, 7º, 8º, 9º anos de escolaridade)

“Não alinhes”
(8º e 9.º anos de escolaridade)
“À conversa com…”

56

Presença em aulas
17
Cerimónias de compromisso realizadas
10
Atividades realizadas pelas turmas
11
Turmas abrangidas
20
Sessões realizadas
8
Alunos abrangidos
426
Ciclos de conversas
4
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Projetos

Indicador

(9ºano de escolaridade)

“Ser pai e mãe na atualidade”
“No caminho da igualdade”
(9º ano de escolaridade)
“Violência no namoro”
(8º ano de escolaridade)
Ação de Formação “Adolescência(S): como lidar com
este mundo” - (15 horas)

Nº Total

Profissionais presentes
Sessões realizadas
Alunos abrangidos
Sessões realizadas
Encarregados de Educação
Turmas abrangidas
Sessões realizadas
Alunos abrangidos
Turmas abrangidas
Sessões realizadas
Alunos abrangidos
Funcionários abrangidos

4
7
205
3
20
5
5
110
10
20
221
17

Sessões realizadas
Participantes
Sessões realizadas
Professores abrangidos

2
94
2
55

Palestras Erasmus - (2 projetos)
Ação de formação “Perturbação específica de
aprendizagem - 4 DYS”

Indicadores do Agrupamento no âmbito da monitorização da prevenção da indisciplina
Foram monitorizadas as medidas disciplinares aplicadas.

MEDIDAS CORRETIVAS
CICLOS

AEPPN

MEDIDAS SANCIONATÓRIAS

Nº TOTAL DE
MEDIDAS
APLICADAS

Nº DE ALUNOS
COM PELO MENOS
UMA MEDIDA

Nº TOTAL DE
MEDIDAS
APLICADAS

Nº DE ALUNOS COM
PELO MENOS UMA
MEDIDA

158

135

30

29

Ao longo do ano letivo foram aplicadas um total de 188 medidas disciplinares, nas
quais estiveram envolvidos um total de 164 alunos, correspondentes a 10 % dos alunos dos 1º, 2º
e 3º ciclos.

Ação 8 - Prevenção do Abandono e do Absentismo
Foram monitorizados os seguintes indicadores:



Taxa de interrupção precoce do percurso escolar nos 1º, 2º e 3º ciclos
Média de faltas injustificadas por aluno nos 1º, 2º e 3º ciclos
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Na taxa de interrupção precoce do percurso escolar nos 1º, 2º e 3º ciclos – Abandono de acordo com os Indicadores Gerais TEIP, foram contabilizados os alunos que interromperam
precocemente o percurso escolar, isto é, os alunos que abrangidos pela escolaridade obrigatória
abandonaram o sistema educativo. Não foram considerados os alunos excluídos por faltas, dado
que estes são contabilizados apenas na taxa de insucesso escolar.
CICLOS

TAXA DE INTERRUPÇÃO PRECOCE
DO PERCURSO ESCOLAR

META TEIP PREVISTA PARA
O FINAL DO ANO LETIVO

1º Ciclo
2º Ciclo
3º Ciclo
AEPPN

0,14%
0,00%
0,17%
0,12%

No máximo 1,00 %
No máximo 0,50%
No máximo 0,50 %
-----------------------------

Os dados mostram que todas as metas foram atingidas com sucesso.
Na média das faltas injustificadas por aluno – Absentismo – de acordo com os Indicadores
Gerais TEIP, não foram contabilizados os alunos em abandono escolar e os alunos que estão fora
da escolaridade obrigatória. O número total de faltas injustificadas correspondeu à soma dos
dados do 1º e do 2º período, uma vez que no 3º período por decisão da direção não foram
marcadas faltas aos alunos no E@D do 3º período.
CICLO
1º Ciclo
2º Ciclo
3º Ciclo
AEPPN

MÉDIA DAS FALTAS
INJUSTIFICADAS POR ALUNO
AO LONGO DO ANO LETIVO
0,07
3,79
6,38
3,18

META TEIP PREVISTA
PARA O FINAL DO
ANO LETIVO
No máximo 0,50
No máximo 14,00
No máximo 12,00
-----------------------------

A análise dos dados mostra que todas as metas foram atingidas com sucesso.

Indicadores do Agrupamento no âmbito da monitorização da prevenção do abandono e do
absentismo
Foram monitorizados os seguintes indicadores:






Taxa de alunos com fraca assiduidade
Taxa de alunos com fraca assiduidade e Taxa de alunos retidos por faltas
Taxa de insucesso escolar dos alunos apoiados pelo Apoio Tutorial Específico
(ATE)
Referenciação e intervenção do GAAF
Atuação do GAAF
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No 3º período, considerou-se fraca assiduidade a irregularidade dos alunos às aulas
síncronas sem justificação.
Da análise comparativa entre o 1º e 2º períodos, verifica-se que, ao nível do 1º ciclo, a taxa
de alunos com fraca assiduidade se manteve nos 0%. Ao nível do 2º e 3º ciclo, verificou-se um
aumento da taxa de alunos com fraca assiduidade.

No final do ano letivo a taxa de alunos retidos por faltas foi maior no 3º ciclo. No global no
agrupamento o valor foi de 0,35%, correspondente a seis alunos dos 2º e 3º ciclos. No 1º ciclo
nenhum aluno ficou retido por faltas.
A monitorização dos alunos apoiados pelo Apoio Tutorial Específico (ATE) considerou as
taxas de assiduidade e de alunos com ATE não aprovados/não transitados.
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ATE - Assiduidade
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Taxa de
Taxa de alunos
Taxa de
Taxa de alunos
assiduidade a não assíduos a assiduidade a não assíduos a
ATE
ATE em risco
ATE
ATE em risco
de retenção
de retenção
1º PERÍODO

2º PERÍODO

2º Ciclo

68%

64%

63%

0%

3º Ciclo

76%

39%

76%

40%

AEPPN

73%

44%

71%

38%

Da análise comparativa entre o 1º e 2º períodos, verifica-se uma diminuição na taxa de
assiduidade a ATE no 2º ciclo, tendo-se mantido no 3º ciclo; uma diminuição significativa da taxa
de ATE de alunos em risco de retenção nos dois ciclos; e uma diminuição muito significativa da
taxa de alunos não assíduos a ATE em risco de retenção, no 2º ciclo, tendo um aumento de apenas
1%, no 3º ciclo.
No final do ano letivo apenas 1 aluno com ATE em cada ciclo reprovou ou não transitou,
pelo que a taxa no agrupamento foi inferior a 0,5%.

Ação 10 - Promoção de atividades de Auscultação dos Alunos e Encarregados de Educação
Foram monitorizadas as taxas de participação dos Encarregados de Educação em ações
promovidas pela Unidade Orgânica (UO) e de auscultação dos encarregados de educação e dos
alunos.
De acordo com os Indicadores Gerais TEIP foram contabilizados todos os encarregados de
educação (Enc. de Ed.) que foram convocados e/ou participaram em reuniões/atividades
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promovidas pelas diferentes escolas do agrupamento, com intencionalidade, para um
determinado grupo de encarregados de educação.

CICLO
1º Ciclo
2º Ciclo
3º Ciclo

TAXA DE PARTICIPAÇÃO DOS ENC. ED EM
REUNIÕES/ATIVIDADES
1º Período
2º Período
3º Período C)
79%
78%
97%
65%
62%
98%
70%
59%
95%
75%
69%
97%

META TEIP PREVISTA PARA O
FINAL DO ANO LETIVO

No mínimo 77%

AEPPN
c) No E@D foram consideradas como modalidades de contacto: Correio eletrónico,
Telefone/Telemóvel, WhatsApp, Videoconferência, Questionários/Formulários e Outros.

A análise dos dados mostra que a meta TEIP prevista foi atingida com sucesso.
ASSEMBLEIAS DE AUSCULTAÇÃO
Sessões com EE
Sessões com Alunos
CICLOS

Total
realizadas

1º ciclo
2º ciclo
3º ciclo

Total de
participantes

Não se realizaram face à
pandemia COVID-19

Total de
sessões com
EE e/ou
Alunos

14

META TEIP
PREVISTA PARA O
FINAL DO ANO
LETIVO

Sessões com EE e Alunos

Total
realizadas

Total de
participantes

Total
realizadas

Total de
participantes

0
4
4

0
46
48

2
2
2

37
16
26

Realizar no mínimo 6 assembleias ou reuniões com
alunos e/ou Encarregados de Educação

De acordo com os dados a meta foi atingida com sucesso.

Ações 11 – Parcerias e Cidadania
No âmbito da Cidadania e Desenvolvimento, os temas trabalhados nesta disciplina e em
tempo turma foram enriquecidos com recurso a parcerias entre a escola e a comunidade local,
regional e nacional, verificando-se, que no final do 2º período a taxa de atividades desenvolvidas
que implicaram parcerias foi de 32% no agrupamento.

Ação 12 – Erasmus+
Foi monitorizado o indicador grau de Satisfação dos intervenientes nos projetos Erasmus+
e o impacto na promoção das aprendizagens dos alunos.
No ano 2019-2020, foram implementados oito projetos Erasmus+ .
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Sessões com EE
CICLOS
1º Ciclo
2º Ciclo
3º Ciclo
AEPPN

Sessões com EE e
Alunos

Sessões com Alunos

Total
realizadas

Total de
participantes

Total
realizadas

Total de
participantes

Total
realizadas

Total de
participantes

0
1
4
5

0
16
29
45

0
1
3
4

0
15
25
40

0
0
2
2

0
0
65
65

CICLOS

Nº de alunos que
participaram

Nº de alunos que
viajaram ao estrangeiro

Nº de alunos que receberam
alunos estrangeiros

Pré-Escolar e 1º Ciclo
2º Ciclo
3º Ciclo
AEPPN

125+336
19
79
559

0
0
4
8

0
19
59
78

Dos 1948 alunos do Pré-Escolar, 1º, 2º e 3º ciclos, 29% participaram em 19/20 no projeto
Erasmus+. Em relação ao ano letivo 18/19 a percentagem de participantes aumentou 7%.
A coordenadora do projeto C4 - VOLUNTEERING ON ENVIRONMENT aplicou um inquérito
por questionário online 32 estudantes e 18 professores, no qual é possível aferir o grau de
satisfação face ao projeto implementado.
Do inquérito por questionário formado por catorze questões, a equipa selecionou aquelas
que se referem a graus de satisfação.
INDICADORES
Participação/vantagens para a escola
Aprendizagens realizadas no âmbito da
formação pessoal e social
Aprendizagens realizadas no âmbito o tema
Aprendizagens realizadas no âmbito da
língua inglesa
Continuidade deste tipo de projetos

META TEIP PREVISTA PARA O FINAL DO
ANO LETIVO

RESULTADOS
Alunos
100% - Muito Bom
100% - Considera que o
projeto contribui
96,9% - Considera que o
projeto contribui
100% - Considera que o
projeto contribui
100% - Sim
75 % dos inquiridos na
aplicação de instrumentos
de avaliação do grau de
satisfação respondem Bom
ou Muito Bom.

Professores
100% - Muito Bom
100% - Considera que o projeto
contribui
100% - Considera que o projeto
contribui
100% - Considera que o projeto
contribui
100% - Sim
75 % dos inquiridos na
aplicação de instrumentos de
avaliação do grau de satisfação
respondem Bom ou Muito
Bom.

A análise da tabela mostra que as duas metas foram atingidas com sucesso.
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Outros Indicadores TEIP
Foram monitorizados os seguintes indicadores:




CICLOS

1º Ciclo
2º Ciclo
3º Ciclo

Taxa de alunos que melhoraram ou mantiveram a média final das suas
classificações, relativamente ao ano anterior
Taxa de percursos diretos de sucesso entre os alunos da escola, em todas as
ofertas educativas
Taxa de alunos de português língua não materna não aprovados/não transitados

TAXA DE ALUNOS QUE MELHORARAM OU
MANTIVERAM A MÉDIA FINAL DAS SUAS
CLASSIFICAÇÕES, EM 2019-2020,
RELATIVAMENTE AO ANO ANTERIOR

2º ano para 3º ano
3º ano para o 4º ano
5º ano para 6º ano
7º ano para o 8º ano
8º ano para 9º ano

70%
78%
60%
69%
75%

META TEIP PREVISTA
PARA O FINAL DO
ANO LETIVO
No mínimo 60,0%
No mínimo 63,5%
No mínimo 77%
No mínimo 65%
No mínimo 65%

Os dados mostram que apenas no 2º ciclo a meta TEIP não foi atingida.

