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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 con nuada da organização, do funcionamento e dos resultados do
sistema educa vo e dos projetos educa vos (ar go 3.º, alínea h), o presente documento tem
o obje vo apresentar a análise de resultados nos seguintes domínios: liderança e
gestão, prestação de serviço educa vo, resultados, parceria e comunidade, de acordo com o
plano de ação da autoavaliação e 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 n.º 54/2018 de 6 de julho); e as ofertas educa vas e avaliação
dos alunos (Despacho Norma vo nº 1-F/2016 de 5 de abril e Portaria n.º 223-A/2018 de 3 de
agosto).

Capítulo I – Autoavaliação
1. Desenvolvimento
1.1. Organização e sustentabilidade da autoavaliação
A Equipa de Autoavaliação deu cumprimento ao Plano de Ação, reformulado em julho
de 2020, com o obje vo de promover uma cultura de avaliação, envolvendo todos os atores
educa vos no processo de mudança e melhoria do agrupamento, com foco na ar culação da
Equipa de Autoavaliação do Agrupamento com as Lideranças Intermédias, de forma a alcançar
um processo de autoavaliação do agrupamento sustentável.
1.2. Planeamento estratégico da autoavaliação
A Equipa de Autoavaliação no âmbito das suas funções efetuou procedimentos
sistemá cos de avaliação da escola: relatórios trimestrais (resultados académicos e sociais) e
relatório ﬁnal, em ar culação com os processos de avaliação que ocorrem na escola;
auscultação e par cipação da comunidade educa va através de ques onários para avaliação
da liderança e gestão; monitorização e avaliação do PPMTEIP ao nível das ações da sua
incumbência e dos indicadores globais de aplicação universal, deﬁnidos no respe vo Plano TEIP
(Anexo1).
Procedeu-se à divulgação e reﬂexão dos resultados da autoavaliação:
✔ A monitorização trimestral do 1º e 2º períodos foi apresentada ao Diretor e ao
Conselho Pedagógico para análise e reﬂexão, sendo posteriormente divulgada junto
dos departamentos;
✔ O relatório anual com a monitorização trimestral do 3º período foi divulgado: junto do
Diretor, dos Conselhos Pedagógico e Geral, na página do agrupamento e através de um
folheto resumo des nado aos alunos e encarregados de educação/pais.

2. Consistência e impacto
2.1. Consistência das prá cas de autoavaliação
2.1.1. Abrangência do processo de recolha de dados
O plano de autoavaliação, em convergência com o Plano Plurianual de Melhoria TEIP,
visa acompanhar todos os indicadores dos eixos de intervenção do programa TEIP inscritos nos
três eixos do plano plurianual de melhoria TEIP 2018-2021, nomeadamente: Eixo I – Cultura de
Escola e Lideranças Pedagógicas; Eixo II - Gestão Curricular; Eixo III - Parcerias e Comunidade.
Atendendo ao quadro de referência da IGEC, no âmbito do terceiro ciclo da avaliação
externa das escolas, a equipa deﬁniu quatro domínios de monitorização e avaliação: Domínio
da Autoavaliação, Domínio Liderança e Gestão, Domínio Prestação do Serviço Educa vo,

Domínio Resultados. Acresce o Domínio Parcerias e Comunidade, deﬁnido no Plano de Ação da
Equipa de autoavaliação.
2.1.2. Rigor do processo de análise dos dados
Para dar resposta à grande complexidade dos campos de análise em estudo, a equipa
de autoavaliação u lizou um conjunto de instrumentos e técnicas esta s cas, procurando
quan ﬁcar os dados ob dos, permi ndo desta forma obter as respostas pretendidas.
Rela vamente à recolha desses dados, adotaram-se os seguintes procedimentos:
1)

Análise do Plano de Ação 2020/2021, no sen do de assimilar de forma clara e

precisa quais os indicadores a estudar;
2)

Consulta dos relatórios da autoavaliação de anos anteriores, para dar

con nuidade ao trabalho realizado pela anterior equipa de autoavaliação, procurando
relembrar quais os estudos que têm vindo a ser desenvolvidos e os campos de análise
avaliados;
3)

Na fase de planiﬁcação do processo, foi deﬁnida uma calendarização para as

diferentes a vidades a realizar, os procedimentos necessários à recolha de informação, bem
como o po de informação e a forma como a obter;
4)

Durante a fase de operacionalização, que envolveu a obtenção, junção e o

registo sistemá co dos dados, recorreu-se a vários documentos oﬁciais: Atas das reuniões de
avaliação trimestral, Planos Curriculares de Turma, relatórios de Autonomia e Flexibilidade
Curricular e de Cidadania e Desenvolvimento e estudos esta s cos dos projetos MAIA e SELFIE;
5)

Numa fase posterior, procedeu-se à organização de um conjunto de dados dos

vários documentos acima referidos com recurso a técnicas esta s cas;
6)

O tratamento de dados foi feito através de tabelas e gráﬁcos que permi ram

sinte zar e analisar, de forma descri va, a informação ob da e os resultados considerados
fundamentais para a comunidade educa va;
7)

Por ﬁm, elaborou-se um conjunto de recomendações ﬁnais, baseadas nas

análises esta s cas.
Neste ano le vo, a equipa de autoavaliação pretendeu avaliar o segundo domínio do
quadro de referência do terceiro ciclo de avaliação externa das escolas da IGEC, coincidente
com o término do mandato do Diretor.
A avaliação deste domínio foi realizada através de inquéritos por ques onários,
deﬁnidos por “graus de concordância”, validados pelo Perito Externo do programa, o Professor
Doutor Célio Conceição da Universidade do Algarve, que foram aplicados a toda a comunidade
educa va: professores, funcionários, alunos e encarregados de educação.

Foi selecionada uma amostra representa va dos grupos acima referidos, onde se
recolheu a opinião de um grupo de pessoas para representar o pensamento ou visão do todo.
Inicialmente, a margem de erro e o nível de conﬁança adotados foram de 5 pontos
percentuais e de 95% respe vamente, no entanto o número mínimo de par cipantes não foi
a ngido, o que fez com que véssemos de adotar um nível de conﬁança de 90%, de acordo
com a tabela abaixo:
Amostras

Convidados a
par cipar

Par cipantes

Número mínimo
recomendado (nível de
conﬁança de 95% e
margem de erro de 5
pontos percentuais)

Docentes (Ed.
Pré-escolar, 1º, 2º e 3º
Ciclos)

124

100

104

88

Técnicos e Operacionais

71

63

71

63

241

161

214

157

477

386

300

226

Encarregados de
Educação (Ed.
Pré-escolar, 1º, 2º e 3º
Ciclos)
Alunos do 1º, 2º e 3º
ciclos (1º ciclo só º ano
de escolaridade)

o

Número mínimo
recomendado (nível de
conﬁança de 90% e
margem de erro de 5
pontos percentuais)

Os inquéritos por ques onário foram aplicados através de um formulário online, à
exceção dos assistentes técnicos e operacionais, uma vez que poucos têm correio
eletrónico.

o

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.

o

Na apresentação dos resultados, face à quan dade dos dados, optou-se por agrupar a
análise por aﬁrmações modelo correspondentes ao tema das aﬁrmações adaptadas.

2.2. Impacto das prá cas de autoavaliação
No âmbito dos resultados apresentados, ao longo do ano le vo, a equipa de
autoavaliação, no ﬁnal do relatório anual, expõe um conjunto de recomendações
que compete ao Diretor e ao Conselho Pedagógico deﬁnir como operacionalizá-las, através
de medidas/ações de melhoria.

Capítulo II – Liderança e Gestão
3.

Visão e Estratégia
3.1. Visão estratégica orientada para a qualidade das aprendizagens
3.1.1. Deﬁnição da visão que sustenta a ação da escola com vista ao Perﬁl do
Aluno à saída da escolaridade obrigatória.

Da análise efetuada aos ques onários sobre a visão do Diretor com vista à ação da
escola para o desenvolvimento do Perﬁl do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória (PA), a
maioria dos inquiridos considera que a ação do Diretor:
o

contribui para o desenvolvimento das competências previstas no PA;

o

promove um ensino de qualidade;

o

contribui para a formação de cidadãos mais cria vos e responsáveis;

o

promove a melhoria das aprendizagens através dos apoios educa vos.

Existe uma elevada percentagem de respostas sem opinião.

3.2. Documentos orientadores da escola

Da análise efetuada aos ques onários, a maioria da comunidade educa va, à exceção
dos funcionários, concorda que o Diretor revela preocupação na reformulação e adequação
dos documentos orientadores da escola, envolvendo a comunidade educa va e atendendo às
suas sugestões.
Existe uma grande percentagem de respostas sem opinião, ao nível dos funcionários.

4. Liderança
4.1. Mobilização da comunidade educa va:
4.1.1. Gestão de conﬂitos

Da análise efetuada aos ques onários, a maioria da comunidade educa va
concorda com as aﬁrmações colocadas. O Diretor revela uma preocupação na gestão
de conﬂitos, demonstrando imparcialidade e fomentando a par cipação dos diferentes
atores educa vos.
Veriﬁca-se, ao nível dos funcionários, que existe uma percentagem elevada de
respostas sem opinião.

4.1.2.

Incen vo à par cipação na escola dos diferentes atores educa vos

Da análise efetuada aos ques onários, a maioria da comunidade educa va concorda
que o Diretor fomenta a sua par cipação na vida da escola.

Veriﬁca-se que ao nível dos funcionários existe uma percentagem elevada de respostas
sem opinião.

4.1.3. Valorização dos diferentes níveis de liderança, nomeadamente as
lideranças intermédias

Da análise efetuada aos ques onários, a maioria dos docentes aﬁrma que o Diretor
valoriza o seu esforço e trabalho, bem como a par cipação das lideranças intermédias.
No entanto, ambas as respostas revelam uma percentagem elevada sem opinião.

4.2. Desenvolvimento de projetos, parcerias e soluções que promovam a
qualidade das aprendizagens

Da análise efetuada aos ques onários, os docentes aﬁrmam que o Diretor incen va a
sua par cipação em projetos/a vidades e procede à sua monitorização.
No entanto, há uma grande percentagem de respostas sem opinião.

5. Gestão
5.1. Prá cas de gestão e organização das crianças e dos alunos
5.1.1. Critérios pedagógicos na formação de grupos/turmas

Da análise efetuada aos ques onários, os inquiridos aﬁrmam que o Diretor divulga os
critérios pedagógicos para a cons tuição e gestão dos grupos/turma.

Veriﬁca-se uma percentagem elevada de respostas sem opinião.
5.1.2. Flexibilidade na gestão do trabalho com os grupos e turmas

Da análise de dados efetuada, os inquiridos consideram que o Diretor promove a
ﬂexibilização na gestão do trabalho com os grupos e turmas.
Há uma elevada percentagem de respostas sem opinião.

5.1.3. Divulgação do Modelo Pedagógico Disciplinar

Da análise efetuada aos ques onários, a comunidade aﬁrma que o Diretor revela de
forma eﬁcaz o Modelo Pedagógico Disciplinar. Veriﬁca-se uma grande percentagem de
funcionários sem opinião.
Em relação à eﬁcácia da aplicação das medidas disciplinares na boa gestão escolar
entre os membros da comunidade educa va, a maioria concorda com a mesma. No entanto, a
percentagem mais baixa é a dos funcionários (60%), seguida dos docentes (64%) e a mais
elevada é a dos encarregados de educação (75%). Porém, existe um elevado número de
respostas sem opinião por parte de todos os inquiridos.

5.2. Ambiente escolar
5.2.1. Promoção de um ambiente es mulante das aprendizagens

Da análise efetuada aos ques onários, a maioria dos inquiridos concorda que o Diretor
promove a criação de espaços potenciadores es mulantes das aprendizagens, assegurando
igualdade de oportunidades, a existência de espaços sicos e pedagógicos agradáveis e
potenciadores das aprendizagens inclusivas.