CICLOS
1.º Ciclo
2.º Ciclo
3.º Ciclo

TAXA DE PERCURSOS DIRETOS DE SUCESSO
ENTRE OS ALUNOS DA ESCOLA, EM TODAS AS
OFERTAS EDUCATIVAS

META TEIP DE INSUCESSO
ESCOLAR PREVISTA PARA O
FINAL DO ANO LETIVO

77,90%
94,61%
77,25%

No mínimo 60%
No mínimo 85%
No mínimo 64%

A análise dos dados revela que nos 1º, 2º e 3º ciclos todas as metas foram atingidas com
sucesso.
O site InfoEscola do ME também monitoriza este indicador, pelo que é possível comparar
o agrupamento com os resultados nacionais.
A média nacional é calculada com os alunos do país que, ao entrarem no 1.º ciclo ou no 2º
ciclo, tinham um perfil semelhante ao dos alunos da escola, em termos de apoios da Ação Social
Escolar, habilitação da mãe e natureza pública ou privada da escola. O objetivo é enquadrar os
resultados na escola com uma média nacional apropriada, dentro do possível, para o contexto
socioeconómico dos alunos que a frequentam.
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A percentagem de percursos diretos de sucesso no 3.º ciclo entre os alunos da escola é
comparada com a percentagem média nacional para alunos que, três anos antes, no final do 6.º
ano, demostraram um nível escolar semelhante ao dos alunos da escola.
1º CICLO

Quando comparada a percentagem de percursos diretos de sucesso no 1º Ciclo do
agrupamento com a percentagem nacional, os dados revelam que nos 3 anos apresentados a
percentagem do agrupamento foi sempre abaixo dos valores do país.
2º CICLO

Em relação à percentagem de percursos diretos de sucesso no 2º Ciclo do agrupamento, os
dados revelam que em 2016/17 e 2017/18, a percentagem foi inferior às percentagens nacionais.
3º CICLO
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Quanto à percentagem de percursos diretos de sucesso no 3º Ciclo do agrupamento,
apenas em 2017/18 a percentagem foi inferior à percentagem nacional. O site considera que em
2016/17 e 2018/19 as taxas do agrupamento estão em linha com a média nacional para alunos
semelhantes.
Em relação aos alunos de português língua não materna com positiva a português, os dados
mostram que apenas no 2º ciclo houve reprovações e que 64% dos alunos do agrupamento
mudaram de nível de proficiência.

CICLOS

TAXA DE ALUNOS DE
PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO
MATERNA COM POSITIVA
A PORTUGUÊS

1º Ciclo
2º Ciclo
3º Ciclo
AEPPN

90%
67%
100%
84%

TAXA DE ALUNOS DE
PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO
MATERNA REPROVADOS/NÃO
TRANSITADOS
0%
33%
0%
0%

N.º DE ALUNOS QUE
MUDARAM DE NÍVEL
DE PROFICIÊNCIA
3 alunos – 30%
4 alunos – 67%
9 alunos – 100%
16 Alunos – 64%
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CAPÍTULO III - PROJETO DE AUTONOMIA E FLEXIBILIDADE CURRICULAR EM
ARTICULAÇÃO COM A ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA
A informação que se segue tem por base o relatório efetuado pelas coordenadoras da
AFC do 1º, 2º e 3º ciclos, no que diz respeito aos indicadores a monitorizar.

Autonomia e Flexibilidade Curricular (AFC)
Grau de apropriação, pelos docentes dos princípios e documentos sobre AFC

1º Ciclo

2º e 3º
Ciclos

Os docentes titulares de turma participaram em reuniões/encontros com a
coordenadora do Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular (PAFC), a fim de
se apropriarem dos documentos estruturantes (grelhas de monitorização) e de
partilharem algumas práticas. O trabalho colaborativo no 1º ciclo foi realizado nas
reuniões de conselho de ano, ficando registado em memorando.
No 3º período ocorreram “pequenas formações”, entre docentes, em relação ao
funcionamento de algumas plataformas digitais.
Houve ainda partilha de práticas ao nível regional, nos meses de maio e junho.
Ocorreu um Conselho de Diretores de Turma extraordinário para explicação de
como deve ser preenchido um projeto curricular de turma (PCT), no início do 2º
período.
Foi solicitado um curso de formação de 25h, ao Centro de Formação Ria Formosa
(CFRF), o qual já se encontra aprovado e aguarda calendarização.
Houve partilha de práticas ao nível regional, nos meses de maio e junho.

Tipo de decisões estratégicas ao nível da constituição de equipas

1º Ciclo

2º e 3º
Ciclos

Os PCT incluíram os projetos/atividades desenvolvidos pelas turmas, envolvendo,
quase sempre, mais do que 3 componentes do currículo. Foram, também,
delineados os projetos/atividades desenvolvidos em parcerias com a comunidade
educativa: encarregados de educação, Município de Olhão, Centro de Saúde e
outras entidades que não constavam no Plano Anual de Atividades (PAA), em 14
das 18 turmas. Ao longo do 3º período o envolvimento com a comunidade foi
complicado (ocorreu apenas em 2 turmas), devido ao ensino à distância, no
entanto a parceria/colaboração dos pais foi notória, tendo acontecido em todas as
turmas.
Os conselhos de turma reuniram de acordo com a calendarização definida pela
direção, tendo elaborado memorandos, durante o 1º e 2º períodos. No 3º período
não ocorreram reuniões AFC.
Os PCT traduziram uma preferência generalizada por trabalhos de grupo ou de
projetos interdisciplinares, realizados por 4-5 disciplinas, em simultâneo, o que
representou um acréscimo claro relativamente à situação verificada no primeiro
período (2-3 disciplinas).
Os PCT contêm a avaliação realizada pelos conselhos de turma.
Os temas de Cidadania e Desenvolvimento continuaram a ser aglutinadores,
permitindo abordagens diversificadas.
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Nível de envolvimento das equipas educativas

1º Ciclo

2º e 3º
Ciclos

A articulação horizontal esteve presente em todos os projetos delineados e, na sua
maioria, envolvendo mais do que três componentes do currículo.
No ensino à distância ocorreu uma continuidade do trabalho interdisciplinar, em
todas as turmas.
A articulação vertical ocorreu em quatro turmas do 1º ano de escolaridade, três
com a educação pré-escolar e uma com o 2º ciclo.
De acordo com os memorandos AFC, as equipas educativas participaram
ativamente no planeamento e na execução dos projetos definidos, verificando-se
a existência de articulação horizontal. No entanto, não se verificaram atividades de
articulação vertical, uma vez que tal não surge mencionado em nenhum
memorando analisado.

Construção de instrumentos de AFC

1º Ciclo

Em conselho de ano, os docentes pesquisaram, analisaram, partilharam,
construíram e adaptaram metodologias e estratégias de trabalho, procedimentos,
materiais de apoio à aprendizagem e instrumentos de avaliação, realçando o uso
de instrumentos digitais, no 3º período.

2º e 3º
Ciclos

Não houve construção de instrumentos AFC durante os 2º e 3º períodos.

Medidas de promoção do sucesso

1º Ciclo

2º e 3º
Ciclos

Os docentes realizaram a avaliação dos seus alunos e fizeram o balanço do seu PCT
no qual delinearam novas estratégias e medidas para os alunos com maiores
dificuldades.
Em conselho de ano, os docentes partilharam sempre os casos mais complexos
para que se pudessem definir as estratégias adequadas.
Nas 18 turmas, 12 dos PCT foram avaliados coma menção de Muito Bom e 6 com a
menção de Bom.
Quanto à regularidade dos processos de monitorização, avaliando a
intencionalidade e o impacto das estratégias e medidas adotadas, apenas uma das
45 turmas apresentou uma avaliação do PCT insuficiente, sendo que 71% das
turmas apresentou PCT com avaliação de Bom ou Muito Bom.
No que concerne aos Domínios de Autonomia Curricular (DAC), foi feita uma
avaliação globalmente positiva.
Há a salientar neste âmbito que, no decurso do 2º período, o DAC de
Português/Educação Física do 6º ano foi cancelado nas turmas da PPN, por
manifesta dificuldade dos docentes em realizar um trabalho de articulação
interdisciplinar. Na JCM, este DAC foi mantido e foi agora avaliado como tendo sido
positivo.

Grau de envolvimento dos alunos

1º Ciclo
2º e 3º
Ciclos

Em todas as turmas, os alunos participaram na gestão do currículo, nomeadamente
na escolha dos projetos/atividades a desenvolver no âmbito dos DAC.
Há referência de que em 14 turmas os alunos participaram algumas vezes e que
em 4 turmas os alunos participaram quase sempre.
O grau de envolvimento foi reduzido, pois não ocorreram assembleias de alunos,
as quais estavam marcadas para a penúltima semana de aulas do 2º período, altura
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em que as atividades letivas presenciais foram interrompidas, devido à pandemia
de Covid-19.
Abordagens de ensino privilegiadas

1º Ciclo

2º e 3º
Ciclos

As turmas privilegiaram como metodologia de trabalho: a gamificação, a
aprendizagem colaborativa, a tutoria entre pares, a co-aprendizagem, a utilização
das tecnologias em sala de aula (com diferentes plataformas) e o reforço da
avaliação formativa.
No ensino à distância, as turmas utilizaram principalmente a gamificação e a
metodologia de projeto. Os trabalhos desenvolvidos foram divulgados em Padlet
ou no grupo de Facebook ou WhatsApp das turmas.
Privilegiou-se a metodologia de trabalho de projeto, de trabalhos de grupo, com
avaliação formativa realizada colaborativamente pelo Conselho de Turma. Houve
práticas frequentes de uma Aprendizagem Baseada na Resolução de Problemas e
pontuais de gamificação.

Métodos e técnicas de avaliação das aprendizagens

1º Ciclo

2º e 3º
Ciclos

Os docentes aplicaram diversos instrumentos de avaliação.
O trabalho realizado em grupo, a pares ou em tutoria foi valorizado no processo de
avaliação dos alunos, no entanto tal não ocorreu no 3º período, devido à faixa
etária dos alunos e à sua falta de autonomia no uso das tecnologias digitais.
Os docentes monitorizaram a avaliação das aprendizagens e deram feedback aos
alunos e aos encarregados de educação.
Ao nível dos PCT, foi valorizado o trabalho entre pares, com ênfase no processo e
no produto.
Os PCT foram analisados pela Coordenadora AFC, de forma a verificar: os temas
trabalhados, a articulação interdisciplinar, a disseminação à comunidade, a
avaliação dos projetos desenvolvidos e ainda se as disciplinas mobilizam os
Conhecimentos Capacidades e Atitudes (CCA) expectáveis.
Todas as informações foram cedidas à Coordenação Pedagógica e, quando se
justificou, aos Coordenadores de Departamento.
No 3º período, apenas 5 das 45 turmas realizaram projetos de articulação
interdisciplinar.

Estratégia de Educação para a Cidadania
O balanço apresentado resulta da análise dos relatório apresentados pelas
coordenadoras de Cidadania e Desenvolvimento.
A área de Cidadania e Desenvolvimento, no 1º Ciclo, foi trabalhada na Oferta
Complementar, no Espaço Projeto e nos Domínios de Articulação Curricular, envolvendo outros
projetos/atividades de turma. O projeto mais relevante foi “De mãos dadas”, no âmbito dos
temas, Interculturalidade, Educação Ambiental, Desenvolvimento Sustentável e Saúde. Foram
também desenvolvidos alguns trabalhos de projeto, relacionados com o projeto Erasmus + “We
Share One Future”.
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No Espaço Projeto, foram abordadas diversas temáticas, atendendo às sugestões dos
alunos, através de metodologias diferenciadas, trabalho de projeto e trabalho de grupo com
divulgação através de apresentações orais, exposição de trabalhos, na escola, nas redes sociais e
no Etwinning.
A coordenação de Cidadania e Desenvolvimento dos 2º e 3º ciclos referiu que pela análise de
todas as atas da reunião de avaliação sumativa do 3º período foi possível verificar que, nos 2º e 3º
ciclos:


todas os Conselhos de Turma efetuaram o balanço global do trabalho realizado ao longo
do ano letivo, tendo considerado o mesmo eficaz e positivo;



registou-se um sucesso de 100% em todas as turmas;



apenas 3 Conselhos de Turma referiram constrangimentos no decorrer do 3º período,
decorrentes da falta de apoio familiar por parte dos EE, fator que impossibilitou a
supervisão/acompanhamento eficiente das tarefas autónomas dos seus educandos;



não foi possível operacionalizar todas as temáticas obrigatórias que estavam previstas
para o 3º período, devido ao Covid 19.