5.2.2. Ambiente escolar socialmente acolhedor, inclusivo e cordial

Da análise realizada aos inquéritos, a maioria dos inquiridos considera que existe um
bom ambiente escolar, acolhedor, inclusivo e cordial.
Os funcionários apresentam uma percentagem elevada de respostas sem opinião.

5.3. Organização e afetação e formação dos recursos humanos
5.3.1. Distribuição e gestão dos recursos humanos

Da análise efetuada aos ques onários, os docentes aﬁrmam que o Diretor:
o valoriza o desenvolvimento proﬁssional e o bem-estar de docentes e funcionários,
ainda que haja uma grande percentagem de respostas sem opinião por parte dos
funcionários;
o gere de forma eﬁcaz os docentes do apoio educa vo;
o gere os docentes da educação especial na promoção na igualdade de oportunidades
para todos os alunos; apesar da maioria concordar com a aﬁrmação, existe uma
percentagem elevada de resposta sem opinião por parte dos encarregados de
educação;
o atende às necessidades dos docentes e funcionários na distribuição de serviço,
embora haja uma grande percentagem de respostas sem opinião por parte dos
funcionários.

5.3.2. Gestão de recursos humanos com vista à autonomia e diversidade
organiza va

Da análise efetuada aos ques onários, os docentes aﬁrmam que o Diretor agiliza os
processos burocrá cos com vista a uma maior eﬁcácia do trabalho.

5.3.3. Prá cas de formação con nua dos proﬁssionais

Da análise efetuada aos ques onários, os docentes aﬁrmam que o Diretor incen va e
promove a sua par cipação em formações, tendo em conta as suas necessidades e prioridades
pedagógicas.
Ao nível dos funcionários, existe uma percentagem elevada de respostas sem opinião.

i.

Ação 1 – Desenvolvimento Proﬁssional dos Docentes e Não Docentes
No âmbito da ação 1 do PPMTEIP, cujo obje vo 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 le vo, os indicadores: número de docentes

e não docentes que frequentem: cursos; oﬁcinas; Ações de Curta Duração (ACD); Massive Open
Online Course (MOOC); círculos de estudos, entre outras modalidades de formação.
Devido à reformulação da ação 1, não foi possível fazer uma comparação com o ano
le vo anterior.
PÚBLICO-AL
VO

TAXA REALIZAÇÃO
DE FORMAÇÃO
2020-2021

META TEIP PREVISTA PARA O FINAL DO ANO LETIVO

Docentes

83%

75% dos docentes do Agrupamento frequentarem
uma ação de formação no ano le vo 2020/2021.

16%

25% do pessoal não docente frequentarem uma ação
de formação, desde que tenha exis do formação
oferecida pelo município.

Não
Docentes

Da análise de dados, conclui-se que a meta TEIP apenas foi a ngida nos docentes.

5.4. Organização e afetação dos recursos materiais

Da análise efetuada aos ques onários, os docentes e funcionários aﬁrmam que o
Diretor procede à monitorização dos recursos materiais. Existe uma percentagem elevada de
resposta sem opinião por parte dos funcionários.

5.5. Comunicação interna e externa

ii.

Ação 3 – Divulgação de informações/a vidades/documentos

Foi monitorizado o seguinte indicador:
▪ Grau de sa sfação dos vários agentes da comunidade educa va face à divulgação
de informações /a vidades/documentos

No âmbito desta ação, cuja meta deﬁnida se traduz em 75% dos inquiridos respondem
sa sfeito ou muito sa sfeito, aferiu-se, através dos ques onários aplicados, que o Diretor
divulga adequadamente a informação junto da comunidade educa va, salientando-se os
docentes como o público-alvo mais concordante (87%), seguido dos encarregados de educação
(80%) e alunos (76%). Rela vamente aos funcionários, a meta não foi a ngida (59%) e existe
uma percentagem elevada de resposta sem opinião. Desta forma, a meta proposta para esta
ação foi parcialmente a ngida.
No que concerne à divulgação respeitando os princípios é cos e deontológicos, a
maioria concorda que o Diretor os cumpre. Novamente, por parte dos funcionários, existe uma
percentagem elevada de respostas sem opinião.

Capítulo III - Prestação do Serviço Educa vo
6. Desenvolvimento pessoal e bem-estar das crianças e dos alunos
6.1. Parcerias com vista ao bem-estar das crianças e dos alunos

Da análise compara va entre os três períodos, veriﬁca-se que:
o

a taxa das a vidades diferentes desenvolvidas que implicaram parcerias, no 1º ciclo,
aumentou largamente do 1º período para o 2º período e manteve-se com valores
muito elevados no 3º período;

o

a taxa das a vidades diferentes desenvolvidas que implicaram parcerias, com en dade
exteriores à escola, nos 2º e 3º ciclos, manteve-se sempre com valores muito baixos.
Compara vamente com o período homólogo do ano le vo transato, apenas é

possível comparar com o 1º e 2º períodos, uma vez que, no 3º período, devido à pandemia,
viveu-se uma situação de exceção, veriﬁcando-se o seguinte:
o

no 1º período, houve uma diminuição, nos três ciclos, na taxa de a vidades
desenvolvidas que implicaram parcerias;

o

no 2º período, a taxa das a vidades diferentes desenvolvidas que implicaram parcerias
aumentou no 1º ciclo ( de 51% para 93%) e diminuiu no 2º e 3º ciclos (de 15% para 7%
e de 28% para 8%, respe vamente).
De acordo com a informação dada pela coordenadora TEIP, face ao quadro pandémico

existente, os projetos Saúde Escolar e Polícia Segura, não puderam ser dinamizados, bem como

as saídas das turmas para a comunidade. Por esta razão as a vidades que implicaram parcerias,
sofreram uma diminuição.

6.2. Ar culação Curricular

Rela vamente ao número de a vidades desenvolvidas ao longo do ano
le vo, veriﬁca-se que:
o

o número total de a vidades diferentes desenvolvidas no 1º ciclo aumentou
largamente no 3º período, compara vamente com os períodos anteriores;

o

nos 2º e 3º ciclos, veriﬁcou-se o contrário, visto que o número de a vidades diferentes
diminuiu largamente no 3º período, compara vamente com os períodos anteriores;
Compara vamente com o período homólogo do ano le vo transato, apenas é

possível comparar com o 1º e 2º períodos, uma vez que, no 3º período, devido à pandemia,
viveu-se uma situação de exceção, veriﬁcando-se o seguinte:
o

o número total de a vidades diferentes desenvolvidas diminuiu no 1º ciclo (de 70 para
41) e aumentou no 2º e 3º ciclos (de 68 para 108 e de 81 para 124, respe vamente);

o

o número total de a vidades diferentes desenvolvidas que implicaram parcerias
aumentou no 1º ciclo (de 36 para 38) e diminuiu no 2º e 3º ciclos (de 10 para 8 e de 23
para 10, respe vamente).

iii.

Ação 2 – Ar culação Curricular
No âmbito da ação 2 do PPMTEIP, cujo obje vo é potenciar a ar culação 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 le vo, os indicadores: número de sessões de trabalho no âmbito da ar culação entre ciclos
e número de projetos interdisciplinares por ciclo.

ARTICULAÇÃO INTERCICLOS
CICLOS

Nº DE
SESSÕES

Pré-Escolar e 1º Ciclo

2

1º e 2º Ciclos

1

2º e 3º Ciclos

57

Total

META TEIP PREVISTA PARA O FINAL DO ANO LETIVO

10 sessões de trabalho docente de ar culação interciclos

60

A meta foi a ngida

Em virtude da situação pandémica do COVID-19, não foram desenvolvidas a vidades
de ar culação entre as crianças/alunos da educação Pré-escolar e o 1º ciclo, pelo que foram
realizadas apenas duas reuniões interciclos, uma no início e outra no ﬁnal do ano le vo. Nesta
úl ma, procedeu-se à passagem de informação, pormenorizada, através de relatórios.
Foi realizada uma formação interciclos, no âmbito das didá cas, onde se procedeu à
análise das aprendizagens essenciais, numa dinâmica de ar culação entre ciclos.
Entre o 1º ciclo e o 2º ciclo, realizou-se uma reunião no ﬁnal do ano le vo para
passagem de informação, onde foram entregues relatórios com informação de interesse,
especíﬁca a cada turma de 4ºano. Estes relatórios foram dos em conta na cons tuição das
turmas e na organização dos PCT das mesmas.
O trabalho docente de ar culação curricular foi dinamizado a par r de encontros de
trabalho colabora vo que se foram realizando quer entre Coordenadores de Departamento
quer em contexto de reuniões de departamento, de conselhos de ano ou de formação
con nua.
No 2º e o 3ºciclos, as reuniões interciclos integraram-se nas várias sessões/reuniões
de departamento.
Foram realizadas 57 sessões/reuniões de departamento, distribuídas do seguinte
modo: Departamento de Português - 6 reuniões ordinárias e 1 extraordinária e 1 encontro de
trabalho colabora vo acreditado como ACD, sobre as AE e o ensino da Gramá ca;
Departamento Ciências Experimentais 8 reuniões; Departamento de Matemá ca: 7 reuniões,
Departamento de Educação Física e Música 8 reuniões e 3 encontros de trabalho colabora vo,

Departamento de Artes e Tecnologias realizamos 5 reuniões e 2 encontros de trabalho;
Departamento das Ciências Sociais e Humanas 7 reuniões de Departamento e 6 Memorandos
de Disciplina (2 de Geograﬁa, 2 de História, 1 de HGP e 1 de EMRC), Departamento de Línguas
Estrangeiras 4 reuniões e 3 de trabalho colabora vo (3ºciclo). As professoras que
lecionam inglês no 1º ciclo reuniram quinzenalmente.

PROJETOS INTERDISCIPLINARES AO NÍVEL DO PLANO CURRICULAR DE TURMA

CICLOS

Nº
TOTAL
DE
TURMA
S

Nº DE
TURMAS COM
PELOS MENOS
UM PROJETO

TAXA DE TURMAS
ENVOLVIDAS EM PELO
MENOS UM PROJETO
INTERDISCIPLINAR AO
NÍVEL DO PCT

1º Ciclo

35

35

100%

2º Ciclo

19

19

100%

3º Ciclo

26

26

100%

Total

80

80

100%

META TEIP PREVISTA PARA
O FINAL DO ANO LETIVO

50% das turmas por cada
ciclo envolvidas em pelo
menos
um
projeto
interdisciplinar ao nível do
PCT

A análise dos dados mostra que 100% das turmas es veram envolvidas em projetos
interdisciplinares ao nível do PCT. A meta TEIP prevista para o ﬁnal do ano le vo foi a ngida
com sucesso, tendo contribuído para a operacionalização do Perﬁl dos Alunos à saída da
escolaridade obrigatória.

6.3. Ensino/aprendizagem/avaliação
6.3.1. Estratégias de ensino e aprendizagem orientadas para o sucesso

iv.

Ação 11 - Promover o exercício de uma cidadania a va e informada
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.
A equipa de autoavaliação debruçou-se sobre o relatório das coordenadoras de AFC e
de Cidadania e Desenvolvimento (Anexo II) e pronuncia-se de seguida em relação aos itens
sugeridos pelo Centro da Formação aquando da monitorização da implementação do Projeto
de AFC e da Cidadania e Desenvolvimento: Autonomia e Flexibilidade, Gestão Curricular e
Avaliação e Cidadania e Desenvolvimento.

Autonomia e Flexibilidade
* Grau de apropriação, pelos docentes, dos princípios e documentos sobre AFC:

o

As par lhas internas realizam-se em conselhos de ano em todos os ciclos e em
momentos informais com registo em memorandos;

o

Ocorrem ainda par lhas ao nível regional em reuniões criadas para o efeito;

* Tipo de decisões estratégicas ao nível da cons tuição de equipas:
o

Em todos os ciclos desenvolveram-se projetos, nos quais par ciparam 3 ou mais
disciplinas, tendo sido monitorizados e avaliados.