Foi realizada uma avaliação qualitativa desta componente do currículo nos 1º, 2º e 3º ciclos.
A avaliação foi considerada positiva, sendo que todas as turmas dos 1º, 2º e 3º ciclos continuaram
a ter sucesso.
No 1º ciclo a coordenadora considerou que, face ao balanço realizado, não há
necessidade de efetuar recomendações.
A coordenadora para o 2º e 3º ciclo propõe que, no início do ano letivo 2020/21, seja
divulgada aos DT a relação das temáticas que não foi possível desenvolver este ano devido ao
E@D, para que os Conselhos de Turma possam auscultar, envolver, selecionar e planificar os
trabalhos de projeto, com os alunos e EE, de uma forma mais atuante, motivadora e produtiva.
Considerando o universo de 18 turmas do 1º ciclo, 19 do 2º ciclo e 19 do 3º ciclo,
apresentam-se os temas não trabalhados em Cidadania e Desenvolvimento.
DOMÍNIOS OBRIGATÓRIOS EM TODOS OS CICLOS DO ENSINO BÁSICO (1º, 2º E 3º
CICLOS)
TAXA DO NÚMERO DE TURMAS QUE
NÃO TRABALHARAM O TEMA
TEMAS
1º Ciclo
2º Ciclo
3º Ciclo
33%
5%
Direitos Humanos
5%
100%
16%
42%
Igualdade de Género
0%
74%
42%
Interculturalidade
0%
42%
47%
Desenvolvimento Sustentável
0%
26%
37%
Educação Ambiental
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Saúde

44%

11%

58%

Os temas obrigatórios em todos os ciclos, menos trabalhados foram:




no 1º ciclo - igualdade de género, saúde e direitos humanos;
no 2º ciclo - interculturalidade, desenvolvimento sustentável e educação
ambiental;
no 3º ciclo - saúde, desenvolvimento sustentável, igualdade de género e
interculturalidade.

DOMÍNIOS OBRIGATÓRIOS EM 2 CICLOS DO ENSINO BÁSICO
TAXA DO NÚMERO DE TURMAS QUE
NÃO TRABALHARAM O TEMA
TEMAS
1º Ciclo
2º Ciclo
3º Ciclo
100%
42%
Instituições e participação democrática
47%
78%
89%
79%
Literacia financeira e educação para o consumo
83%
53%
84%
Segurança rodoviária
100%
68%
37%
Sexualidade
100%
74%
68%
Media
100%
100%
100%
Risco

Os temas obrigatórios em dois ciclos, menos trabalhados foram:




no 1º ciclo - instituições e participação democrática, sexualidade, media e risco;
no 2º ciclo - risco, literacia financeira, media e sexualidade;
no 3º ciclo - risco, segurança rodoviária, literacia financeira e media.
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CAPÍTULO IV - PROJETO SELFIE

O agrupamento participou no projeto SELFIE, tendo a coordenadora de autoavaliação
integrado a equipa coordenada pelo professor Daniel Oliveira.
A SELFIE é uma ferramenta de autorreflexão, em linha e gratuita, destinada às escolas, e
desenvolvida pela Comissão Europeia em colaboração com uma equipa de peritos em educação
europeus, com o intuito de ajudar as escolas na utilização que fazem das tecnologias digitais no
ensino e aprendizagem. Esta ferramenta utiliza questionários para recolher as opiniões dos
dirigentes escolares, professores e alunos, de forma anónima e voluntária.
O projeto permitiu à equipa de autoavaliação elaborar e introduzir na plataforma dez
questões sobre temas à sua escolha, no âmbito da autoavaliação do agrupamento, não
relacionadas com a temática do projeto.
O projeto definiu o método de amostragem, estabelecendo taxas mínimas de participação
(amostras) de modo a garantir a validade e fiabilidade do estudo.
1º/2º Ciclos

AMOSTRAS
Convidados a participar
Participantes
Número mínimo recomendado
Participação superior à
recomendada

Dirigentes
Escolares
4
4
3

Professores
16
14
9

3º Ciclos
Aluno
s
118
104
59

Dirigentes
Escolares
9
9
6

Professores
21
21
12

Aluno
s
118
107
59

Sim

Os resultados são apresentados através de gráficos globais e gráficos detalhados.

A análise dos dados revela que entre os dirigentes escolares e entre os professores
existem opiniões diferentes, uma vez que estas se dividem igualmente entre opiniões discordantes
(50%) e concordantes (50%), quanto à atribuição de tempos para trabalho colaborativo para a
planificação dos projetos de turma ser suficiente. Contudo a percentagem de dirigentes e de
professores que concorda/concorda plenamente é abaixo de 30%, ou seja 25% e 29%
respetivamente.
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Os dados mostram que 50% dos dirigentes escolares e 43% dos professores
concordam/concordam plenamente que as metodologias e os instrumentos de avaliação do
processo de ensino-aprendizagem são concertados em conselho de turma.
Contudo, 25% dos dirigentes consideram que este tipo de trabalho não é realizado em
conselho de turma, ou só o é parcialmente (25%). Quanto aos professores, 43% apenas concorda
parcialmente e 14% discorda/discorda totalmente dessa afirmação.

Os dados mostram opiniões diferentes entre dirigentes e professores quanto à dificuldade
das equipas educativas em operacionalizar a articulação interdisciplinar (vertical e horizontal),
uma vez que 0% dos dirigentes escolares e 50% dos professores concordam/concordam
plenamente com a afirmação colocada.
Contudo, 75 % dos dirigentes concordam parcialmente e 25 % discordam dessa afirmação.
Relativamente aos professores, 36 % concordam parcialmente e 14% discordam/discordam
totalmente com essa afirmação.
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A análise dos dados revela opiniões divergentes, pois 75% dos dirigentes escolares e 27 %
dos professores discordam/discordam totalmente sobre a exequibilidade, por ciclo do
cumprimento integral dos temas obrigatórios na Disciplina de Cidadania e Desenvolvimento.
Concordam/concordam plenamente com a afirmação 27% dos professores e concordam
parcialmente 46 % dos professores e 25 % dos dirigentes escolares.

Os dados revelam que 50 % dos dirigentes escolares e 79 % dos professores concordam
parcialmente que a gestão do currículo em sala de aula é definida sem a participação dos alunos.
Concordam com esta afirmação 25% dos dirigentes e 7% dos professores. Discordam desta
afirmação 25% dos dirigentes e 14% dos professores.
A análise dos dados evidencia que 55% dos alunos concordam/concordam plenamente e
32 % concordam parcialmente que participam na definição de como as aulas são dadas, na escolha
das atividades realizadas e na forma como são avaliados. Apenas 13 % dos alunos
discordam/discordam totalmente da afirmação.
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Os dados mostram que 75 % dos dirigentes escolares e 64 % dos professores
concordam/concordam plenamente que as abordagens pedagógicas de ensino implementadas em
sala de aula vão ao encontro da promoção das competências previstas no perfil dos alunos.
Concordam parcialmente com a afirmação 25 % dos dirigentes e 36 % dos professores.
A análise dos dados evidencia que 70% dos alunos concordam/concordam plenamente e
22 % concordam parcialmente que nas aulas os professores utilizam estratégias de ensino variadas
e os alunos trabalham em grupo ou a pares. Apenas 8 % dos alunos discordam/discordam
totalmente da afirmação.

Os dados revelam que 50 % dos dirigentes escolares e dos professores
concordam/concordam plenamente que a escola é facilitadora da participação dos encarregados
de educação/pais nos projetos de turma. Concordam parcialmente com a afirmação 50 % dos
dirigentes escolares e 36 % dos professores. No entanto, 14 % dos professores
discordam/discordam totalmente da afirmação.
A análise dos dados evidencia que 29% dos alunos concordam/concordam totalmente e 36
% concordam parcialmente que os pais e encarregados de educação participam nos projetos da
turma. No entanto 35% dos alunos discordam/discordam totalmente da afirmação.

Página 38 de 102

Os dados mostram que 50% dos dirigentes escolares e 43 % dos professores concordam
parcialmente que a implementação da Inclusão em sala de aula responde às necessidades
individuais dos alunos. Discordam da afirmação 25 % dos dirigentes e 35 % dos professores
discordam/discordam totalmente.
Concordam com a afirmação apenas 25 % dos dirigentes e 21 % dos professores.
A análise dos dados evidencia que 80% dos alunos concordam/concordam plenamente e
16% concordam parcialmente que os alunos com dificuldades de aprendizagem ou de
comportamento são apoiados em sala de aula por outros professores. Apenas 4 % dos alunos
discordam/discordam totalmente da afirmação.

Os dados revelam que 50% dos dirigentes escolares e 31% dos professores concordam
parcialmente que as ofertas de formação em curso respondem às necessidades pedagógicas de
atualização dos docentes no âmbito da Autonomia e Flexibilidade Curricular. Concordam com a
afirmação 25 % dos dirigentes e 46% dos professores. Discordam da afirmação 25 % dos dirigentes
e 23 % dos professores discordam/discordam totalmente.
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A análise dos dados mostra que 75 % dos dirigentes escolares e 36% dos professores
concordam parcialmente que a implementação da Autonomia e Flexibilidade Curricular no
agrupamento responde às necessidades dos alunos no âmbito de uma educação de qualidade face
aos desafios futuros. Concordam com a afirmação 25 % dos dirigentes e 36 % dos professores. No
entanto 29 % dos professores discordam da afirmação.
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CAPÍTULO V - MONITORIZAÇÃO DO ENSINO À DISTÂNCIA (E@D)
Atendendo ao contexto atual de pandemia COVID-19 e ao futuro incerto na área da
educação, a equipa decidiu monitorizar o ensino à distância implementado durante o terceiro
período.
No estudo o método de amostragem adaptado foi idêntico ao método SELFIE por uma
questão de uniformização de procedimentos. Assim, foram estabelecidas taxas mínimas de
participação (amostras) de modo a garantir a validade e fiabilidade do estudo.
Convidados
Participantes
a participar

AMOSTRAS
Educadores Ed. Pré-Escolar
Professores dos 1º, 2º e 3º
Ciclos
Encarregados de Educação –
Pré-Escolar, 1º, 2º e 3º Ciclos
Alunos dos 1º, 2º e 3º Ciclos
(1º ciclo só 4º ano de
escolaridade)
GAAF
Encarregados de Educação
Alunos

Situação
ON

Situação
OFF
Pessoal
Não
Docente

Técnicos e Operacionais

Número
Participação
mínimo
superior à
recomendado recomendada
10

12

12

95

92

79

550

529

464

500

475

364

2
70
70

2
50
67

2
50
50

45

39

36

Sim

Igual

Sim

No presente estudo considera-se:
- Situação ON – Ensino à distância assente nos meios tecnológicos disponíveis – internet,
computador, tablet, telemóvel – com aulas síncronas e assíncronas.
- Situação OFF - Ensino à distância sem recurso aos meios tecnológicos acima referidos. As
aulas síncronas e assíncronas foram substituídas por atividades entregues em papel através do
GAAF e com a colaboração de entidades locais.
No total foram elaborados 10 inquéritos por questionário (anexo 2) aplicados a diferentes
públicos alvos:
Designação do
Inquérito por
Questionário
A
B
C
D
E
F
G

Público-alvo
Encarregados de Educação dos alunos 1º,
2º e 3º ciclos em situação ON
Alunos dos 2º e 3º ciclos em situação ON
Professores dos 1º, 2º e 3º ciclos
Encarregados de Educação de alunos em
situação OFF
Alunos em situação ON
GAAF – Situação OFFF
Alunos do 1º ciclo em situação ON

Tipo de questões
Fechadas + 1 aberta opcional
Fechadas
Fechadas + 1 aberta opcional
Fechadas + 1 aberta opcional
Fechadas
Fechadas + 1 aberta opcional
Fechadas
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H
M
K

Funcionários não docentes (técnicos e
operacionais)
Educadores da Ed. Pré-escolar
Encarregados de Educação das crianças
do pré-escolar em situação ON

Fechadas + 1 aberta opcional
Fechadas + 1 aberta opcional
Fechadas + 1 aberta opcional

Às amostras referentes à situação ON, os inquéritos por questionário foram aplicados
através de um formulário online. O público-alvo da situação OFF respondeu em papel, após
posterior digitalização e envio à equipa, as respostas foram introduzidas em formulários online.
Os inquéritos por questionários foram validados pelo Perito Externo do programa, Profº
Doutor Manuel Célio Conceição, da Universidade do Algarve.
As questões foram adaptadas para cada grupo de inquiridos e os inquiridos responderam
de acordo com a seguinte escala de Likert: discordo totalmente, discordo, concordo, concordo
totalmente e sem opinião.
Na apresentação dos resultados, face à quantidade e complexidade dos dados optou-se
por agrupar a análise por afirmações modelo correspondentes ao tema das afirmações adaptadas.
A apresentação dos dados segue a seguinte estrutura: os gráficos de barras verticais
ilustram os resultados globais em duas categorias: concordância (agrupa as respostas
concordo/concordo totalmente); discordância (agrupa as respostas discordo/discordo
totalmente), não são apresentados os resultados das respostas sem opinião. Os gráficos de barras
horizontais (anexo 3) mostram todos os resultados específicos em função dos diferentes grupos
de inquiridos.