* Nível de envolvimento das equipas educa vas:
o

A ar culação horizontal tem sido privilegiada em todos os ciclos;

o

No 1º ciclo, veriﬁca-se uma envolvência com a comunidade através de diferentes
parcerias locais e parcerias com en dades externas à escola, nomeadamente com
ins tuições de solidariedade;

o

No 2º e 3º ciclos, con nuou a registar-se um menor envolvimento dos Encarregados
de Educação e menos parcerias externas ao agrupamento do que no ano le vo
anterior, devido à pandemia.

* Construção de instrumentos de AFC:
o

Procederam de forma sistema zada à seleção de metodologias e estratégias de
trabalho e construção e par lha de instrumentos nos três ciclos.
Gestão Curricular e Avaliação

* Medidas de promoção do sucesso:
o

Em todos os ciclos foram deﬁnidas medidas de promoção de sucesso tendo havido
envolvimento da EMAEI e do GAAF.

* Grau de envolvimento dos alunos:
o

No 1º ciclo, os alunos par ciparam na gestão do currículo, os alunos par ciparam na
gestão do currículo, nomeadamente na escolha dos micro projetos/a vidades a
desenvolver no âmbito dos DAC, atendendo à faixa etária;

o

No 2º e 3º ciclos, os alunos deram parecer sobre as matrizes curriculares e efetuaram
propostas de alteração das mesmas, em consonância com o

po de aulas que

preferem e apresentaram propostas concretas de a vidades de enriquecimento
curricular, nomeadamente clubes (assembleia de delegados de turma).
* Abordagens de ensino privilegiadas:
o

Nos três ciclos, as abordagens foram diversiﬁcadas desde a metodologia de trabalho
de projeto (a mais u lizada) até ao uso das tecnologias. Foram ainda u lizadas
metodologias a vas, sendo a mais relevante a gamiﬁcação, da qual se destaca, no 2º e

3º ciclos, o uso da plataforma MILAGE + por um número crescente de professores de
diversas disciplinas (Matemá ca, Português, Inglês e Físico-química).
* Métodos e técnicas de avaliação das aprendizagens:
o

Nos três ciclos, foram diversiﬁcados os instrumentos de avaliação, tendo-se valorizado
o trabalho em grupo e em pares, com ênfase no processo e no produto. Atendendo às
medidas de con ngência implementadas no agrupamento, no 2ºe 3º ciclos, os alunos
realizaram trabalho em grupo com recurso ao WhatsApp e ao Google Classroom.

o

Os docentes con nuaram a monitorizar a avaliação das aprendizagens e deram
feedback aos alunos e aos encarregados de educação, oralmente e/ou por escrito.

Cidadania e Desenvolvimento
o

No 1º ciclo, a área de Cidadania e Desenvolvimento con nuou a ser trabalhada na
Oferta Complementar, no Espaço projeto e nos Domínios de Ar culação Curricular, em
todas as turmas de AFC, envolvendo também outros projetos/a vidades de cada
turma, de forma transversal;

o

No 2º e 3º ciclos, o balanço dos projetos desenvolvidos e dos resultados ob dos teve
em conta dois aspetos: a especiﬁcidade das turmas e as dinâmicas de cada Conselho
de Turma. Na concre zação das temá cas, foram desenvolvidas diversas
a vidades/dinâmicas de forma interdisciplinar.
Ficaram por cumprir em 11 turmas os seguintes temas do Grupo 1(obrigatório para
todos os níveis e ciclos de escolaridade): Desenvolvimento Sustentável (1 turma),
Educação Ambiental (2 turmas), Interculturalidade (2 turmas), Saúde (5 turmas)
Direitos Humanos (1 turma).
Da mesma forma, ﬁcaram por trabalhar vários temas do Grupo 2 (Trabalhado, pelo
menos, em dois ciclos do ensino básico): Literacia ﬁnanceira (24 turmas), Segurança
rodoviária (24 turmas), Media (12 turmas), Ins tuições e par cipação democrá ca (12
turmas) e Sexualidade (6 turmas).
6.4. Promoção da equidade e inclusão
6.4.1. Educação Pré-escolar
No âmbito da educação inclusiva, durante o 3º período, foram enviados à EMAEI seis

(6) casos de crianças/alunos, sendo que duas (2) irão integrar o 1º ano do 1º Ciclo, tendo-se
veriﬁcado a necessidade da elaboração dos respe vos Relatórios Técnico-Pedagógicos (RTP).
Dos restantes casos analisados, em reunião com a EMAEI, só duas (2) crianças em
con nuidade pedagógica para o próximo ano le vo, ﬁcaram com RTP, com necessidade de
redução de grupo.

Como balanço ﬁnal da análise realizada, tendo por base o desenho universal para a
aprendizagem e a abordagem mul nível no acesso ao currículo em Educação Pré-escolar
regista-se o seguinte:
- De oitenta e duas (82) crianças alvo de atenção mais diferenciada, trinta e seis (36)
irão integrar o 1º ano (incluindo as crianças de matrícula condicional). Ressalva-se ainda que,
deste total a ingressar o 1º ano, duas (2) delas em situação de matrícula condicional
permanecerão no nosso Agrupamento (EB1 de Quelfes e EB1 nº5). Duas (2), encontram-se
matriculadas noutros Agrupamentos. Os seus processos serão encaminhados para as
respe vas escolas.
- Dos trinta e quatro (34) alunos que permanecerão no Agrupamento, quatro (4) têm
processo com RTP, com medidas sele vas de suporte à aprendizagem e à inclusão, sendo que
duas (2) têm indicação para integrar uma turma reduzida.
Finalmente, refere-se que também foi realizada a avaliação da aplicação das medidas
de suporte à aprendizagem e à inclusão de suporte à aprendizagem e à inclusão, dos casos de
cinco (5) crianças que, ao longo de todo o ano, necessitaram de medidas sele vas ou adicionais
(juntamente com os docentes do Departamento de Educação Especial), no âmbito do
Decreto-Lei nº54/2018, rela va ao 3º período.
Importa ainda registar que, dado o aumento previsto do número de casos de crianças
que beneﬁciam de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão inscritas nos seus
Relatórios Técnico-Pedagógicos (RTP) em con nuidade pedagógica, designadamente, quatro
(4) crianças, e perspe vando a integração de mais uma (1), algumas das quais com alguma
severidade que exigem um apoio especializado e individualizado, no próximo ano le vo, seria
per nente alocar um docente de Educação Especial à Educação Pré-escolar para apoio direto
às crianças (através de maior número de horas que nos anos anteriores), com o obje vo de
complementar o trabalho desenvolvido no grupo, de forma a contribuir para a efe va
promoção e desenvolvimento das diferentes áreas de competências.

6.4.2. EMAEI - 1º, 2º e 3º ciclos
6.4.2.1. Referenciações à EMAEI
Foram monitorizadas as medidas de suporte à aprendizagem dinamizadas no Centro de
Apoio à Aprendizagem (CAA).

CICLO
1º Ciclo
2º Ciclo

NÚMERO DE NOVAS REFERENCIAÇÕES À EMAEI
1º Período
2º Período
3º Período
0
6
12
1
3
3

3º Ciclo
AEPPN

4
5

11
20

1
16

Da análise compara va entre os três períodos, o número de novas iden ﬁcações à
EMAEI no 3º período aumentou no 1º ciclo, manteve-se no 2º ciclo e diminuiu
signiﬁca vamente no 3º ciclo.
Da análise compara va com o período homólogo do ano le vo transato, veriﬁca-se
que, neste ano le vo, o número total de novas iden ﬁcações à EMAEI diminuiu em todos os
ciclos (1º ciclo - de 15 para 12; 2º ciclo - de 7 para 3 e 3º ciclo - de 23 para 1).
Ao longo do ano le vo, foram feitas 41 referenciações referentes a 2,6% dos alunos do
agrupamento, excluindo os alunos de outras ofertas educa vas (CEF e PIEF).

6.4.2.2. Alunos com Planos de Trabalho Individual
No ﬁnal do ano le vo 2020-2021, foram implementados 437 Planos de Trabalho
Individual (PTI), correspondente a 26% dos alunos do agrupamento.

CICLOS
1º
Ciclo
2º
Ciclo
3º
Ciclo
AEPPN

TAXA DE ALUNOS COM
PTI
Medidas Universais
1ºP
2ºP
3ºP

TAXA DE ALUNOS COM
RTP
Medidas Sele vas
1ºP
2ºP
3ºP

TAXA DE ALUNOS COM
PEI
Medidas Adicionais
1ºP
2ºP
3ºP

16%

20%

19%

8%

9%

10%

4%

4%

4%

21%

26%

24%

9%

9%

5%

7%

7%

7%

38%

41%

42%

11%

12%

9%

7%

7%

7%

25%

29%

26%

9%

10%

8%

6%

6%

6%

Da análise compara va entre os três períodos, veriﬁca-se no 3º período:
o

uma diminuição no 1º ciclo e 2º ciclos e um aumento no 3º ciclo da taxa de alunos com
PTI (medidas universais);

o

um aumento pouco signiﬁca vo na taxa de alunos com RTP (medidas sele vas) no
1ºciclo, tendo diminuído no 2º e 3º ciclos;

o

a taxa de alunos com PEI (medidas adicionais) manteve-se nos três ciclos.
Não é possível veriﬁcar uma análise compara va com o período homólogo do ano

le vo transato, em virtude do ensino a distância.
6.4.2.3. Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA)

Da análise compara va entre os três períodos, veriﬁca-se que a taxa dos alunos com
medidas adicionais apoiados pelo CAA, se manteve nos três ciclos.
A coordenadora do departamento da educação especial no segundo período
apresentou o seguinte balanço:

Nº DE ALUNOS
APOIADOS COM
MEDIDAS
ADICIONAIS

CICLOS

1º Ciclo

28

2º Ciclo

28

3º Ciclo

39

AEPPN

95

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.
Reeducação da Leitura e da Escrita para apoio ao nível da
dislexia.
-------------------------------------------------

Nº DE DOCENTES
ESPECIALIZADOS NÃO
EM ED.
ESPECIALIZADOS
ESPECIAL
EM ED. ESPECIAL
Todos os docentes
do 1º ciclo com
9
turma - 36
8
9
8

CICLOS

1º Ciclo
2º Ciclo
3º Ciclo
AEPPN

18

CICLOS

52

SERVIÇOS E ESTRUTURAS DA
ESCOLA QUE COLABORAM COM O
CAA
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
No apoio ao acesso à formação, No apoio ao acesso ao lazer, à
ao ensino superior e à integração par cipação social e à vida
na vida pós-escolar
autónoma

1º Ciclo
2º Ciclo

Não se aplica

3º Ciclo

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)

Dos dados recolhidos junto do coordenador da EMAEI, é possível efetuar o seguinte
balanço ﬁnal:
o

foram realizadas 32 reuniões de equipa ﬁxa e equipa variável;

o

reuniões informais com a direção;

o

72 alunos foram iden ﬁcados, dos quais 51 avançaram para RTP;

o

293 alunos com medidas sele vas e/ou adicionais, 49 dos quais com o 9º ano
concluído.

6.4.3.

Apoio Tutorial especíﬁco

Da análise compara va entre os três períodos veriﬁca-se:
o

uma diminuição na taxa do número de alunos assíduos a ATE do 1º para o 2º período
que se manteve no 3º período, nos dois ciclos;

o

uma diminuição pouco signiﬁca va da taxa de alunos com ATE em risco de retenção do
1º para o 2º período, que se traduziu numa taxa de retenção de 5% no 3º período, nos
dois ciclos;

o

uma diminuição da taxa de alunos não assíduos a ATE em risco de retenção nos dois
ciclos.
Rela vamente à taxa do número de alunos assíduos e não assíduos a ATE, não é

possível efetuar uma análise compara va com o período homólogo do ano le vo transato, em
virtude do ensino a distância.
No que respeita à taxa de alunos re dos/não aprovados com ATE, houve um aumento
em relação ao ano transato de 0,21% para 5%.

Capítulo IV- Resultados
No âmbito dos resultados académicos apresentam-se os resultados ob dos a nível dos
indicadores TEIP e outros internos do agrupamento, monitorizados ao longo do ano le vo
2020-2021.
O cumprimento das metas TEIP está assinalado para cada indicador da seguinte forma:
se a meta foi a ngida a cor da quadrícula onde constam os valores deﬁnidos no plano TEIP é
verde, caso contrário é vermelha.
Constam também do relatório dados do site do Ministério de Educação que divulga as
esta s cas do ensino básico e secundário – InfoEscolas, com o obje vo de posicionar o
agrupamento a nível nacional em dois indicadores. Os dados foram recolhidos no site em julho
de 2021.

7. Resultados académicos
7.1. Educação Pré-escolar
Do relatório apresentado pelo Departamento, salienta-se a informação que se
transcreve seguidamente.
Ao longo do ano, todas as docentes trabalharam em equipa, para que as crianças
conseguissem desenvolver ao máximo as suas capacidades, nas diferentes áreas de conteúdo
(Área da Formação Pessoal e Social, Área da Expressão e Comunicação e Área do
Conhecimento do Mundo), principalmente as mais velhas, que irão ingressar no 1º ano do 1º
ciclo.
Foi realizada a avaliação/monitorização rela va aos dez (10) grupos, sendo três (3)
reduzidos, num total de duzentas e trinta e três (233) crianças.
Considera-se que, de um modo geral, a maioria das crianças revelou aquisição de
competências nas áreas de conteúdo das OCEPE, mas necessitando de reforço para
consolidação, atendendo à situação pandémica vivenciada ao longo do ano.
7.2. Resultados do ensino básico geral - 1º, 2º e 3º ciclos
7.2.1. Percursos diretos
A Taxa de percursos diretos de sucesso entre os alunos da escola, em todas as ofertas
educa vas, é um indicador TEIP.

CICLOS

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

70%
97%
86%

No mínimo 61%
No mínimo 86%
No mínimo 65%

1.º Ciclo
2.º Ciclo
3.º Ciclo

Os dados ob dos neste ano le vo revelam que em relação à análise efetuada no ano
le vo passado a taxa de alunos com percurso direto:
o

Diminuiu no 1º ciclo (de 77,9% para 70%); aumentou no 2º ciclo (de 95% para 97%) e
aumentou no 3º ciclo (de 77% para 86%);

o

A análise dos dados revela que no 1º, 2º e 3º ciclos todas as metas foram a ngidas com
sucesso;

o

Em relação aos dados do site InfoEscola, veriﬁca-se um crescimento acentuado da taxa
de alunos que completa o 3º ciclo em três anos;

o

Nos outros ciclos a taxa de percursos diretos mantém-se, com um ligeiro aumento no
2º ciclo e uma diminuição no 1ºciclo.
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, nham 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 obje vo é
enquadrar os resultados na escola com uma média nacional apropriada, dentro do possível,
para o contexto socioeconómico dos alunos que a frequentam.
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

2º ciclo

3º ciclo

A análise dos dados revela que a taxa de alunos com percurso direto:
o

Manteve-se, com uma pequena oscilação, no 1º e 2º ciclos e esteve sempre abaixo da
Média Nacional;

o

No 3º ciclo, a taxa aumentou no úl mo ano (18/19) rela vamente ao ano 16/17,
tendo-se veriﬁcado uma descida acentuada no ano 17/18. Nos anos 16/17 e 18/19 a
taxa de alunos com percursos direto esteve sempre acima da Média Nacional.
7.2.2. Taxa de sucesso e qualidade de sucesso das aprendizagens
O agrupamento, no sen do de promover um aumento da taxa de percursos
diretos, implementou as ações 4, 5 e 9.

v.

Ações 4 e 5 - Apoios Educa vos e/ou Coadjuvação no 1º Ciclo e Reforço à
Aprendizagem nos 2º e 3º Ciclos

Foram monitorizados os seguintes indicadores:
o

Taxa de alunos com classiﬁcação posi va a todas as disciplinas

o

Taxa de insucesso escolar

o

Taxa de qualidade de sucesso nas áreas de Expressões e do Estudo do Meio no
1º Ciclo (apresentada apenas como meta, 70% de qualidade de sucesso no
Estudo do Meio para turmas de AFC)

Taxa de alunos com classiﬁcação posi va a todas as disciplinas

CICLO

TAXA DE ALUNOS COM CLASSIFICAÇÃO
POSITIVA A TODAS AS DISCIPLINAS

META TEIP PREVISTA PARA
O FINAL DO ANO LETIVO

1º Período

2º Período

3º Período

1º Ciclo

87,41%

86,4%

90,3%

No mínimo 83,4%

2º Ciclo

76,15%

78,3%

89,0%

No mínimo 66,7%

3º Ciclo

57,14%

69,1%

77,7%

No mínimo 73,0%

AEPPN

73,90%

78%

86%

-----------------------------------

Compara vamente com os períodos anteriores, a taxa de alunos com classiﬁcação
posi va a todas as disciplinas aumentou nos três ciclos.
Da análise compara va com o período homólogo do ano le vo anterior, veriﬁca-se que
a taxa de alunos com classiﬁcação posi va a todas as disciplinas aumentou no 1º ciclo (de
89,3% para 90,3%) e diminuiu no 2º e 3º ciclos (de 89,97% para 89% e de 78,05% para 77,7%,
respe vamente); no entanto a meta TEIP foi a ngida nos três ciclos.
Taxa de insucesso escolar
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 educa vo.

TAXA DE INSUCESSO ESCOLAR (1º e 2º PERÍODOS
ALUNOS EM RISCO DE RETENÇÃO E 3º PERÍODO
ALUNOS NÃO APROVADOS/NÃO TRANSITADOS)

CICLO
S

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

1º Período

2º Período

3º Período

1º Ciclo

4,70%

5,66%

0,45%

No máximo 3,4 %

2º Ciclo

7,70%

7,65%

0,26%

No máximo 7,2 %

3º Ciclo

14,70%

7%

1,74%

No máximo 10,2 %

AEPPN

8,79%

6%

0,63%

-----------------------------------

Observação: a) No âmbito da legislação em vigor, não há lugar a retenções no 1º ano do 1º ciclo.

No ﬁnal do 3º período de 2020/2021, as metas TEIP foram a ngidas.
Compara vamente com os períodos anteriores, a taxa de alunos em risco de
retenção diminuiu signiﬁca vamente nos três ciclos.
Da análise compara va com o período homólogo do ano le vo anterior, a taxa de
alunos re dos/não aprovados diminuiu no 1º e 2º ciclos (de 0,71% para 0,45% e de 0,51% para
0,26%, respe vamente) e aumentou no 3º ciclo (de 0,69% para 1,74%).
O 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 revela uma tendência para a diminuição da taxa de retenção ou
desistência dos alunos do agrupamento, em todos os anos de escolaridade.
A Taxa de Retenção con nua acima da Média Nacional em todos os anos le vos (à
exceção do 4º ano, no ano le vo 2018/2019 que igualou).

2º Ciclo

Os dados mostram que houve uma diminuição da taxa de retenção ou desistência dos
alunos do agrupamento no 5º ano. Rela vamente ao 6º ano, veriﬁcou-se uma oscilação com
tendência a diminuir e a estabilizar, nos anos le vos 2017/2018 e 2018/2019.
A Taxa de Retenção con nua acima da Média Nacional em todos os anos le vos (à
exceção do 5º ano, no ano le vo 2018/2019).

3º Ciclo

Os dados mostram que houve uma oscilação da taxa de retenção ou desistência dos
alunos do agrupamento no 3º ciclo. No ano le vo 2016/2017, veriﬁcou-se um aumento
signiﬁca vo da taxa de retenção ou desistência dos alunos do agrupamento. A maior
diminuição veriﬁcou no ano le vo 2018/2019, ao nível do 8º e 9º anos.

A Taxa de Retenção foi inferior à Média Nacional, no 7º ano, em 2017/2018 e
2018/2019; no 8º ano igualou a Média Nacional em todos os anos le vos, à exceção de
2016/2017 e no 9º ano foi superior à Média Nacional, à exceção do ano le vo 2018/2019.
Taxa de qualidade de sucesso nas áreas de Expressões e do Estudo do Meio no 1º Ciclo

META TEIP PREVISTA
PARA O FINAL DO
ANO LETIVO

TAXA DA QUALIDADE DE SUCESSO

1º
Cicl
o

Estudo do Meio

Expressões

1º
Período

2º
Período

3º
Período

1º
Período

2º
Período

73%

63%

78%

72%

73%

3º
Período
77%

Estudo
do Meio

Expressões

No
mínimo
70%

Não foi
apresentada
meta

No ﬁnal do 3º período de 2020/2021, a taxa da qualidade de sucesso a ngiu a meta
TEIP prevista para o ﬁnal do ano le vo no Estudo do Meio.
Compara vamente com os períodos anteriores, a taxa da qualidade de sucesso
aumentou em Estudo do Meio e nas Expressões.
Da análise compara va com o período homólogo do ano le vo transato, veriﬁca-se
que, neste ano le vo, a taxa da qualidade de sucesso diminuiu em Estudo do Meio (de 79%
para 78%) e aumentou nas Expressões (de 74% para 77%).
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 ob veram
Bom(B) ou Muito Bom (MB) na área de Expressões (educação ar s ca e educação sica) e de
Estudo do Meio. A amostra apenas considerou as turmas de Autonomia e Flexibilidade
Curricular.

Apoios Educa vos e/ou Coadjuvação no 1º Ciclo

Da análise compara va entre os três períodos, veriﬁca-se que houve uma oscilação das
taxas de sucesso dos alunos apoiados nos 1º, 2º e 3º anos, à exceção do 4º ano, onde
aumentou ao longo do ano le vo.
No 3º período, a meta TEIP foi a ngida em todos os anos, exceto no 1º ano.

Da análise compara va entre os três períodos, veriﬁca-se que houve uma oscilação das
taxas de sucesso dos alunos apoiados em todos os anos com tendência a aumentar no 3º
período. A meta TEIP foi a ngida em todos os anos.

Taxa de alunos que melhoraram ou man veram a média ﬁnal das suas classiﬁcações,
rela vamente ao ano anterior

CICLOS

1º Ciclo
2º Ciclo
3º Ciclo

TAXA DE ALUNOS QUE MELHORARAM OU
MANTIVERAM A MÉDIA FINAL DAS SUAS
CLASSIFICAÇÕES, EM 2020-2021, 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

META TEIP PREVISTA
PARA O FINAL DO ANO
LETIVO

70%
76%
72%
71%
73%

No mínimo 60,5%
No mínimo 64,5%
No mínimo 77,5%
No mínimo 66%
No mínimo 66%

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

Reforço às aprendizagens no 2º e 3º ciclos/ Indicadores do Agrupamento no âmbito das
medidas de promoção do sucesso educa vo
Foram monitorizadas as taxas de sucesso nas disciplinas com apoio educa vo:
o

AE1 e AE2 – 2º ciclo;

o

APP - 2º e 3º Ciclos;

o

Explicoteca – 2º e 3º ciclos;

o

Laboratório de Física e Química

TAXA DE ALUNOS
ASSÍDUOS

APOIO AO ESTUDO
2º CICLO – AE1 E
AE2

TAXA DE SUCESSO À
DISCIPLINA DOS ALUNOS
ASSÍDUOS

1º
Período

2º
Período

3º
Período

1º
Período

2º
Período

3º
Período

AE1 – Português

90%

83%

90%

86%

94%

97%

AE2 – Matemática

95%

93%

94%

87%

85%

87%

AEPPN

93%

88%

92%

87%

89%

91%

Da análise compara va entre os três períodos veriﬁca-se:
o

um aumento da taxa de alunos assíduos no AE1 e AE2, no 3º período;

o

um aumento da taxa de sucesso à disciplina dos alunos assíduos ao AE1 e AE2,
no 3º período.