SITUAÇÃO ON

No global, os inquiridos consideraram
que o sistema de E@D implementado
no agrupamento revelou ser
adequado à situação de pandemia
COVID-19, uma vez que, nos
diferentes grupos de amostra, as
percentagens
de
concordância
obtidas variaram entre 88% e 100%.
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No global, os inquiridos revelaram ter
ficado satisfeitos com a organização
do horário, variando as percentagens
de concordância entre 86% e 96%.
Ressalva-se a opinião dos docentes
da educação pré-escolar, que se
encontra
dividida
entre
a
concordância e a discordância, ambas
com 42%.

Os encarregados de educação, na sua
maioria, consideraram adequadas e
em número aceitável, as atividades
propostas pelas educadoras, estando
a percentagem de concordância
situada nos 91%.

No global, os inquiridos consideraram
que os alunos realizaram novas
aprendizagens no âmbito das
orientações curriculares de cada
disciplina, uma vez que, nos
diferentes grupos de amostra, as
percentagens
de
concordância
obtidas variaram entre 72% e 89%.
No entanto, os encarregados de
educação apresentam a maior
percentagem de discordância, face à
afirmação (entre 21% e 23%).
Os encarregados de educação
consideraram que o processo de
ensino à distância permitiu aos seus
educandos
desenvolver
competências
de
estudo,
apresentando uma percentagem de
concordância de 76%.
Os alunos apresentaram, face à
opinião dos encarregados de
educação, uma percentagem de
concordância inferior (entre 67% e
69%).
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Dos alunos inquiridos, mais de metade
considerou que o processo de ensino à
distância lhes permitiu estar mais
atentos/concentrados
nas
aulas
síncronas,
apresentando
uma
percentagem de concordância entre
58% e 64%.

Os encarregados de educação
consideraram que o processo de
ensino à distância permitiu aos seus
educandos desenvolver competências
de utilização das novas tecnologias,
apresentando uma percentagem de
concordância de 91%.

Relativamente à influência das
desigualdades sociais no desempenho
dos alunos, as opiniões recolhidas
foram divergentes.
Salienta-se a grande diferença de
opinião entre os docentes da Educação
Pré-Escolar e dos outros níveis de
ensino
que
apresentam
uma
percentagem de concordância com a
afirmação
de
25%
e
89%,
respetivamente.
Da mesma forma, existe uma
divergência de opiniões entre os
encarregados de educação da
educação pré-escolar e dos outros
níveis de ensino que apresentam uma
percentagem de concordância com a
afirmação
de
46%
e
65%,
respetivamente.
Os inquiridos, na maioria, afirmaram
ter ficado satisfeitos com o
funcionamento das aulas síncronas
enquanto momento de ensino
interativo entre alunos-professor e
alunos-alunos, uma vez que, nos
diferentes grupos de amostra, as
percentagens de concordância obtidas
variaram entre 74% e 94%.
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As docentes da Educação Pré-escolar,
na totalidade, afirmaram ter mantido
contactos
regulares
com
os
encarregados de educação.

Os encarregados de educação da
Educação Pré-escolar, na sua maioria
(97%), afirmaram ter mantido
contactos regulares com as docentes.

Dos docentes da Educação Pré-escolar
inquiridos, mais de metade (67%)
considerou que os encarregados de
educação enviaram com regularidade
evidências das tarefas realizadas pelos
seus educandos.

Dos encarregados de educação da
Educação Pré-escolar inquiridos, mais
de metade (58%) considerou não ter
sentido dificuldades em enviar com
regularidade evidências das tarefas
realizadas pelos seus educandos.

Os inquiridos, à exceção dos
professores, consideraram que o
modelo implementado permitiu dar
apoio pedagógico aos alunos.
Destaca-se que 51% dos professores
têm uma opinião discordante dos
restantes inquiridos.
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Globalmente,
os
inquiridos
concordaram
que
o
modelo
implementado permitiu dar feedback
individual aos alunos quanto ao
trabalho que realizaram, variando as
percentagens de concordância entre
84% e 94%.

Os inquiridos, na grande maioria,
concordaram que as aulas de trabalho
autónomo foram adequadas e eficazes
no processo de ensino e aprendizagem,
variando
as
percentagens
de
concordância entre 73% e 93%.
Mostraram discordância 22 % dos
encarregados de educação dos 1º, 2º e
3º ciclos.

No global, os inquiridos revelaram ter
ficado
satisfeitos
com
orientações/opções da direção quanto
às plataformas digitais utilizadas,
variando
as
percentagens
de
concordância entre 84% e 87%.
Ressalva-se a opinião dos docentes da
educação pré-escolar, que se encontra
dividida entre a concordância e a
discordância, ambas com 50%.

Os inquiridos afirmaram que as aulas
tira-dúvidas (2º e 3º ciclos) e as aulas
de
acompanhamento
individual/esclarecimento de dúvidas
(1º ciclo), foram adequadas e eficazes
no
processo
de
ensino
e
aprendizagem.
Destaca-se que entre os alunos do 1º
ciclo
não
existe
discordância
relativamente à afirmação. Por
oposição, existe 25% de discordância
entre os professores.
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Relativamente à utilização das
atividades da televisão como recurso
educativo, as opiniões recolhidas
foram divergentes.
Salienta-se a grande diferença de
opinião entre os docentes da Educação
Pré-Escolar e dos outros níveis de
ensino
que
apresentam
uma
percentagem de concordância com a
afirmação
de
75%
e
49%,
respetivamente.
Da mesma forma, existe uma
divergência de opiniões entre os
alunos do 1º ciclo e dos outros níveis
de ensino, que apresentam uma
percentagem de concordância com a
afirmação
de
94%
e
45%,
respetivamente.

Verifica-se que mais de metade dos
inquiridos consideraram que a
avaliação do 3º período no ensino à
distância não irá refletir a qualidade
das aprendizagens dos alunos, uma vez
que, nos diferentes grupos de amostra,
as percentagens de concordância
obtidas variaram entre 53% e 57%.

Relativamente à nova dinâmica de
trabalho
exigida
aos
educadores/professores de acordo
com as suas funções e carga horária
laboral, as opiniões recolhidas foram
divergentes.
Destaca-se que entre os docentes da
Educação Pré-escolar não existe
discordância
relativamente
à
afirmação. Por oposição, cerca de
metade dos docentes dos outros níveis
de ensino, discordaram da mesma,
com uma percentagem de 46%.
A grande maioria dos inquiridos
concordou que o educador/professor
titular/diretor de turma desenvolveu
um bom trabalho no apoio prestado
aos encarregados de educação e aos
alunos, variando a percentagem de
concordância entre 95% e 100%.
Salienta-se não haver discordância
entre os alunos do 1º ciclo, face à
afirmação.
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Os inquiridos, na sua maioria,
concordaram
que
os
educadores/professores responderam
ao desafio de educar à distância com
dedicação e profissionalismo, variando
a percentagem de concordância entre
92% e 95%.
Destaca-se não haver discordância
entre os alunos do 1º ciclo, face à
afirmação.
A maioria dos inquiridos concordou
que a direção e outras estruturas
educativas desenvolveram um bom
trabalho no apoio prestado aos
educadores/professores/encarregado
s de educação/alunos, variando a
percentagem de concordância entre
76% e 92%. No entanto, a percentagem
de concordância é maior ao nível dos
docentes e menor ao nível dos
encarregados de educação.
Salienta-se não haver discordância,
face à afirmação, entre os educadores
da Educação Pré-Escolar.

Relativamente à continuação da
utilização de plataformas online no
regresso ao ensino presencial, as
opiniões recolhidas foram divergentes.
Ressalva-se que a maior concordância
se encontra expressa pelos docentes
dos 1º, 2º e 3º ciclos, com 86%.

Aos professores e encarregados de educação foi colocada uma questão aberta na qual foram
solicitadas sugestões de melhoria.
Público-alvo

Percentagem de inquiridos que apresentaram propostas de melhoria

Enc. de Educação – Ed. Pré-Escolar

20%

Enc. De Educação dos 1º, 2º e 3º Ciclos
Professores da Ed. Pré-Escolar
Professores dos 1º 2º e 3º Ciclos

33%
33%
39%

Após uma análise de conteúdo das respostas, apresentam-se os resultados:
Público-alvo
Enc. de Educação
– Ed. Pré-Escolar




Proposta de melhoria
A todas as crianças deverão ser facultados os meios tecnológicos necessários, assim
como o acesso à internet.
Existência de momentos síncronos duas vezes por semana.
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Enc. De Educação
dos 1º, 2º e 3º
Ciclos














Professores da Ed.
Pré-Escolar











Professores dos 1º
2º e 3º Ciclos










Facultar a todos os alunos os meios tecnológicos necessários, assim como o acesso à
internet.
Privilegiar o uso da plataforma Classroom e assim uniformizar o uso de plataformas.
Melhorar a organização dos documentos no drive.
Disponibilizar oferta formativa no âmbito das novas tecnologias.
Assegurar feedback atempado e de qualidade aos Encarregados de Educação sobre o
desempenho dos seus educandos.
Melhorar a planificação e a calendarização das atividades.
Aumentar o número de aulas síncronas, principalmente a português, matemática e
inglês.
Garantir que todas as disciplinas têm aulas síncronas.
Substituir as aulas tira-dúvidas por aulas síncronas.
Oferecer aulas síncronas de informática no 5º e 6º anos para ajudar os alunos na
utilização dos meios tecnológicos.
Organizar as aulas síncronas apenas no período da manhã.
Moderar o número de atividades solicitadas para trabalho autónomo.
Disponibilizar apoio aos alunos com dificuldades de aprendizagem através de uma
maior diferenciação pedagógica.
Reorganizar as atividades solicitadas no âmbito da disciplina de Educação Física.
Haver a obrigatoriedade, durante as aulas síncronas, dos alunos ligarem as câmaras do
computador, tablet ou telemóvel para um maior controlo por parte dos docentes.
Diminuir o número de aulas dedicadas a apresentação de trabalhos pelos alunos.
Aplicar um maior número de testes online.
Incentivar à visualização das aulas da telescola.
Maior tolerância/compreensão pelo acompanhamento prestado aos alunos pelos
encarregados de educação.
Facultar a todos os alunos os meios tecnológicos necessários, assim como o acesso à
internet.
Disponibilizar oferta formativa no âmbito das novas tecnologias.
Facultar a todos os alunos os meios tecnológicos necessários, assim como o acesso à
internet.
Privilegiar o uso de outras plataformas como por exemplo a Classroom.
Abandonar o sistema complexo do drive.
Disponibilizar formação no âmbito do ensino à distância para professores,
encarregados de educação/pais e alunos.
Organizar as aulas síncronas apenas no período da manhã.
Reduzir o trabalho autónomo e aumentar o número de aulas síncronas (substituição
das aulas tira-dúvidas pelas aulas síncronas).
Reorganizar a carga horária dos professores, atendendo ao trabalho não letivo
necessário para as aulas síncronas.
Aumentar a intervenção dos docentes da educação especial a nível das aulas síncronas
e do apoio prestado aos alunos com medidas de inclusão.
Reduzir a sobrecarga dos diretores de turma.
Evitar o preenchimento de documentos com repetição de informação, por exemplo os
sumários no drive e no inovar.
Assegurar feedback atempado e de qualidade aos alunos por parte dos docentes de
todas as disciplinas.
Monitorizar a qualidade do ensino e aprendizagem.
Aumentar a intervenção dos docentes da educação especial.
Implementar o apoio dos docentes de informática.
Criar grupos de trabalhos colaborativo (professores da educação especial e professores
das outras disciplinas) para adaptação de materiais para alunos com dificuldades de
aprendizagem.
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Situação OFF

Os inquiridos, na sua maioria,
concordam que o sistema de ensino à
distância
implementado
pelo
agrupamento foi adequado, havendo
maior concordância na amostra dos
alunos.