Não é possível veriﬁcar uma análise compara va com o período homólogo do ano
le vo transato, em virtude do ensino a distância.

APP - PORTUGUÊS
2º Período

3º Período

CICLOS

Nº DE
ALUNOS
APOIADO
S EM
SALA DE
AULA

Nº DE ALUNOS
COM
AVALIAÇÃO
POSITIVA À
DISCIPLINA

TURMAS
COM
COADJUVAÇ
ÃO EM APP

Nº DE
ALUNOS
APOIADOS
EM SALA
DE AULA

Nº DE ALUNOS
COM
AVALIAÇÃO
POSITIVA À
DISCIPLINA

TURMAS
COM
COADJUVAÇ
ÃO EM APP

2º Ciclo

1

1

1

4

4

1

3º Ciclo

37

32

20

39

33

22

AEPPN

38

33

21

43

37

23

APP - MATEMÁTICA
2º Período

3º Período

CICLOS

Nº DE
ALUNOS
APOIAD
OS EM
SALA DE
AULA

Nº DE ALUNOS
COM
AVALIAÇÃO
POSITIVA À
DISCIPLINA

TURMAS
COM
COADJUVAÇ
ÃO EM APP

Nº DE
ALUNOS
APOIADO
S EM
SALA DE
AULA

Nº DE ALUNOS
COM
AVALIAÇÃO
POSITIVA À
DISCIPLINA

TURMAS
COM
COADJUVAÇ
ÃO EM APP

2º Ciclo

-

-

4

1

1

4

3º Ciclo

55

38

22

111

73

22

AEPPN

55

38

26

112

74

26

Da análise compara va entre os três períodos, veriﬁca-se que:
No APP de Matemá ca e Português, no 2º ciclo:
o

a medida de promoção do sucesso educa vo, APP, con nuou a funcionar neste
período le vo, como coadjuvação, nas disciplinas de Matemá ca e de
Português em cinco turmas.

o

o APP de Português con nuou a ser aplicado a uma única turma, dirigido a
quatro alunos.

o

o APP de Matemá ca con nuou a ser aplicado a quatro turmas, tendo, neste
período, sido apoiado um aluno em par cular.

No APP de Matemá ca, no 3º ciclo:
o

o número de alunos apoiados em sala de aula aumentou de 55 para 111. Esta diferença
signiﬁca va resulta do facto de ter sido dada a indicação de nomear, em ata, os alunos
que beneﬁciaram de apoio pedagógico individual.

o

o número de turmas com coadjuvação em APP manteve-se.

No APP de Português, no 3º ciclo:
o

o número de alunos apoiados em sala aumentou de 37 para 39 pelo mesmo mo vo
apontado acima.

o

o número de turmas com coadjuvação em APP aumentou de 20 para 22.
Não é possível veriﬁcar uma análise compara va com o período homólogo do ano

le vo transato, em virtude do ensino a distância e da alteração de critérios.

Explicoteca – 3º Ciclo

Da análise compara va entre os três períodos, veriﬁca-se que:
o

o número de alunos propostos aumentou a Português, a Ciências Naturais e a
Francês, diminuiu a Matemá ca e manteve-se a Inglês;

o

o número de alunos assíduos aumentou a Português e Francês e diminui nas
restantes disciplinas;

o

o número de alunos assíduos com avaliação posi va à disciplina aumentou em
todas as disciplinas, exceto a Ciências Naturais;

o

a taxa de alunos assíduos manteve-se a Português, aumentou a Matemá ca e
diminuiu nas restantes disciplinas;

o

a taxa de sucesso à disciplina dos alunos assíduos aumentou em todas as
disciplinas, exceto a Francês em que se manteve.

Não é possível veriﬁcar uma análise compara va com o período homólogo do ano
le vo transato, em virtude do ensino a distância.

Laboratório de Físico Química

Da análise compara va entre os três períodos, veriﬁca-se que:
o número de alunos propostos aumentou, progressivamente, no 8º ano, tendo

o

havido, no 7º e 9º anos, uma diminuição do 1º para o 2º período e um
aumento do 2º para o 3º período;
a taxa de alunos assíduos não foi constante, veriﬁcando-se subidas e descidas

o

ao longo dos três períodos le vos, com maior incidência do 8º ano em que se
veriﬁcou uma descida mais acentuada;
a taxa de sucesso à disciplina dos alunos assíduos aumentou nos três anos de

o

escolaridade, à exceção do 9º ano, onde se veriﬁcou uma descida do 1º para o
2º período.
Não é possível veriﬁcar uma análise compara va com o período homólogo do ano
le vo transato, em virtude do ensino a distância.
vi.

Ação 9 - Reestruturar a equipa do GAAF

Foi monitorizado o seguinte indicador:
o

Sucesso dos alunos

De acordo com o relatório do GAAF a transição dos alunos apoiados pelo mesmo foi
bastante signiﬁca va, tendo a ngido uma taxa de transição de 100% no 1º e 2º ciclos e de
92,2% no 3º ciclo. Neste sen do, a meta TEIP (80% dos alunos apoiados apresentam sucesso)
foi a ngida.
7.2.3.

Resultados de outras ofertas educa vas

A taxa de conclusão do curso CEF po III/Jardinagem foi de 100%. Rela vamente ao
PIEF a taxa de conclusão foi de 92% e no curso CEF po II/Carpintaria a taxa de conclusão,
dentro do número de anos previstos, não se aplica.
7.2.4. Resultados para a equidade, inclusão e excelência
7.2.4.1. Medidas de apoio à inclusão
vii.

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 (PTI) nos 1º, 2º e
3º ciclos.
CAA
Taxa insucesso escolar de alunos apoiados pelo CAA 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 95 alunos do agrupamento.

TAXA DE ALUNOS APOIADOS PELO CAA COM
INSUCESSO ESCOLAR

CICLO
1º Ciclo
2º Ciclo
3º Ciclo

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

AEPPN

0%

0%

0%

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

De acordo com a análise de dados a meta foi a ngida com sucesso.
Não é possível veriﬁcar uma análise compara va com o período homólogo do ano
le vo transato, em virtude do ensino a distância.
Taxa de insucesso escolar de alunos com plano individual de trabalho (PTI) nos 1º, 2º e 3º ciclos

1º Período

2º Período

3º Período

META TEIP PREVISTA
PARA O FINAL DO ANO
LETIVO

1º Ciclo

22%

17%

3%

Insucesso =3%

2º Ciclo

22%

26%

0%

3º Ciclo

31%

13%

4%

No máximo 20% de

AEPPN

27%

17%

3%

insucesso*

TAXA DE ALUNOS COM PTI COM INSUCESSO
ESCOLAR

CICLO

No ﬁnal do 3º período de 2020/2021, a taxa dos alunos com PTI em risco de retenção
encontra-se dentro dos valores contratualizados pela meta TEIP prevista para o ﬁnal do ano
le vo.
Da análise compara va entre os três períodos, a taxa dos alunos com PTI em risco de
retenção diminuiu em todos os ciclos.
Da análise compara va com o período homólogo do ano le vo transato, veriﬁca-se
que, neste ano le vo, a taxa dos alunos com PTI em risco de retenção diminuiu no 1º e 2º ciclos
(1º ciclo - de 5% para 3%; 2º ciclo - de 0,81% para 0%) e aumentou no 3º ciclo (de 0,71% para
4%).
7.2.4.2. Resultados de valorização dos alunos de excelência
Quadro de Mérito no Desempenho Escolar
Propostas para quadros de mérito:
1ºCiclo: 1.ºano- 40 alunos; 2.ºano- 36 alunos; 3.ºano- 38 alunos e 4.º ano- 36 alunos.
2º ciclo: 5.ºano- 31 alunos; 6.ºano- 61 alunos;
3ºciclo: 7.ºano-22 alunos; 8.ºano- 30 alunos; 9.ºano- 28 alunos.
Quadro de Mérito Despor vo:
3ºciclo: 7.ºano- 4 alunos; 9.ºano- 1 aluno.

8. Resultados sociais
8.1. Cumprimento das regras e disciplina
viii.

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

o

Taxa de ocorrências disciplinares em contexto de sala de aula nos 1º, 2º e 3º ciclos;

o

Taxa de alunos reincidentes em ocorrências disciplinares em contexto de sala de aula
nos 1º, 2º e 3º ciclos;

o

Número de alunos apoiados pelo GAAF;

o

Número de sessões implementadas pelo GAAF no âmbito da prevenção à indisciplina.
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.
Taxa de ocorrências disciplinares e de alunos reincidentes, em contexto de sala de aula,
no 1º, 2º e 3º ciclos
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).

Número de alunos envolvidos em ocorrências disciplinares

De acordo com a análise compara va entre os três períodos, veriﬁca-se uma
diminuição da taxa de ocorrências disciplinares em contexto de sala de aula, nos três ciclos, no
entanto a meta prevista para o ﬁnal do ano le vo apenas foi a ngida no 2º e 3º ciclos.
A taxa de alunos reincidentes em ocorrências disciplinares diminuiu ao longo dos três
períodos, tendo-se a ngido a meta TEIP prevista para o ﬁnal do ano le vo.
De todos os alunos acompanhados pelo GAAF (198), os que foram alvo de processo
disciplinar (16), correspondem a uma taxa global de indisciplina de 8% (todos os ciclos de
ensino). Ressalva que alguns dos alunos (5) começaram a ser intervencionados recentemente.
Na educação pré-escolar e 1º ciclo, não foram aplicadas medidas educa vas disciplinares.
No 2º ciclo, foram instaurados processos disciplinares a 4 alunos, num universo de 68 alunos
acompanhados pelo GAAF, o que se traduz numa taxa de indisciplina de 5,9%. No 3º ciclo,
foram aplicadas medidas educa vas disciplinares a 12 alunos, num total de 102 alunos
acompanhados pelo GAAF, sendo a taxa de indisciplina correspondente de 11,7%.
8.2. Par cipação na vida da escola e assunção de responsabilidades
ix.

Ação 8 - Prevenção do abandono e do absen smo

Foram monitorizados os seguintes indicadores:
o

Taxa de alunos com fraca assiduidade;

o

Taxa de interrupção precoce do percurso escolar;

o

Média de faltas injus ﬁcadas por aluno;

o

Taxa de insucesso escolar dos alunos apoiados pelo Apoio Tutorial Especíﬁco (ATE).

Taxa de alunos com fraca assiduidade
A média de faltas injus ﬁcadas por aluno no terceiro ciclo engloba o elevado de faltas
na turma CEF de sé mo ano da PPN, as quais podem ser recuperadas de acordo Despacho
Conjunto n.º 453/2004, de 27 de julho re ﬁcada Re ﬁcação n.º 1673/2004, de 7 de setembro,
com as alterações introduzidas pelos Despachos n.º 12568/2010, de 4 de agosto e n.º
9752/2012, de 18 de julho.
Na média das faltas injus ﬁcadas por aluno – Absen smo – de acordo com os
Indicadores Gerais TEIP, não foram contabilizados os alunos em abandono escolar e os alunos
que estão fora da escolaridade obrigatória.

Da análise efetuada, veriﬁca-se que a meta TEIP prevista foi a ngida em todos os ciclos.

Taxa de interrupção precoce do percurso escolar.
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 educa vo. Não foram considerados os alunos excluídos por
faltas, dado que estes são contabilizados apenas na taxa de insucesso escolar.

Os dados mostram que todas as metas foram a ngidas com sucesso.