A grande maioria dos inquiridos
concordou que sentiu que a direção e as
outras estruturas educativas se
preocuparam em garantir todas as
condições de continuação de acesso à
educação, variando a percentagem de
concordância entre 90% e 92%.

A maior parte dos inquiridos concordou
que as atividades propostas pelos
professores foram adequadas e em
número
aceitável,
variando
a
percentagem de concordância entre
80% e 82%.

Globalmente, existiu concordância com
a afirmação de que os alunos realizaram
novas aprendizagens no âmbito das
orientações curriculares de cada
disciplina, havendo maior concordância
entre os alunos inquiridos (78%).
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De uma forma geral, existiu
concordância com o apoio pedagógico
prestado aos alunos, através do
modelo implementado, havendo
maior concordância entre os alunos
inquiridos (82%).

A maioria dos inquiridos concordou
que o processo de ensino à distância
permitiu aos alunos empenhar-se nas
atividades
e
desenvolver
competências de estudo.
Salienta-se, no entanto, que 25% dos
alunos discordou com a afirmação.

Globalmente,
os
inquiridos
concordaram que os professores
articularam as atividades com a
telescola - RTP Ensina. No entanto, há
menor concordância por parte dos
encarregados de educação face aos
alunos,
com
14%
e
16%
respetivamente.

Verifica-se que mais de metade dos
inquiridos consideraram que a
avaliação do 3º período, no ensino à
distância, não irá refletir a qualidade
das aprendizagens dos alunos, uma vez
que, nos diferentes grupos de amostra,
as percentagens de concordância
obtidas variaram entre 57% e 60%.

Aos encarregados de educação foi colocada uma questão aberta na qual foram solicitadas
sugestões de melhoria.
Público-alvo

Percentagem de inquiridos que apresentaram propostas de melhoria

Enc. de Educação

44%
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Após uma análise de conteúdo das respostas, apresentam-se os resultados:
Público-alvo
Enc. de Educação






Proposta de melhoria
Adequar melhor o ensino à distância aos alunos em situação OFF.
Existir mais apoio por parte dos professores de educação especial.
Reduzir o número de fichas enviadas.
Criar condições para os alunos tenham acesso ao ensino ON como os colegas.

Técnicos do GAAF

Todos os inquiridos consideraram
que o sistema de ensino à distância
implementado para os alunos sem
acesso online, foi adequado.

Todos os inquiridos mostraram-se
satisfeitos com a organização do seu
trabalho, no âmbito das suas
funções.

Todos os inquiridos consideraram
que a recetividade das famílias à sua
intervenção foi positiva.
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Todos os inquiridos foram da
opinião de que a ação desenvolvida
diretamente com os alunos evitou a
exclusão no ensino à distância.

Todos os inquiridos concordaram
que a articulação com o diretor de
turma/professor titular/educador
foi muito profícua.

Todos os inquiridos consideraram
que a logística criada para que os
alunos recebessem as atividades
em formato papel foi eficaz e
eficiente.

Todos os inquiridos concordaram
que a articulação com entidades da
comunidade foi determinante na
ajuda às famílias sem acesso ao
ensino online.
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Nenhum dos inquiridos sentiu que
nos alunos sem acesso ao ensino
online a realização de novas
aprendizagens, no âmbito das
diferentes
disciplinas,
foi
seriamente comprometida.

Dos inquiridos, as opiniões são
divergentes (50% concordantes e
50%
discordantes)
face
à
preocupação com a qualidade das
aprendizagens
por
comparação com as aprendizagens
realizadas pelos colegas de turma
com acesso ao ensino online.

Apenas metade dos inquiridos
(50%) manifestou concordância na
utilização de plataformas online no
regresso ao ensino presencial.

Aos técnicos do GAAF foi colocada uma questão aberta na qual foram solicitadas sugestões de
melhoria.
Público-alvo

Percentagem de inquiridos que apresentaram propostas de melhoria

Técnicos do GAAF

50%

Após uma análise de conteúdo verificou-se que as sugestões apresentadas envolvem a utilização
das tecnologias e a internet do ensino ON, o que não é convergente com a modalidade de ensino OFF.
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Pessoal Não Docente- Técnicos e Operacionais

A maioria dos inquiridos concordou
que o sistema de ensino à distância
implementado pelo agrupamento
foi adequado à situação de
pandemia COVID-19, não havendo
opiniões discordantes.

Globalmente,
os
inquiridos
mostraram-se satisfeitos com a
organização do seu trabalho, no
âmbito das suas funções, havendo,
apenas,
5%
de
opiniões
discordantes.

A grande maioria dos inquiridos
concordou que a direção criou todas
as condições de segurança no
trabalho, recomendadas pela DGS,
sendo
a
percentagem
de
concordância de 90 %.

A maioria dos inquiridos considerou
que a realização das suas funções
não sofreu alterações na forma de
trabalhar.

Verifica-se que dos inquiridos
apenas
28%
estiveram
em
teletrabalho.
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Dos inquiridos, mais de metade
(59%), não sentiu dificuldades em
adaptar-se à nova realidade.

Globalmente,
os
inquiridos
consideram que a direção e/ou
outras estruturas desenvolveram
um bom trabalho de apoio aos
funcionários, sendo a percentagem
de concordância de 92%.

Cerca de metade dos inquiridos
(49%) gostaria de continuar a
utilizar plataformas online para
tarefas
específicas,
quando
voltarem à normalidade.

Ao pessoal não docente foi colocada uma questão aberta na qual foram solicitadas sugestões de
melhoria.
Público-alvo

Percentagem de inquiridos que apresentaram propostas de melhoria

Pessoal não docente

8%

Após uma análise de conteúdo das respostas, apresentam-se os resultados:
Público-alvo


Pessoal não
docente





Proposta de melhoria
Aumentar o número de funcionários atendendo às necessidades de desinfeção dos
espaços e dos materiais.
Implementar um plano de rotatividade nas tarefas dos funcionários passando por
todos os setores existentes.
Exigir que a permanência das crianças/alunos, na escola, deve estar em conformidade
com os horários de trabalho dos pais, os quais devem apresentar o respetivo
comprovativo.
Disponibilizar oferta formativa no âmbito do COVID-19 para todos os funcionários, de
acordo com as tarefas que desempenham.
Fazer o teste ao COVID-19 aos funcionários antes do início de funções na escola.
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Capítulo VI – CONSIDERAÇÕES FINAIS
No âmbito dos resultados apresentados nos capítulos anteriores a Equipa de Autoavaliação
apresenta um conjunto de recomendações que compete à Direção e ao Conselho Pedagógico
definir como operacionalizá-las, através de medidas/ações de melhoria.
- Na Educação Pré-Escolar, pelo segundo ano consecutivo, o nível Bom na avaliação do
comportamento não é conseguido em nenhuma sala do pré-escolar. Assim, importa implementar
estratégias que elevem os objetivos para Bom a nível do comportamento das crianças na educação
pré-escolar, no que concerne aos comportamentos e as atitudes no cumprimento das normas de
convivência, de integração social, de respeito pela diferença e nos direitos e deveres.
- Estabilização do pessoal não docente na educação pré-escolar com o intuito de minimizar
possíveis constrangimentos nos comportamentos das crianças.
- Intervenção do GAAF, na educação pré-escolar, nas famílias com contextos sociofamiliares mais
disruptivos.
- Implementar dinâmicas de articulação curriculares entre o 1º e 2º ciclo a curto e a longo prazo
de uma forma mais consistente;
- Reestruturar as dinâmicas de articulação interciclos com maior incidência em projetos ou
atividades comuns que promovam o conhecimento curricular disciplinar horizontal e vertical, sem
restringir exclusivamente às disciplinas de cada departamento;
- No 1º ciclo, na área de Expressões, uma reflexão a nível de departamento, que promova uma
melhoria significativa nos resultados de qualidade de sucesso. Por dois anos consecutivos, a meta
TEIP não foi atingida pelo que se propõe a reformulação dos critérios de avaliação, ou a adoção de
estratégias de trabalho diferenciadas apoiadas por coadjuvação com professores dessas áreas.
- Equacionar a viabilidade da atribuição de medidas de apoio, nos 2º e 3º ciclos, fora da sala de
aula para apenas um ou dois alunos, no âmbito da gestão dos recursos humanos. Discutir se este
apoio fora da sala de aula da disciplina não poderá ser substituído por uma efetiva diferenciação
pedagógica em sala de aula.
- Nas disciplinas com elevado número de alunos em aulas de apoio fora da aula da disciplina, os
alunos apenas deverão ser propostos quando as estratégias de diferenciação e de apoio
individualizado em sala de aula se revelarem insuficientes.
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- Aos diretores de turma deverão ser transmitidas, com regularidade, informações sobre o
funcionamento dos apoios quanto a: comportamento, assiduidade e empenho. Se possível,
registar a informação no Inovar.
- No que diz respeito à inclusão, responder à necessidade extrema de uma terapeuta da fala, no
agrupamento.
- Refletir e alargar a reflexão a todos os docentes do agrupamento, através das reuniões de
departamento, sobre a indisciplina. Houve duas metas TEIP não atingidas a nível de ocorrências
disciplinares e quanto ao número de alunos envolvidos as taxas de ocorrências, comparativamente
ao ano passado, estas aumentaram significativamente. Sugere-se a reformulação da
monitorização da indisciplina relativamente ao tipo de indisciplina que ocorre, tendo em conta: os
contextos, (dentro e fora de sala de aula), o nível de gravidade e as medidas aplicadas no âmbito
do estatuto do aluno. Na monitorização do 1º período a equipa apresentou uma proposta de
registo (anexo 4).
- Rever as metas TEIP definidas para as taxas de realização de formação definindo a percentagem
que se pretende alcançar em cada ano em relação ao número total de docentes.
- Rever as metas TEIP previstas para o indicador média das faltas injustificadas, com base nos
resultados dos últimos dois anos letivos, de modo a tornar mais credível este indicador e a
responder com maior realismo aos problemas de absentismo.
- Clarificar o conceito de taxa de participação dos encarregados de educação tendo em conta o
número e o tipo de contactos.
- Avaliar o impacto do GAAF nos resultados escolares dos alunos. Monitorizar e cruzar dados de
forma a compreender se os alunos/famílias intervencionados pelo GAAF apresentam uma
evolução positiva dos resultados escolares, da indisciplina, do abandono e do absentismo medidos
através de indicadores TEIP.
- Em relação à participação dos encarregados de educação sugere-se uma mudança na forma como
os mesmos são chamados a participar, de forma a que assumam um papel mais proativo, no
âmbito dos seus deveres.
-Em relação ao projeto Erasmus+, sugere-se a sua continuidade face à elevada satisfação verificada
por dois anos consecutivos e aumento do número de alunos participantes.
- Maior divulgação das práticas pedagógicas e de gestão escolar vivenciadas nos países visitados.
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- Definir e clarificar o significado de trabalho colaborativo, assim como as diferentes formas de o
operacionalizar. Sugere-se que existam, nos horários dos docentes, tempos previstos para este
tipo de trabalho e que nessas sessões sejam realizados memorandos de trabalho, posteriormente
entregues às estruturas intermédias ou à direção, consoante a natureza do trabalho desenvolvido.
- Otimizar, em conselho de turma, as metodologias e os instrumentos de avaliação a implementar
nas turmas, em conformidade com os critérios de avaliação do agrupamento e com as orientações
da direção.
- Aumentar o trabalho de articulação interdisciplinar a nível do conselho de turma, através de
projetos comuns, entre as várias disciplinas envolvidas, que poderão variar ao longo do ano letivo.
- Reestruturar a articulação curricular horizontal e vertical de modo a fomentar o cruzamento das
aprendizagens essenciais entre as várias disciplinas de diferentes níveis de ensino e de diferentes
departamentos curriculares, que conduzam a uma apropriação científica de conceitos essenciais e
estruturantes, baseada na uniformização da abordagem conceptual, a nível linguístico, de
processos e aplicações;
- Face à opinião contraditória entre a dirigentes e os professores, quanto ao cumprimento integral
dos temas obrigatórios na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, sugere-se uma reflexão
conjunta e um planeamento mais objetivo e exequível dos temas a abordar em cada ano de
escolaridade, inserido na articulação horizontal do currículo através do trabalho interdisciplinar e
nas aprendizagens essenciais de cada disciplina;
- Clarificar o âmbito da participação dos alunos na gestão do currículo, dentro da sua esfera de
ação e de acordo com as didáticas específicas de cada disciplina. A participação dos alunos deverá
ser reforçada na definição das melhores estratégias e metodologias de trabalho diferenciado,
promotor da inclusão;
- Continuar a reforçar abordagens pedagógicas de ensino promotoras das competências previstas
no perfil dos alunos;
- Continuar a reforçar a participação dos pais e encarregados de educação, no âmbito das suas
competências e responsabilidades, salvaguardando sempre a ação profissional dos docentes
enquanto especialistas em educação e ensino;
- Otimizar a implementação da inclusão em sala de aula, garantindo um apoio personalizado mais
eficaz e adequado à especificidade individual, que permita uma efetiva aplicação das medidas
previstas nos PTI, RTP e PEI´s;
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- Continuar a apostar na formação contínua no âmbito da AFC e incluir a monitorização/supervisão
da mudança de práticas pedagógicas em função da atualização formativa. A oferta formativa
deverá ser mais diversificada nos temas/áreas em que incide;
- Reestruturar o plano de AFC do agrupamento ouvindo atempadamente todos os intervenientes,
alargando a discussão aos departamentos curriculares, de modo a promover uma intervenção
mais participada nas decisões pedagógicas do agrupamento;
As sugestões de melhoria apresentadas enquadram-se num cenário de Ensino à Distância:
- não presencial - o processo de ensino e aprendizagem ocorre em ambiente virtual, com
separação física entre os intervenientes, designadamente docentes e alunos;
- misto - o processo de ensino e aprendizagem combina atividades presenciais com sessões
síncronas e com trabalho autónomo.
- Desenvolver parcerias com as entidades públicas e privadas locais de forma a facultar os meios
tecnológicos necessários, assim como o acesso à internet a todos os professores e alunos;
- Continuação da utilização de plataformas digitais eficazes e eficientes. Ouvir os diferentes
intervenientes educativos garantindo assim a sua participação nas decisões;
- Atender e estudar a viabilidade das sugestões apresentadas, no âmbito da utilização da drive e
de plataformas de ensino – por exemplo a Classroom;
- Adequar a dinâmica de trabalho exigida aos educadores/professores de acordo com as suas
funções e carga horária laboral;
- Reduzir a sobrecarga de trabalho dos diretores de turma;
- Simplificar documentos e procedimentos para evitar a repetição de informação e realização de
tarefas não essenciais e/ou desnecessárias;
- Organizar com a coordenadora da Educação Pré-Escolar, após ouvidos todos os docentes, o
horário atendendo às dificuldades sentidas no terceiro período de 2019-2020;
- Criar condições que minimizem o impacto das desigualdades sociais no desempenho dos alunos
e consequentemente na realização de novas aprendizagens;
- Assegurar aos encarregados de educação que os alunos realizam novas aprendizagens, no âmbito
das orientações curriculares de cada disciplina;
- Estudar a possibilidade de aulas síncronas no pré-escolar;
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- Sensibilizar os conselhos de turma/de ano para o aproveitamento de algumas das vantagens do
ensino à distância referidas, nomeadamente:
- o desenvolvimento competências de estudo autónomo;
- maior atenção e concentração nas aulas síncronas;
- o desenvolvimento competências de utilização das novas tecnologias;
- Assegurar condições de apoio pedagógico diferenciado aos alunos com maiores dificuldades de
aprendizagem e/ou com medidas de inclusão, através de uma rede de apoio que inclua uma
intervenção mais ativa da educação especial no contacto com os alunos em momentos síncronos;
-Garantir um feedback atempado e de qualidade aos alunos a todas as disciplinas face ao trabalho
em curso;
- Garantir um feedback atempado e de qualidade aos encarregados de educação sobre o
desempenho dos educandos;
- Criar oferta formativa para professores e encarregados de educação, no âmbito da aquisição de
competências tecnológicas e de apoio ao ensino e aprendizagem à distância;
- Aumentar o número de aulas síncronas de forma a garantir que todas as disciplinas são
abrangidas;
- Organizar os horários dos alunos de modo a que, sempre que possível, as aulas síncronas ocorram
no período da manhã;
- Repensar ou eliminar as aulas tira-dúvidas;
- Sensibilizar os Encarregados de Educação para a importância da utilização da câmara nas aulas
síncronas, evidenciando as vantagens pedagógicas desta prática;
- Repensar a utilização das atividades/programas de televisão como recurso educativo no préescolar e 1º ciclo, de modo a garantir uma melhor articulação de conteúdos e reforço das
aprendizagens. Nos 2º e 3º ciclos, esta questão deverá ser discutida nos departamentos
curriculares;
- Dar mais ênfase à avaliação formativa e à diversificação de fontes de recolha de informação;
- Discutir em departamento curricular e criar condições para que a avaliação sumativa final de
período reflita objetivamente a qualidade das aprendizagens dos alunos;
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- Sempre que possível continuar a utilizar plataformas online para fins específicos, mesmo no
regresso ao ensino presencial;
- Em articulação com a autarquia, ajustar o número de funcionários às necessidades de desinfeção
dos espaços e dos materiais;
- Continuar a garantir a todos os intervenientes educativos as condições de segurança no âmbito
das orientações da DGS e da Tutela.

Breve Reflexão Final
Quaisquer reestruturações a acontecerem 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 itens a melhorar. Apela-se assim, a uma maior
responsabilização de todos no desempenho das funções/trabalhos parciais, que conduzam à
implementação de uma estratégia de ação definida pelo diretor e orientadora do futuro do
agrupamento.
Neste sentido, a equipa manifesta preocupação pelo seu conhecimento empírico de que as
monitorizações trimestrais não chegam a todos os docentes do agrupamento através dos
coordenadores de departamento, inviabilizando os objetivos da monitorização, isto é autorregular
e reformular em função dos resultados obtidos com vista à melhoria da qualidade dos serviços
prestados aos alunos e consequentemente à comunidade.
No próximo ano letivo a Equipa de Autoavaliação apresentará em setembro uma
reformulação do plano de ação, no qual constará a intenção de avaliar a Liderança e Gestão no
âmbito dos indicadores da IGEC.
A equipa compromete-se a continuar a desenvolver o seu trabalho, de forma proativa, com
imparcialidade e objetividade.
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CAPÍTULO VII – ANEXOS

ANEXO 1 - AÇÕES DO PANO ESTRATÉGICO DO PPMTEIP

AÇÕES DO PANO ESTRATÉGICO do PPMTEIP
Nº da
Ação

Designação da Ação

1

Desenvolvimento profissional dos
docentes e não docentes

2

Articulação Curricular

3

Divulgação de Informações
/atividades /documentos

4

Apoios Educativos e/ou
Coadjuvação no primeiro ciclo

5

Reforço à Aprendizagem

6

Medidas de apoio à inclusão
Promoção de comportamentos
adequados em contexto escolar
Prevenção do abandono e do
absentismo
Equipa do GAAF
Promoção de atividades de
Auscultação dos Alunos e
Encarregados de Educação

7
8
9
10
11

Parcerias e cidadania

12

Erasmus+

Objetivo Específico
Promover e apoiar a formação do pessoal docente e não
docente de modo a contribuir para a melhoria do
desempenho profissional.
Potenciar a articulação entre ciclos e entre diferentes
grupos disciplinares do mesmo ciclo - transversalidade das
Aprendizagens Essenciais (ao nível dos DAC e/ou das
restantes disciplinas.)
Melhorar a divulgação dos
documentos/atividades/informações do Agrupamento a
nível interno e externo
Melhorar as aprendizagens e a qualidade de sucesso no
primeiro ciclo.
Consolidar aprendizagens adquiridas nas aulas através de
um apoio mais individualizado de acordo com as
dificuldades específicas de cada aluno.
Implementar medidas de inclusão a todos os alunos.
Prevenir a indisciplina, a insegurança e a violência nos
espaços escolares e nas suas imediações.
Prevenir o abandono e o absentismo.
Reestruturar a equipa GAAF.
Fomentar a intervenção ativa dos Alunos e Encarregados
de Educação nas decisões de âmbito pedagógico.
Estabelecer parcerias /projetos/atividades com entidades
locais
Estabelecer parcerias /projetos/atividades com entidades
internacionais
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ANEXO 2 – INQUÉRITOS POR QUESTIONÁRIOS
INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO - A
Este questionário pretende conhecer o grau de satisfação face ao Ensino à Distância, implementado pelo
Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira, na consequência da Pandemia COVID-19.
A sua colaboração é MUITO IMPORTANTE para a melhoria contínua da escola, pelo que se solicita a sua
opinião, objetiva e sincera.
O questionário é de natureza confidencial e anónima.

Indique o seu grau de satisfação assinalando a opção que melhor expressa a sua opinião.
Discordo
totalmente

Discordo

Concordo

Concordo
Sem
totalmente opinião

1. O sistema de ensino à distância implementado pela
escola foi adequado à situação de pandemia COVID19.











2. Fiquei satisfeito com a organização do horário do
meu educando.











3. O meu educando realizou novas
aprendizagens/aprendeu novas matérias no âmbito
das orientações curriculares de cada disciplina.











4. As desigualdades sociais influenciaram o
desempenho dos alunos.











5. Sinto-me satisfeito com o funcionamento das aulas
síncronas, enquanto momento de ensino interativo
entre alunos-professor e alunos-alunos.











6. Sinto-me satisfeito com o apoio pedagógico prestado
pelos professores ao meu educando.











7. Sinto-me satisfeito com o feedback dado ao meu
educando, pelos professores, quanto ao trabalho
autónomo que realizou.











8. As aulas de trabalho autónomo foram adequadas e
eficazes no processo de ensino e aprendizagem.











9. Sinto-me satisfeito com o acesso pela drive aos
documentos disponibilizados pelos professores.











10. As aulas tira-dúvidas (2º e 3º ciclos) / aulas de
acompanhamento individual/esclarecimento de
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dúvidas (1º ciclo), foram adequadas e eficazes no
processo de ensino e aprendizagem.
11. O processo de ensino à distância permitiu ao meu
educando desenvolver competências de estudo e de
aprendizagem autónoma.











12. O processo de ensino à distância permitiu ao meu
educando desenvolver competências de utilização
das novas tecnologias.











13. A avaliação do 3º período no ensino à distância não
irá refletir a qualidade das aprendizagens do meu
educando.











14. Os professores do meu educando utilizaram
atividades da telescola – RTP Ensina – como recurso
educativo.











15. O diretor de turma/professor(a) titular/ desenvolveu
um bom trabalho no apoio prestado aos
encarregados de educação e aos alunos.











16. A Direção e outras estruturas educativas
desenvolveram um bom trabalho no apoio prestado
aos encarregados de educação e aos alunos.











17. Os professores responderam ao desafio de ensinar à
distância com dedicação e profissionalismo.











18. No âmbito de uma reflexão final, e priorizando com graus (1º, 2º e 3º) , apresente até 3 sugestões de melhoria
do processo de Ensino à Distância (Opcional).

Obrigado(a) pela sua colaboração.
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INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO - B
Este questionário pretende conhecer o grau de satisfação face ao Ensino à Distância, implementado pelo
Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira, na consequência da Pandemia COVID-19.
A tua colaboração é MUITO IMPORTANTE para a melhoria contínua da escola, pelo que solicitamos a tua
opinião, objetiva e sincera.
O questionário é de natureza confidencial e anónima.

Indique o teu grau de satisfação assinalando a opção que melhor expressa a sua opinião.
Discordo
totalmente

Discordo

Concordo











2. Fiquei satisfeito com a organização do meu horário.











3. Realizei novas aprendizagens/aprendi novas
matérias no âmbito de cada disciplina.











4. Sinto-me satisfeito com o funcionamento das aulas
síncronas, enquanto momento de ensino interativo
entre alunos-professor e alunos-alunos.











5. Sinto-me satisfeito com o apoio prestado pelos
professores.











6. Sinto-me satisfeito com o feedback dado pelos
professores, quanto ao trabalho autónomo que
realizei.











7. As aulas de trabalho autónomo foram adequadas e
eficazes no processo de aprendizagem.











8. Sinto-me satisfeito com o acesso pela drive aos
documentos disponibilizados pelos professores.











9. As aulas tira-dúvidas foram adequadas e eficazes no
processo de aprendizagem.











10. No processo ensino à distância organizei melhor o
meu estudo e empenhei-me mais na minha
aprendizagem.











11. No processo ensino à distância estive mais
atento/concentrado nas aulas.











1. O sistema de ensino à distância implementado
pelo agrupamento foi adequado à situação de
pandemia COVID-19.

Concordo
Sem
totalmente opinião
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12. A avaliação do 3º período no ensino à distância não
irá refletir a qualidade das minhas aprendizagens.