8.3. Solidariedade e Cidadania
Quadro de Valor
1º ciclo: 1.º; 2.º e 3.º anos de escolaridade - 2 alunos; 4.º ano- 7 alunos;
2º ciclo:5.ºano- 5 alunos; 6.ºano- 2 alunos;
3º ciclo:7.ºano- 3 alunos; 8.ºano-6 alunos; 9.ºano- 23 alunos;
Quadro de Valor/Programa de Mentoria:
2º ciclo: 5.ºano- 9 alunos; 6.ºano- 7 alunos;
3ºciclo:7.ºano-8 alunos e 8.ºano- 10 alunos.

Capítulo V - parcerias e comunidade

x.

Ação 10 - Promoção de a vidades de auscultação aos alunos e encarregados de
educação
Foram monitorizadas as taxas de par cipação 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 (E.E.) que foram convocados e/ou par ciparam em reuniões/a vidades
promovidas pelas diferentes escolas do agrupamento, com intencionalidade, para um
determinado grupo de encarregados de educação.

Devido à pandemia, evitaram-se as reuniões presenciais, optando-se pelas reuniões em
videochamada, salvo situações onde era necessário um contato mais individualizado e
presencial. Rela vamente a esta modalidade de videoconferência, os EE aderiram em menor
número. No entanto, os diretores de turma ﬁzeram chegar todas as informações aos EE,

através de várias modalidades, nomeadamente: Correio eletrónico, telefone/telemóvel;
Whatsapp; Ques onários e Inovar.
As metas TEIP foram apenas a ngidas no 1º ciclo.

ASSEMBLEIAS DE AUSCULTAÇÃO
CICLOS

Sessões com EE
Sessões com Alunos
Sessões com EE e Alunos
Total de
Total de
Total
Total
Total
Total de
par cipante
par cipante
realizadas
realizadas
realizadas par cipantes
s
s
JCM - 4; PPN
-1

1º ciclo
2º ciclo
3º ciclo

Total de
sessões
com EE
e/ou
Alunos

1 reunião
na PN
JCM - 9; PPN
1 reunião
-7
na JCM
JCM - 10;
PPN - 9

8

META TEIP
PREVISTA
PARA O
FINAL DO
ANO LETIVO

0

-----

0

--

3

JCM - 34;
PPN - 45

0

--

3

JCM - 60;
PPN - 58

0

--

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

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

Capítulo VI – Projetos Selﬁe e MAIA

Os projetos Selﬁe e MAIA foram implementados e monitorizados ao longo deste ano le vo,
cujos resultados se apresentam em anexo (Anexo IV)

CAPÍTULO VII – Considerações ﬁnais

A Equipa de Autoavaliação refere que os resultados foram posi vos no âmbito dos
campos analisados, apontando-se como aspetos fortes:
- a análise dos resultados escolares por todos os docentes do agrupamento em sede de
departamento;
- a reformulação con nua, ao longo do ano le vo, das estratégias/ metodologias de promoção
do sucesso escolar por todos os docentes do agrupamento em sede de departamento;
- as estratégias e as medidas que conduziram aos bons resultados do 3º período ao nível: da
interrupção do percurso escolar; da média das faltas injus ﬁcadas por alunos, do sucesso
escolar e da qualidade de sucesso (alunos com classiﬁcação posi va a todas as disciplinas).

No entanto apresenta um conjunto de recomendações que compete à Direção e ao Conselho
Pedagógico deﬁnir como operacionalizá-las, através de medidas/ações de melhoria:

Domínio da Liderança e Gestão
- maior envolvimento dos assistentes operacionais/técnicos na dinâmica da escola, por
apresentarem uma elevada percentagem de respostas sem opinião, na maioria das aﬁrmações;

- maior envolvimento dos encarregados de educação nas opções pedagógicas implementadas,
por apresentarem uma elevada percentagem de respostas sem opinião, nomeadamente em
relação à visão estratégica do agrupamento, orientada para a qualidade das aprendizagens
(questões 29, 30 e 32 – ver anexo III) e à revisão e atualização dos documentos estruturantes
(questão 10) e à gestão eﬁcaz dos docentes da educação especial (questão 45).
- Con nuar a insis r junto da Câmara Municipal de Olhão para a dinamização das ações de
capacitação previstas no plano de formação do Agrupamento, já recorrentemente solicitadas
pela Direção, uma vez que na questão “O Diretor incen va a formação con nua dos
proﬁssionais, no âmbito das suas necessidades e prioridades pedagógicas , há uma elevada
percentagem de respostas “sem opinião” por parte dos funcionários;
- promoção de uma cultura efe va de comunicação interna, através da u lização da conta de
email ins tucional criada para o pessoal não docente, uma vez que estes apresentam uma
elevada percentagem de respostas “sem opinião”;
- na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, sugere-se uma reﬂexão conjunta e um
planeamento mais obje vo e exequível dos temas a abordar em cada ano de escolaridade,
inserido na ar culação horizontal do currículo através do trabalho interdisciplinar e nas
aprendizagens essenciais de cada disciplina, por forma a serem abordados todos os temas
previstos;
- esclarecer a comunidade educa va sobre o funcionamento do Centro de Apoio à
Aprendizagem (CAA) como recurso para todos os alunos de acordo com o Decreto-Lei
nº54/2018 de 6 de julho-Artº 24. Esta consideração vem no sen do de uma grande
percentagem de professores e encarregados de educação ter respondido sem opinião,
rela vamente à aﬁrmação “O Diretor garante condições para o funcionamento do CAA” ;

Domínio Prestação do Serviço Educa vo
- intensiﬁcar a ar culação curricular ver cal entre o 1º e o 2º ciclo, de modo a fomentar o
cruzamento das aprendizagens essenciais entre as várias disciplinas de diferentes níveis de
ensino;
- promover o aumento de projetos, no 2º e 3º ciclos, que envolvam en dades exteriores à
escola, uma vez que se veriﬁca uma taxa muito reduzida neste âmbito;

Domínio dos Resultados
- aumentar o número de horas de apoios educa vos/coadjuvações para o primeiro ciclo (1º e
2º anos), a Português e Matemá ca, de forma a promover o aumento da taxa de percursos
diretos neste ciclo;
- reﬂexão sobre o conceito de indisciplina, uma vez que existe uma percentagem quase igual de
docentes que concordam que as medidas disciplinares aplicadas contribuem para a boa gestão
escolar entre professores/alunos, alunos/alunos e alunos/funcionários e outra que responde
não concordar ou não ter opinião.

Anexos

Anexo I
AÇÕES DO PLANO ESTRATÉGICO do PPMTEIP
Nº da
Ação

Designação da Ação

1

Desenvolvimento
pro issional dos docentes e
nã o docentes

2

Articulaçã o Curricular

3

Divulgaçã o de Informaçõ es
/atividades /documentos

4

Apoios Educativos e/ou
Coadjuvaçã o no primeiro
ciclo

5

Reforço à Aprendizagem

6

Medidas de apoio à inclusã o

7
8
9
10
11

Promoçã o de
comportamentos adequados
em contexto escolar
Prevençã o do abandono e do
absentismo
Revisã o da atividade do
GAAF e do respetivo impacto
Promoçã o de atividades de
Auscultaçã o dos Alunos e
Encarregados de Educaçã o
Parcerias e cidadania

Objetivo Especí ico
Promover e apoiar a formaçã o do pessoal docente e
nã o docente de modo a contribuir para a melhoria
do desempenho pro issional.
Potenciar a articulaçã o entre ciclos e entre
diferentes grupos disciplinares do mesmo ciclo transversalidade das Aprendizagens Essenciais (ao
nı́vel dos DAC e/ou das restantes disciplinas.)
Melhorar a divulgaçã o dos
documentos/atividades/informaçõ es do
Agrupamento a nı́vel interno e externo
Melhorar as aprendizagens e a qualidade de
sucesso no primeiro ciclo.
Consolidar aprendizagens adquiridas nas aulas
atravé s de um apoio mais individualizado de
acordo com as di iculdades especı́ icas de cada
aluno.
Implementar medidas de inclusã o a todos os
alunos.
Prevenir a indisciplina, a insegurança e a violê ncia
nos espaços escolares e nas suas imediaçõ es.
Prevenir o abandono e o absentismo.
Reestruturar a equipa GAAF.
Fomentar a intervençã o ativa dos Alunos e
Encarregados de Educaçã o nas decisõ es de â mbito
pedagó gico.
Estabelecer parcerias /projetos/atividades com
entidades locais

Anexo II

Anexo III

Visão e estratégia
Questões

EE

Alunos

Professores Funcionários

1 - Promove, através das decisões
tomadas, um ensino de qualidade.

X

X

X

X

2 - Toma decisões com um carácter
democrático e inclusivo/ toma decisões
ouvindo e atendendo às nossas opiniões.

X

X

X

X

3- Toma decisões justas e
imparciais/sinto que as decisões tomadas
são justas sem tomar partido de ninguém

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

O Diretor/ Direção:

O Diretor/ Direção e Liderança
intermédias
4 - Promove a partilha e coesão entre as
pessoas (comunidade educativa/promove
a união das famílias com a escola
5 - Investe na partilha e coesão entre as
escolas do agrupamento.
6 - Promove a participação da
comunidade educativa na elaboração dos
documentos orientadores da escola.

X

X

7 - Atende às sugestões dos docentes na
elaboração dos documentos.

X

8 -Atende às nossas sugestões na
elaboração dos documentos

X

9 - Atende às nossas sugestões na
elaboração dos documentos orientadores
do agrupamento.

X

O Diretor/ Direção
10- Procede à revisão e atualização dos
documentos estruturantes de forma
articulada /

X

X
NÃO1ºC

X

X

11 -Procede à revisão e atualização do
Regulamento Interno, envolvendo-nos no
processo

X

X
NÃO1ºC

X

X

Liderança
Questões

EE

Alunos

Professores

12 - Promove a igualdade de oportunidades para todos
os alunos no acesso à escola/ Dá a todos os alunos as
mesmas oportunidades para frequentar a escola.

X

X

13 - Promove a diversificação de ofertas formativas
adequadas aos interesses das crianças/alunos// 1ºCcicloOferece disciplinas adaptadas aos nossos interesses//2º
e 3ºciclos - Promove a diversificação de ofertas
formativas adequadas aos nossos interesses

X

X

X

14 -Promove a criação de espaços pedagógicos
potenciadores das aprendizagens (clubes, laboratórios,
outros)// criou espaços para apoiar os alunos nas suas
aprendizagens

X

X

X

Funcionário

O Diretor/ Direção:
No cumprimento das metas e objetivos previstos no PE:

O Diretor/ Direção e Liderança intermédias
15 -Promove o desenvolvimento profissional
incentivando à participação em formações.

X

X

16 - Valoriza o esforço e o trabalho dos professores

X

X

17 - Agiliza os processos burocráticos de forma a
garantir a eficácia do trabalho dos docentes (educar e
ensinar)

X

18- Demonstra imparcialidade na gestão de conflitos,
com vista à resolução dos mesmos// resolve os conflitos
sem tomar partido.

X

19- Fomenta o envolvimento participado nas decisões
em detrimento das decisões isoladas.

X

20 -Fomentou a participação dos diferentes atores
educativos na vida da escola.

X

X

X

X

X

X

O Diretor/ Direção
21 -Valoriza a participação/opinião das lideranças
intermédias nas decisões tomadas.

X (LIDERANÇAS
INTERMÉDIAS)

O Diretor/ Direção e Liderança intermédias
22 -Incentiva os docentes a participar nos
projetos/atividades com vista ao bom funcionamento do
Agrupamento.

X

23 -Toma decisões no âmbito do AFCque promovem o
sucesso educativo dos alunos// O trabalho desenvolvido
a partir da ligação entre as disciplinas ajuda-me a
perceber melhor os conteúdos trabalhados.