13. Os professores utilizaram atividades da telescola –
RTP Ensina – como recurso educativo.











14. O/A diretor(a) de turma desenvolveu um bom
trabalho no apoio prestado aos alunos.











15. Os professores responderam ao desafio de ensinar à
distância com dedicação e profissionalismo.











Obrigado(a) pela tua colaboração.
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INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO - C
Este questionário pretende conhecer o grau de satisfação face ao Ensino à Distância, implementado pelo
Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira, na consequência da Pandemia COVID-19.
A sua colaboração é MUITO IMPORTANTE para a melhoria contínua da escola, pelo que se solicita a sua
opinião, objetiva e sincera.
O questionário é de natureza confidencial e anónima.

Indique o seu grau de satisfação assinalando a opção que melhor expressa a sua opinião.
Discordo
totalmente

Discordo

Concordo











2. Fiquei satisfeito com a organização do meu horário.











3. Os alunos realizaram novas aprendizagens no âmbito
das orientações curriculares de cada disciplina.











4. As desigualdades sociais influenciaram o
desempenho dos alunos.











5. Sinto-me satisfeito com o funcionamento das aulas
síncronas, enquanto momento de ensino interativo
entre alunos-professor e alunos-alunos.











6. O modelo implementado permitiu dar apoio
pedagógico aos alunos com maiores dificuldades de
aprendizagem.











7. O modelo implementado permitiu dar feedback
individual aos alunos quanto ao trabalho autónomo
que realizaram.











8. As aulas de trabalho autónomo foram adequadas e
eficazes no processo de ensino e aprendizagem.











9. Sinto-me satisfeito com as orientações/opções da
direção quanto às plataformas digitais utilizadas.











10. As aulas tira-dúvidas (2º e 3º ciclos) / aulas de
acompanhamento individual/esclarecimento de
dúvidas (1º ciclo), foram adequadas e eficazes no
processo de ensino e aprendizagem.











11. Utilizei como recurso educativo atividades da
telescola – RTP Ensina.











1. O sistema de ensino à distância implementado
pelo agrupamento foi adequado à situação de
pandemia COVID-19.

Concordo
Sem
totalmente opinião
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12. A avaliação do 3º período no ensino à distância não
irá refletir a qualidade das aprendizagens dos alunos.











13. A nova dinâmica de trabalho exigida aos professores
enquadrou-se nas suas funções e de acordo com a
carga horária laboral.











14. A Direção e outras estruturas educativas
desenvolveram um bom trabalho no apoio prestado
aos professores.











15. No regresso ao ensino presencial, gostaria de
continuar a utilizar plataformas online para fins
específicos.











16. No âmbito de uma reflexão final, e priorizando com graus (1º, 2º, 3º, 4º e 5º) , apresente até 5 sugestões de
melhoria do processo de Ensino à Distância. (Opcional)

Obrigado(a) pela sua colaboração.
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INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO - D
Este questionário pretende conhecer o grau de satisfação face ao Ensino à Distância, implementado pelo
Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira, no âmbito da Pandemia COVID-19.
A tua colaboração é MUITO IMPORTANTE para a melhoria contínua da escola, pelo que se solicita a tua
opinião pessoal, objetiva e sincera nas respostas às questões colocadas.
O questionário é de natureza confidencial e anónima.

Indique o teu grau de satisfação assinalando a opção que melhor expressa a sua opinião.
Discordo
totalmente

Discordo

Concordo











2. Senti que a direção e outras estruturas educativas se
preocuparam em garantir todas as condições de
continuação de acesso à educação.











3. As atividades propostas pelos professores foram
adequadas e em número aceitável.











4. Realizei novas aprendizagens/aprendi novas
matérias no âmbito de cada disciplina.











5. Sinto-me satisfeito com o apoio prestado pelos
professores.











6. No processo ensino à distância organizei melhor o
meu estudo e empenhei-me mais na minha
aprendizagem.











7. Os professores articularam as atividades com a
telescola – RTP Ensina.











8. A avaliação no ensino à distância não reflete a
qualidade das minhas aprendizagens.











1. O sistema de ensino à distância implementado
pelo agrupamento foi adequado à minha
situação familiar.

Concordo
Sem
totalmente opinião

Obrigado(a) pela tua colaboração.
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INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO - E
Este questionário pretende conhecer o grau de satisfação face ao Ensino à Distância, implementado pelo
Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira, na consequência da Pandemia COVID-19.
A sua colaboração é MUITO IMPORTANTE para a melhoria contínua da escola, pelo que se solicita a sua
opinião, objetiva e sincera. O questionário é de natureza confidencial e anónima.

Indique o seu grau de satisfação assinalando a opção que melhor expressa a sua opinião.
Discordo
totalmente

Discordo

Concordo











2. Senti que a direção e outras estruturas educativas se
preocuparam em garantir todas as condições de
continuação de acesso à educação.











3. O meu educando realizou novas
aprendizagens/aprendeu novas matérias no âmbito de
cada disciplina.











4. As atividades propostas pelos professores foram
adequadas e em número aceitável.











5. O processo de ensino à distância permitiu ao meu
educando desenvolver competências de estudo e de
aprendizagem autónoma.











6. Os professores articularam as atividades com a
telescola – RTP Ensina.











7. Fiquei satisfeito com o apoio pedagógico prestado ao
meu educando.











8. A avaliação no ensino à distância não reflete a
qualidade das aprendizagens do meu educando.











1. O sistema de ensino à distância implementado
pelo agrupamento, para os alunos impossibilitados
de ter aulas online, foi adequado.

Concordo
Sem
totalmente opinião

Obrigado(a) pela sua colaboração.
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INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO – F
Este questionário pretende conhecer o grau de satisfação face ao Ensino à Distância, implementado pelo
Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira, na consequência da Pandemia COVID-19.
A sua colaboração é MUITO IMPORTANTE para a melhoria contínua da escola, pelo que solicitamos a sua
opinião, objetiva e sincera.
O questionário é de natureza confidencial e anónima.

Indique o seu grau de satisfação assinalando a opção que melhor expressa a sua opinião.
Discordo
totalmente

Discordo

Concordo

Concordo
Sem
totalmente opinião

1. O sistema de ensino à distância implementado pelo
agrupamento, para os alunos sem acesso online, foi
adequado à situação atípica imposta pela pandemia
COVID-19.











2. Fiquei satisfeito com a organização do meu trabalho
no âmbito das minhas as funções.











3. A recetividade das famílias à minha intervenção foi
positiva.











4. A ação desenvolvida diretamente com os alunos
evitou a exclusão no ensino à distância.











5. A articulação com o diretor de turma/professor
titular/educador foi muito profícua.











6. A logística criada para que os alunos recebam as
atividades em formato papel foi eficaz e eficiente.











7. A articulação com entidades da comunidade foi
determinante na ajuda às famílias sem acesso ao
ensino online.











8. Senti que nos alunos sem acesso ao ensino online a
realização de novas aprendizagens, no âmbito das
diferentes disciplinas foi seriamente comprometida.











9. Os alunos e/ou famílias manifestaram preocupação
com a qualidade das aprendizagens por comparação
com as aprendizagens realizadas pelos colegas de
turma com acesso ao ensino online.











10. No regresso ao ensino presencial, gostaria de
continuar a utilizar plataformas online para fins
específicos.











11. No âmbito de uma reflexão final, e priorizando com graus (1º, 2º, 3º, 4º e 5º) , apresente até 5 sugestões de
melhoria do processo de Ensino à Distância.

Obrigado(a) pela sua colaboração.
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INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO – G – 1º Ciclo
Este questionário pretende conhecer o grau de satisfação face ao Ensino à Distância, implementado pelo
Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira, na consequência da Pandemia COVID-19.
A tua colaboração é MUITO IMPORTANTE para a melhoria contínua da escola, pelo que solicitamos a tua
opinião, objetiva e sincera.
O questionário é de natureza confidencial e anónima.

Indique o teu grau de satisfação assinalando a opção que melhor expressa a sua opinião.
Discordo
totalmente

Discordo

Concordo

Concordo
Sem
totalmente opinião

1. O sistema de ensino à distância implementado pelo
agrupamento foi adequado à situação de pandemia
COVID-19.











2. Fiquei satisfeito com a organização do meu horário.











3. Realizei novas aprendizagens/aprendi novas matérias.











4. Sinto-me satisfeito com o funcionamento das aulas
síncronas.











5. Sinto-me satisfeito com o apoio prestado pelo professor.











6. Sinto-me satisfeito com o feedback dado pelo professor.











7. As aulas de trabalho autónomo foram adequadas e
eficazes.











8. Sinto-me satisfeito com o acesso pela drive aos
documentos disponibilizados pelos professores.











9. As aulas de acompanhamento individual/esclarecimento
de dúvidas foram adequadas e eficazes.











10. No processo ensino à distância organizei melhor o meu
estudo e empenhei-me mais na minha aprendizagem.











11. No processo ensino à distância estive mais
atento/concentrado nas aulas.











12. A avaliação do 3º período no ensino à distância não irá
refletir a qualidade das minhas aprendizagens.











13. O professor articulou as atividades com a telescola – RTP
Ensina.











14. O professor desenvolveu um bom trabalho no apoio
prestado aos alunos.











15. O professor respondeu ao desafio de ensinar à distância
com dedicação e profissionalismo.











Obrigado(a) pela tua colaboração.
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INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO - H
Este questionário pretende conhecer o grau de satisfação face ao Ensino à Distância, implementado pelo
Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira, na consequência da Pandemia COVID-19.
A sua colaboração é MUITO IMPORTANTE para a melhoria contínua da escola, pelo que solicitamos a sua
opinião, objetiva e sincera.
O questionário é de natureza confidencial e anónima.

Indique o seu grau de satisfação assinalando a opção que melhor expressa a sua opinião.
Discordo
totalmente

Discordo

Concordo

Concordo
Sem
totalmente opinião

1. O sistema de ensino à distância implementado pelo
agrupamento foi adequado à situação de pandemia
COVID-19.











2. Fiquei satisfeito com a organização do meu trabalho
no âmbito das minhas as funções.











3. A direção criou todas as condições de segurança no
trabalho recomendadas pela Direção Geral de Saúde.











4. A realização das minhas funções não implicou
alterações na forma de trabalhar.











5. Realizei parte do meu trabalho em teletrabalho trabalhar em casa online.











6. Senti dificuldades de adaptação à nova realidade.











7. A direção e/ou outras estruturas desenvolveram um
bom trabalho de apoio aos funcionários.











8. No regresso à situação normal, gostaria de continuar
a utilizar plataformas online para tarefas específicas.











9. No âmbito de uma reflexão final, e priorizando com graus (1º, 2º e 3º) , apresente até 3 sugestões de
melhoria.(Opcional)

Obrigado(a) pela sua colaboração.
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INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO - M
Este questionário pretende conhecer o grau de satisfação face ao Ensino à Distância, implementado pelo
Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira, na consequência da Pandemia COVID-19.
A sua colaboração é MUITO IMPORTANTE para a melhoria contínua da escola, pelo que se solicita a sua
opinião, objetiva e sincera.
O questionário é de natureza confidencial e anónima.

Indique o seu grau de satisfação assinalando a opção que melhor expressa a sua opinião.
Discordo
totalmente

Discordo

Concordo

Concordo
Sem
totalmente opinião

1. O sistema de ensino à distância implementado pelo
agrupamento foi adequado à situação de pandemia
COVID-19.











2. Fiquei satisfeito com a organização do meu horário.











3. As crianças realizaram novas aprendizagens no âmbito
da educação pré-escolar.











4. As desigualdades sociais influenciaram o trabalho
desenvolvido com as crianças.











5. Mantive contactos regulares com os encarregados de
educação.











6. O modelo implementado permitiu dar orientações
diferenciadas aos encarregados de educação, face as
características individuais das crianças.











7. Os encarregados de educação enviaram com
regularidade evidências das tarefas realizadas pelos
seus educandos.











8. Utilizei como recurso educativo atividades do canal RTP
2 – programa ZIG ZAG.











9. Sinto-me satisfeito com as orientações/opções da
direção quanto às plataformas digitais utilizadas.











10. A nova dinâmica de trabalho exigida aos educadores
enquadrou-se nas suas funções e de acordo com a carga
horária laboral.











11. A Direção e outras estruturas educativas desenvolveram
um bom trabalho no apoio prestado aos educadores.











12. No regresso ao ensino presencial, gostaria de continuar
a utilizar plataformas online para fins específicos.











13. No âmbito de uma reflexão final, e priorizando com graus (1º, 2º, 3º, 4º e 5º), apresente até 5 sugestões de
melhoria do processo de Ensino à Distância. (Opcional)

Obrigado(a) pela sua colaboração.
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INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO - K
Este questionário pretende conhecer o grau de satisfação face ao Ensino à Distância, implementado pelo
Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira, na consequência da Pandemia COVID-19.
A sua colaboração é MUITO IMPORTANTE para a melhoria contínua da escola, pelo que se solicita a sua
opinião, objetiva e sincera.
O questionário é de natureza confidencial e anónima.

Indique o seu grau de satisfação assinalando a opção que melhor expressa a sua opinião.
Discordo
totalmente

Discordo

Concordo

Concordo
Sem
totalmente opinião

1. O sistema de ensino à distância implementado pela
escola foi adequado à situação de pandemia COVID19.











2. O meu educando realizou novas aprendizagens.











3. As atividades propostas pela educadora foram
adequadas e em número aceitável.











4. As desigualdades sociais influenciaram o trabalho
desenvolvido com as crianças.











5. A educadora manteve sempre contactos regulares
comigo.











6. Senti dificuldades em enviar com regularidade
evidências das tarefas realizadas pelo meu
educando.











7. A educadora utilizou atividades do canal RTP 2 –
programa ZIG ZAG.











8. A educadora desenvolveu um bom trabalho no apoio
prestado aos encarregados de educação e às
crianças.











9. A Direção e outras estruturas educativas
desenvolveram um bom trabalho no apoio prestado
aos encarregados de educação e às crianças.











10. As educadoras responderam ao desafio de educar à
distância com dedicação e profissionalismo.











11. No âmbito de uma reflexão final, e priorizando com graus (1º, 2º e 3º), apresente até 3 sugestões de melhoria
do processo de Educação à Distância (Opcional).

Obrigado(a) pela sua colaboração.
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ANEXO 3 – GRÁFICOS ESPECÍFICOS EM FUNÇÃO DOS DIFERENTES GRUPOS DE INQUIRIDOS
SITUAÇÃO ON
O sistema de ensino à distância implementado pelo agrupamento foi adequado
à situação de pandemia COVID-19

Fiquei satisfeito com a organização do horário
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As atividades propostas pela educadora foram adequadas e em número aceitável

Os alunos realizaram novas aprendizagens no âmbito das orientações curriculares de cada disciplina
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O processo de ensino à distância permitiu ao aluno desenvolver competências de estudo
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O processo de ensino à distância permitiu ao aluno estar mais atento/concentrado nas aulas síncronas

O processo de ensino à distância permitiu ao meu educando desenvolver competências de utilização das
novas tecnologias

As desigualdades sociais influenciaram o desempenho dos alunos
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Sinto-me satisfeito com o funcionamento das aulas síncronas enquanto momento de ensino interativo
entre alunos-professor e alunos-alunos
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Mantive contactos regulares com os encarregados de educação

A educadora manteve sempre contactos regulares comigo

Os encarregados de educação enviaram com regularidade evidências das tarefas realizadas
pelos seus educandos
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Senti dificuldades em enviar com regularidade evidências das tarefas realizadas pelo meu educando

O modelo implementado permitiu dar apoio pedagógico aos alunos
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O modelo implementado permitiu dar feedback individual aos alunos quanto ao trabalho que realizaram.
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As aulas de trabalho autónomo foram adequadas e eficazes no processo de ensino e aprendizagem

Sinto-me satisfeito com as orientações/opções da direção quanto às plataformas digitais utilizadas
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As aulas tira-dúvidas (2º e 3º ciclos) / aulas de acompanhamento individual/esclarecimento de dúvidas (1º
ciclo), foram adequadas e eficazes no processo de ensino e aprendizagem
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Os educadores/professores utilizaram atividades da televisão como recurso educativo
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A avaliação do 3º período no ensino à distância não irá refletir a qualidade das aprendizagens dos alunos
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A nova dinâmica de trabalho exigida aos educadores/professores enquadrou-se nas suas funções e de
acordo com a carga horária laboral

O educador/professor titular/diretor de turma desenvolveu um bom trabalho no apoio prestado aos
encarregados de educação e aos alunos
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Os educadores/ professores responderam ao desafio de educar à distância com dedicação e
profissionalismo

A Direção e outras estruturas educativas desenvolveram um bom trabalho no apoio prestado aos
educadores/professores/encarregados de educação/alunos
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No regresso ao ensino presencial, gostaria de continuar a utilizar plataformas online para fins específicos

Situação OFF
O sistema de ensino à distância implementado pelo agrupamento foi adequado para os alunos
impossibilitados de ter aulas online
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Senti que a direção e outras estruturas educativas se preocuparam em garantir todas as condições de
continuação de acesso à educação

As atividades propostas pelos professores foram adequadas e em número aceitável

Os alunos realizaram novas aprendizagens no âmbito das orientações curriculares de cada disciplina
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O modelo implementado permitiu dar apoio pedagógico aos alunos

O processo de ensino à distância permitiu ao aluno empenhar-se nas atividades e desenvolver
competências de estudo

Os professores articularam as atividades com a telescola – RTP Ensina
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A avaliação do 3º período no ensino à distância não irá refletir a qualidade das aprendizagens dos alunos

Técnicos do GAAF
O sistema de ensino à distância implementado para os alunos sem acesso online, foi adequado

Fiquei satisfeito com a organização do meu trabalho no âmbito das minhas as funções
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A recetividade das famílias à minha intervenção foi positiva

A ação desenvolvida diretamente com os alunos evitou a exclusão no ensino à distância

A articulação com o diretor de turma/professor titular/educador foi muito profícua
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A logística criada para que os alunos recebam as atividades em formato papel foi eficaz e eficiente

A articulação com entidades da comunidade foi determinante na ajuda às famílias sem acesso ao ensino online

Senti que nos alunos sem acesso ao ensino online a realização de novas aprendizagens, no âmbito das
diferentes disciplinas foi seriamente comprometida
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Os alunos e/ou famílias manifestaram preocupação com a qualidade das aprendizagens por
comparação com as aprendizagens realizadas pelos colegas de turma com acesso ao ensino online

No regresso ao ensino presencial, gostaria de continuar a utilizar plataformas online para fins específicos

Pessoal Não Docente- Técnicos e Operacionais
O sistema de ensino à distância implementado pelo agrupamento foi adequado à situação de pandemia
COVID-19
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Fiquei satisfeito com a organização do meu trabalho no âmbito das minhas as funções

A direção criou todas as condições de segurança no trabalho recomendadas pela Direção Geral de Saúde

A realização das minhas funções não implicou alterações na forma de trabalhar
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Realizei parte do meu trabalho em teletrabalho - trabalhar em casa online

Senti dificuldades de adaptação à nova realidade

A direção e/ou outras estruturas desenvolveram um bom trabalho de apoio aos funcionários
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No regresso à situação normal, gostaria de continuar a utilizar plataformas online para tarefas específicas
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ANEXO 4 – PARTICIPAÇÕES DE OCORRÊNCIA

Nome do(a) Aluno(a): ___________________________________________________________________
Nº: ______Turma: ____ Ano: _____ Diretor(a) de Turma: _____________________
Dia:___/___/___ Hora:_______:_______ Local: ___________________________

Alínea(s) do artigo 10º do Estatuto do Aluno

Contexto da Ocorrência (Assinale com uma cruz(X) o ou os comportamentos observados)
c)
k)
g)
g)
g) i)
i) d)
s), t), r)
i)
i), t)
c) m)
c)
f)
l)
q)
v)

Descrição do comportamento em sala de aula
Conversar constantemente perturbando a aula.
Danificar material escolar (escrever, desenhar, ou partir de forma propositada, mobiliário ou paredes).
Manifestar atitudes despropositadas (gritos, berros, tom incorreto, cantar, etc.).
Entrar e/ou sair da aula aos empurrões e/ou aos gritos.
Usar linguagem imprópria e/ou fazer gestos obscenos.
Agredir verbal ou fisicamente um colega ou um(a) professor(a).
Utilizar, com ou sem captação de som ou de imagens, quaisquer equipamentos tecnológicos, não
autorizados pelo(a) professor(a).
Provocar, ameaçar, intimidar, perseguir colegas, e/ou o(a) professor(a)
Discriminar, difamar ou divulgar rumores ou mentiras (em presença ou por quaisquer outros meios incluindo
tecnológicos);
Sair da sala sem autorização.
Não acatar as orientações do(a) professor(a)
Recusar cumprir as ordens do(a) professor(a)
Roubar ou furtar bens
Não transportar quaisquer materiais passíveis de perturbarem o normal funcionamento das atividades
letivas, ou poderem causar danos físicos ou psicológicos.
Apresentar -se com vestuário adequado à idade, à dignidade do espaço e à especificidade das atividades
escolares.

Esta é a 1ª participação de ocorrência do(a) aluno(a)?

Sim

Não

PREENCHIMENTO OPCIONAL
Descrição da ocorrência: ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Testemunhas da ocorrência: _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Data:___/___/___

Assinatura:_______________________________

a) De acordo com o ponto 1 do artigo 22 do Estatuto do Aluno (Lei n.º 51/2012 de 5 de Setembro), a violação pelo aluno
de algum dos deveres previstos no artigo 10.º ou no regulamento interno da escola, de forma reiterada e ou em termos
que se revelem perturbadores do funcionamento normal das atividades da escola ou das relações no âmbito da
comunidade educativa, constitui infração disciplinar passível da aplicação de medida corretiva ou medida disciplinar
sancionatória, nos termos dos artigos seguintes.
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Nome do(a) Aluno(a): ___________________________________________________________________
Nº: ______Turma: ____ Ano: _____ Diretor(a) de Turma: _____________________
Dia:___/___/___ Hora:_______:_______ Local: ____________________________
Contexto da Ocorrência (Assinale com uma cruz(X) o ou os comportamentos observados)
Descrição do comportamento fora da sala de aula

Alínea(s) do artigo 10º do Estatuto do Aluno

g)
f)
t) i)
i)
f)
s) t) r)
l)
k)
i) d)
p)
p)
p)
g) i)
v)

No
espaço
escolar

Imediações
exteriores
à escola

Participar em brincadeiras de lutas e gritarias no recinto e não corrige o
comportamento quando alertado à primeira vez.
Recusar cumprir as ordens dos professores, assistentes ou vigilantes.
Discriminar, difamar ou divulgar rumores ou mentiras (em presença ou por quaisquer
outros meios incluindo tecnológicos).
Provocar, ameaçar, intimidar, perseguir colegas, professores, assistentes ou vigilantes.
Não cumprir as regras dos espaços e desrespeitá-las ostensivamente (corredores,
refeitório, biblioteca, pavilhão etc.).
Captar som ou imagens dentro do recinto escolar por qualquer meio sem autorização.
Roubar ou furtar bens.
Danificar material escolar (escrever, desenhar, ou partir de forma propositada, mobiliário
ou paredes).
Agredir verbal ou fisicamente, colegas, professores, assistentes ou vigilantes.
Transportar, vender ou facilitar o consumo de substâncias ilícitas (drogas e bebidas
alcoólicas).
Fumar dentro do espaço escolar.
Beber bebidas alcoólicas dentro do espaço escolar.
Usar linguagem imprópria e/ou fazer gestos obscenos.
Apresentar -se com vestuário adequado à idade, à dignidade do espaço e à
especificidade das atividades escolares.

Esta é a 1ª participação de ocorrência do(a) aluno(a)?

Sim

Não

PREENCHIMENTO OPCIONAL
Descrição da ocorrência: ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Testemunhas da ocorrência: _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Data:___/___/___

Assinatura:_______________________________

a) De acordo com o ponto 1 do artigo 22 do Estatuto do Aluno (Lei n.º 51/2012 de 5 de Setembro), a violação pelo aluno
de algum dos deveres previstos no artigo 10.º ou no regulamento interno da escola, de forma reiterada e ou em termos
que se revelem perturbadores do funcionamento normal das atividades da escola ou das relações no âmbito da
comunidade educativa, constitui infração disciplinar passível da aplicação de medida corretiva ou medida disciplinar
sancionatória, nos termos dos artigos seguintes.
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