X

X

X

24 -Supervisiona a monitorização da avaliação dos
projetos quanto à sua eficácia

X

25 -Atende às opiniões dos docentes no processo de
reformulação dos projetos

X

26 – Colabora no desenvolvimento de projetos em
parceria com outras instituições

Gestão
Questões

EE

Alunos

Professores Funcionários

X

X
NÃO 1º
CICLO

X

X

X

X

X

X
NÃO 1º
CICLO

X

O Diretor/ Direção
27 –Divulga os critérios pedagógicos para a
constituição e gestão dos grupos/turmas// Dão-me
conhecimentos dos critérios pedagógicos para a
constituição e gestão das turmas
O Diretor/ Direção e Liderança intermédias
28 –Divulga de forma eficaz o modelo pedagógico
disciplinar disciplinares aos alunos.// Dá-me
conhecimento do modelo pedagógico disciplinar//
Dão-me conhecimento das regras de comportamento
que devo cumprir na minha escola
Diversificação de ofertas complementares
adequadas às necessidades dos alunos:
29 –Adequa o horário de cidadania e
desenvolvimento à necessidade da abordagem dos
temas definidos
30- Na oferta de Espaço Projeto, contribui para a
formação dos alunos, como cidadãos mais criativos
e responsáveis

X (2º
CICLO)

31- Nos apoios que disponibiliza, permite a melhoria
das aprendizagens das crianças/alunos.

X

X

X

32- Com a oferta do Tempo Turma (7º e 8º anos)

X

X

X

X

contribui para a formação dos alunos como cidadãos
mais criativos e responsáveis.

7º E 8º
ASNOS)

33- No reforço de Português, permite a melhoria das
aprendizagens dos alunos.

X
9º anos

34-Promove um ambiente estimulante das
aprendizagens// promove um bom ambiente escolar
para que eu consiga aprender

X

X

35-Favorece o desenvolvimento das competências
previstas no perfil do aluno à saída da escolaridade
obrigatória.

X

X
NÃO 1º
CICLO

X

X

36-Contribui para a boa relação entre
professores/alunos/funcionários/encarregados de
educação.

X

X

X

X

37-Aplica medidas disciplinares, que contribuem
para a boa gestão escolar entre professores/alunos,
alunos/alunos e alunos/funcionários.

X

X
NÃO 1º
CICLO

X

X

38 - Assegura a existência de espaços físicos
agradáveis na escola (salas de aula, salas de estudo,
biblioteca, sala de convívio)

X

X

X

X

39 – Assegura que os espaços físicos favoreçam um
ambiente inclusivo

X

X

X

O Diretor/ Direção e Liderança intermédias
40 – Atende às necessidades dos docentes para a
distribuição do serviço.

X

41 – Atende às necessidades dos funcionários para a
distribuição do serviço.

X

42 –Gere os recursos humanos com vista à
valorização dos docentes, o seu desenvolvimento
profissional e bem-estar.

X

43 –Gere os recursos humanos com vista à
valorização dos funcionários, o seu desenvolvimento
profissional e bem-estar.

X

44 –Gere de forma eficaz os docentes nas diferentes
modalidades de apoio educativo.

X

45 –Gere de forma eficaz os docentes da educação
especial na promoção da igualdade de oportunidades
para todos os alunos //Dá-me horas de apoio
suficientes para me ajudar nas minhas dificuldades

X

46 –Garante condições para o funcionamento do
CAA // Assegura a melhoria das crianças/alunos
com recurso ao CAA

X

47 –Incentiva a formação contínua dos profissionais,
no âmbito das suas necessidades e prioridades

X

X (Ed.
Especial)

X (ED. ESP.)
X

X

pedagógicas.
48 –Procede à monitorização dos recursos materiais.
49 –Procede à aquisição/manutenção de recursos
materiais, em caso de necessidade// organiza e
distribui os recursos físicos existentes tendo em
conta as necessidades das crianças/alunos.

X

X

X

X
NÃO 1º
CICLO

X

50 –Divulga adequadamente a informação
atendendo ao público-alvo// utiliza o nosso email de
aluno para nos enviar informações// Divulga-nos,
adequadamente, as informações sobre a Escola.

X

X

X

X

51 –Respeita os princípios éticos e deontológicos na
informação divulgada.

X

X

X

O Diretor/ Direção e Liderança intermédias

Anexo IV
Projeto Selﬁe
O SELFIE é uma ferramenta personalizável que visa ajudar as escolas a reﬂe r sobre a sua
u lização das tecnologias digitais no apoio à aprendizagem. O SELFIE permite que as escolas se
apercebam da sua situação e desenvolvam um plano de ação com vista a melhorar a sua capacidade
digital.
Após a realização dos ques onários a Equipa SELFIE estabeleceu o período de autorreﬂexão entre
os dias 19 de abril a 7 de maio para que todos os intervenientes (Dirigentes Escolares, Professores e
Alunos) concre zassem os seus respe vos ques onários.
Destaca-se que os ques onários foram realizados a uma amostra da população educa va do 1º, 2º
ciclo e do 3º ciclo, em que a taxa de conclusão dos intervenientes foi bastante alta, nomeadamente,
nos ques onários do 1º ciclo: Dirigentes Escolares 129%; Professores 75% e Alunos 128%.

No que diz respeito ao 2º Ciclo: Dirigentes Escolares 100%, Professores 94% e Alunos 87%.

No que diz respeito ao 3º ciclo a taxa de conclusão foi também bastante elevada, a saber:
Dirigentes Escolares 100%, Professores 92%, Alunos 99%.

Este relatório permite comparar as perspe vas dos Dirigentes Escolares, Professores e Alunos
sobre a situação atual em relação a estratégias e prá cas da u lização de tecnologias digitais nos
processos de ensino-aprendizagem.
Através dos resultados ob dos é necessário iden ﬁcar e discu r os pontos fortes e pontos fracos,
com o obje vo de criar um plano escolar para a u lização de tecnologias digitais no apoio à
aprendizagem.

Análise dos Resultados

Neste domínio consideramos os resultados ob dos posi vos à exceção da questão A4 “Tempo para
explorar o ensino digital”, com média de 2,8.

Neste domínio é necessário melhorar os campos B1 “Análise dos progressos” no 1º e 2º ciclo e também
o campo B2 “Debate sobre a u lização da tecnologia”, essencialmente no 2º ciclo, em que se veriﬁca
uma discrepância entre o valor apresentado pelos Dirigentes Escolares (3,6), compara vamente com os
Professores (2,9).

No que se refere este domínio temos como campos posi vos: as infraestruturas, os disposi vos
digitais para o ensino, a proteção de dados e a Biblioteca/repositórios online.
No que diz respeito ao acesso à internet, os intervenientes também consideraram posi vo, à exceção
dos alunos do 2º ciclo (2,4), os disposi vos digitais para a aprendizagem, os Dirigentes Escolares do 1º
Ciclo veram um resultado de 2,9.
É, de salientar, que na questão C10 “Disposi vos da escola disponibilizados aos alunos”, os
Professores do 1º Ciclo apresentam como resultado 2,5 e os Alunos do 3º Ciclo 2,8.
Rela vamente aos Espaços sicos os Professores do 1º e do 2º Ciclo consideram insuﬁcientes (2,7 e
2,8), respe vamente. As tecnologias de Apoio os Dirigentes Escolares do 1º Ciclo e os Professores do 2º
Ciclo ob veram uma média de 2,9.

Em todas as questões colocadas os resultados são bastante posi vos, apenas na questão D1
“Necessidades de DPC”, os professores do 2º Ciclo consideram apenas um valor de 2,9.

Também neste parâmetro os resultados ob dos demonstram uma perspe va muito posi va.

A média global dos intervenientes nos três ciclos é também bastante posi va.

Neste domínio temos algumas disparidades de resultados nas mesmas questões, ou seja, na questão
G1 “Avaliação de ap dões” os Dirigentes Escolares do 1º Ciclo apresentam um resultado de 2,9 e os
Professores de 3,8. Na questão G5 “Autorreﬂexão sobre a aprendizagem”, os Dirigentes Escolares do 1º e
do 3º Ciclo apresentam resultados de 2,8 e 2,9 respe vamente, enquanto os Professores 3,8 e 3,7.
Na questão G7 “Feedback aos outros alunos” os Dirigentes Escolares do 1º e do 3º Ciclo apresentam
resultados de 2,9 e 2,7, os professores têm resultados de 3,5 e 3,1.
Por úl mo, a questão G11 “Valorização das ap dões desenvolvidas fora da escola” os Dirigentes
Escolares do 1º e do 2º Ciclo ob veram resultados de 2,8; os Professores de 4,1 e 3,6 respe vamente.

Neste domínio também encontramos valores dis ntos para a mesma questão, a saber:
H5 “Controlo da qualidade das Informações”, na qual os Dirigentes Escolares ob veram um resultado
de 2,9; enquanto os Professores 3,6 e os Alunos 3,9.
H7
“Dar
crédito
ao
trabalho
dos
outros”
os
Dirigentes Escolares do 1º e do 3º Ciclo apresentam resultados de 2,8 e 2,9; os Professores 3,7 e 3,2; e os
alunos do 3º Ciclo 3,4.
H15 “Resolução de problemas técnicos”, na qual os Dirigentes Escolares do 1º e do 3º Ciclo,
apresentam valores de 2,5 e 2,7; os Professores 3,1. No 2º Ciclo, os Dirigentes Escolares 3,8; os
Professores 3,4 e os Alunos 2,8.

Projeto MAIA
Análise do questionário Maia
(106 Professores)

1. Quantos processos de recolha de informação diferentes utilizou para
avaliar os seus alunos durante o 2º período?

Dos 106 professores que responderam ao questionário, 82 responderam que
utilizaram mais do que três processos de recolha, enquanto que 12 apenas utilizaram
3 e os restantes (12) menos de três.

2. Indique quais:

Para além dos processos acima apresentados ainda foram mencionados:
●

Questionamento direto;

●

Desenhos:

●

Projetos;

●

Testes físicos;

●

Auto e heteroavaliação;

●

Troca de informação;

●

Jogos de mesa em suporte informático.

Estes processos apenas foram mencionados 1 vez.

3. Como classifica a regularidade com que providenciou feedback aos seus
alunos?

4. Que meio(s) utilizou preferencialmente para dar feedback aos alunos?

5. Os Encarregados de Educação foram informados do feedback que deu
aos alunos?

6. Utilizou rubricas de avaliação?

6.1

Se a resposta anterior foi SIM, com que regularidade o fez neste
período?

7. Sente-se

seguro

relativamente

às

orientações

MAIA

para

a

operacionalização do ensino – aprendizagem – avaliação?

8. Justifique a sua resposta à questão anterior.

Incoerência entre a avaliação interna e os exames
Estou informada sobre o mesmo, assisti a formações que me elucidaram.
Um novo Projeto, em início, ainda traz algumas dúvidas que poderão não permitir
seguir corretamente as orientações do Projeto MAIA
Considero que o Projeto MAIA é do conhecimento dos docentes, mas sem
aprofundamento das temáticas e dos procedimentos envolvidos.
Percebi que é importante diversificar os instrumentos de avaliação e que o feedback
aos alunos é mesmo muito pertinente para que possam melhorar.

Devemos adaptar o ensino as necessidades de cada aluno.
As orientações do Projeto MAIA são bem explicitas, portanto a sua aplicação não
coloca qualquer dúvida.
Ainda não aprofundei o conhecimento sobre este projeto, apenas tomei conhecimento
que existia.
Como sempre trabalhei em interdisciplinaridade sinto alguma segurança na
operacionalização do projeto.
Falta-me entender melhor a integração de todas a ferramentas avaliativas no
contexto do projeto MAIA.
Faço formação, invisto na leitura de documentos sobre a temática e reflito sobre a
mesma com os meus pares.
Fiz formação na área que foi bastante esclarecedora, permitindo colmatar dúvidas e
enriquecendo a minha prática letiva ao nível da operacionalização da avaliação das
aprendizagens
Tomando como referência as aprendizagens essenciais de cada área, cria-se a
rubrica, avalia-se nos momentos em que o aluno demonstra que adquiriu
conhecimento e dá-se o feedback.
Ainda não sei bem as orientações
Permite o fornecimento com regularidade de informação ao aluno sobre o progresso
das suas aprendizagens.
É uma mais-valia para o processo de aprendizagem
Aplico com alguma regularidade
Ao longo da minha prática letiva procurei sempre privilegiar a avaliação formativa,
conducente ao melhoramento das competências dos alunos e evitar a mera
classificação dos seus conhecimentos.
Sempre procurei avaliar os alunos dando primazia à vertente formativa e evolutiva da
avaliação. Considero também imprescindível o feedback sobre as aprendizagens
realizadas.
A avaliação deve contribuir para melhorar as aprendizagens dos alunos, que
contrasta com a visão de que a avaliação é um processo destinado a classificar. Há a
necessidade de uma comunhão entre o ensino, a aprendizagem e a avaliação.
Quando se propõe tarefas para que os alunos desenvolvam (usar rúbricas), têm que
ser tarefas que nos ajudam a ensinar, que ajudam os alunos a aprender e que quer
os alunos, quer os professores possam proceder à avaliação através dessas tarefas,

só assim trazemos a avaliação para o ensino-aprendizagem-avaliação, olhar para
estes três processos de forma articulada. O feedback é uma peça central da
avaliação. Para obter rigor na avaliação devemos diversificar métodos, estratégias e
tarefas

de

avaliação

(capazes

de

oferecer

aprendizagens

culturalmente

significativas). Deve haver o envolvimento ativo dos alunos nos processos de
avaliação, nas atividades de sala de aula. Este processo leva-nos a uma avaliação
que é um meio de inclusão e de equidade dos alunos.
Sinto-me muito preparado.
Temos sido informados através de reuniões sobre o projeto MAIA.
Já o fazia desta forma, antes das orientações MAIA surgirem.
Considero que a abordagem seguida pelo agrupamento responsabiliza o aluno, pelo
que seguir um processo que está a ser irresponsavelmente posto em prática,
deixa-me desconfortável.
Uma vez que tento estar atualizada lendo e pesquisando a informação disponível e
passada pelo agrupamento. No entanto sinto necessidade de formação ao nível do
feedback e rúbricas.
Identifico-me com o projeto MAIA e um modelo de avaliação que privilegie a
comunicação com os alunos ao nível da evolução das suas aprendizagens, por isso
tenho feito o possível por ler mais sobre o assunto e aplicar as teorias à prática
pedagógica.
A metodologia por mim utilizada, no processo ensino-aprendizagem, vem de acordo
com as orientações do projeto MAIA.
Sim, uma vez que fomos informado no que consistia.
Pesquisei muito, assisti a muitos webinars e tentei aplicar
Porque já punha em prática algumas das orientações do projeto e tornou-se mais fácil
entender a filosofia do mesmo.
A avaliação é continua por isso os instrumentos são úteis
Tenho dúvidas.
Existem alguns propósitos neste projeto que gostaria de ver melhor clarificados.
Necessito de mais experiência, mais exemplos práticos.
A única dificuldade que me surgiu é a aplicação das rúbricas nos formulários.
A avaliação em Educação Pré-escolar pressupõe os princípios orientadores do
Projeto MAIA

Fiz a formação MAIA e procuro atualizar-me, vendo webinars e lendo as folhas.
Não conheço bem o projeto
Frequentei a formação do agrupamento.
As orientações são claras e de fácil implementação. O ensino online providenciou
uma oportunidade para aplicar o projeto.
Não conheço muito bem este projeto.
A importância da abordagem holística do aluno, a transdisciplinaridade, a utilização
do feed-back-pedagógico dado ao aluno em tempo oportuno (forma, dimensão e
qualidade), a implementação de vários estilos de ensino como forma de diversificação
pedagógica.
Preciso de mais tempo para interiorizar e aplicar as orientações do projeto.
Sinto-me melhor organizada.
Pouca informação sobre o projeto
Preciso de mais informação.
Fiz parte do grupo de trabalho.
Este é um processo novo que requer continuidade para que as suas práticas sejam
interiorizadas.
Domino as orientações e reconheço as vantagens
Necessito de maior conhecimento da sua operacionalização.
Apesar de me sentir cada vez mais segura sobre as orientações para a avaliação
subjacentes ao projeto, há sempre aspetos a melhorar pelo que tenho atendido às
formações promovidas pelo agrupamento neste âmbito. Tenho evoluído em termos de
rúbricas, feedback, autoavaliação...
Sim, porque realizei algumas formações e leituras de textos no sentido de me munir
de informações para estar mais segura neste campo.
A minha prática já era feita de acordo com muitas das orientações do projeto.
Sim
Não conheço os objetivos do Projeto
Tenho seguido as orientações, com bons resultados!
Necessito de mais informação sobre a sua operacionalização.
Sinto-me segura, em parte, mas penso que necessito continuar a desenvolver muito
mais as minhas capacidades para operacionalizar as orientações MAIA, por isso não
me atrevi a responder SIM.

Ainda estou em processo de formação.
Orientações claras e esclarecedoras na operacionalização do mesmo
Estou cansada de tanta mudança
É uma forma comum de eu proceder à avaliação das minhas turmas.
Penso estar a agir de acordo com o que tem sido pedido.
Procuro ir de encontro às orientações diversificando mais os processos de avaliação,
dou mais feedback aos alunos, a avaliação tenho em conta a parte formativa e
contínua...
Não conheço o projeto, nem as pessoas envolvidas.
Estive em ensino presencial
Penso que está bem disseminado em termos de explicação da sua possível
Operacionalização
Já fazia parte da minha prática anteriormente
Falta de experiência neste novo modelo de ensino
Assunto já debatido em Webinars, reuniões de Departamento, informações da
Direção e do Ministério da Educação.
Orientações mais específicas.
Em certa medida contribui para uma maior consciência e operacionalização do
processo de avaliação em favorecimento de uma melhor aprendizagem,
Tal como anteriormente, procuro refletir e fazer de uma forma muito consciente a
avaliação dos alunos. Tento também diversificar cada vez mais, os elementos de
avaliação dos alunos.
Estão de acordo com a prática do dia a dia.
Ainda numa adaptação já considero que me sinto segura nesta operacionalização.
Em disciplinas de carater prático (EV/ET) é recorrente o feedback diário nas
aprendizagens dos alunos
Porque tenho bastante apoio na escola onde estou.
A docente Sílvia Domingos tem mantido os docentes informados e também formados.
Compreendo a crescente importância da avaliação formativa, da aposta na
diferenciação pedagógica, de acordo com os conhecimentos, aptidões, interesses e
ritmos de
aprendizagem de cada aluno, da diversificação dos métodos de ensino
e dos processos de recolha de informação.

Embora conheça as orientações MAIA e concorde com elas, não me sinto
confortavelmente segura quanto ao modo como se pretende que as implementemos
no quotidiano do nosso Agrupamento.
Concordo com os pressupostos e os objetivos (os meus relatórios para ADD
comprovam-no): eu já costumava avaliar para melhor ensinar depois; os meus alunos
já se norteavam pelas sucessivas avaliações para melhor aprenderem depois. Onde
se situam, então, as minhas interrogações? Interrogo-me acerca dos meios:
parece-me extemporâneo pretender que é adequado praticar a avaliação formativa
recorrendo sempre, quase sempre ou até muitas vezes a rubricas.
Como será possível pretender que é possível aplicar rubricas de forma sistemática?
Há que ter em conta o atual contexto de exercício docente; o grau de literacia de
muitos dos seus destinatários, sejam eles alunos ou encarregados de educação; a
força da tradição que, há anos, classifica desempenhos por domínios em MB, B, S,
etc., e/ou por percentagem; a frequência semanal ou quinzenal com que se procede a
exercícios avaliados formativamente. Desconfio que nunca será possível. E, neste
contexto, será útil introduzir tais alterações que, assim, no imediato, só trarão mais
ruídos ao sistema («Ó professora, o que quer isto dizer? Isto é uma boa nota?»).
Mais tarefas para formalizar a avaliação (seja ela a formativa, seja ela a sumativa)
não vingarão.
Sempre que existem duvidas são resolvidas em conselho de docentes.
No 1º Ciclo já trabalhamos coma as orientações do projeto Maia já há muito tempo.
Recebi as instruções sobre o Projeto Maia na Reunião de Departamento de
Professores de 1º Ciclo.
vai de acordo com a minha pedagogia de ensino
Considero que necessitava de mais informação para estar mais à vontade.
É a prática que sempre fiz
Considero que o meu trabalho se rege de acordo com todas as orientações dadas.
Sim, mas ainda com necessidade de esclarecer algumas dúvidas que surjam.
Conheço o projeto, os seus princípios, orientações e a forma de operacionalizar.
Houve reunião, esclarecimento sobre o mesmo no início do ano. onde surgem mais
dúvidas é em certos domínios de operacionalização.
Ainda tenho algumas dúvidas sobre o processo.
Sinto alguma dificuldade em aplicar algumas das orientações do projeto
A avaliação dos alunos é feita com recurso a diferentes fontes de informação e com
regularidade.

Não tenho informação suficiente para ter uma opinião concreta.
Tenho pouca informação sobre esse projeto
Trabalho colaborativo.
Falta-me conhecer melhor o projeto.
Assistiu a algumas formações, visionei vídeos e li vários documentos.
Tenho tentado documentar-me sobre o Projeto Maia.
análise aos resultados observados e adquiridos relativos às aprendizagens dos
alunos e consequentes adaptações, correções e melhorias
Tenho tentado adaptar a minha metodologia de trabalho em função das
recomendações do projeto MAIA.
Creio que as orientações foram sendo dadas através de formação específica sobre
os aspetos mais relevantes do projeto e isso faz com que estejamos seguros das
orientações, o que não implica que se transforme a prática como o seu reflexo (pelo
menos agora)
Todas as orientações têm sido bastantes claras.
Não encontro muitas diferenças em relação à minha prática letiva. No entanto,
preciso de melhorar (diversificar) nos registos escritos (formais) de recolha de
informação para realizar a avaliação.
Sempre vi a avaliação como um processo em construção, por parte do aluno, e não
um instrumento que é usado para atribuição de notas, dando grande ênfase aos
testes, essencialmente os sumativos.

9. Conhece o projeto de implementação MAIA do Agrupamento?

10. Se a resposta anterior foi SIM, sente que alterou, de alguma forma, as
suas práticas de avaliação em resultado do MAIA?

Tentei melhorar as mesmas. Utilizei mais instrumentos de avaliação.
Sim, sinto que alterei as minhas práticas de avaliação devido ao MAIA.
Não muito, porque apenas acompanhei Webinares sobre este projeto, faltando-me
bases mais sólidas para alterar de forma fundamentada as minhas práticas de
avaliação.
De alguma forma, sim porque elaborei mais rubricas de avaliação.
Só na utilização de rubricas
A avaliação foi de encontro às características dos alunos, tendo atenção as suas
potencialidades e as suas dificuldades.
Não, sempre avaliei os alunos com base em vários instrumentos de avaliação, uso
com frequência o reforço positivo e dou feedback diário relativo ao trabalho
desenvolvido pelo aluno.
Tento valorizar mais a evolução do aluno e as ferramentas de avaliação formativa.
Em alguns aspetos
Sim, passei a usar com mais frequência rubricas na avaliação das aprendizagens e a
dar um feedback das aprendizagens mais frequente
Sim, as rubricas são, de alguma forma a inovação deste processo.
Não
Sim, quer ao nível dos instrumentos de recolha, quer na qualidade dos mesmos
Sim, alterei mas sinceramente não sei até que ponto melhorou o feedback com os
alunos, visto os mesmos não terem acesso às notas quantitativas.
Apesar de já ser prática privilegiar o melhoramento das competências dos alunos,
estamos sempre a alterar as nossas práticas para melhorar.
Não
Não
Não.
Sim, despertou me para a necessidade de mudar/atualizar práticas.
Nem por isso.
Influenciou pela negativa. Não entendo porque alguns colegas avaliam e mediante os
resultados obtidos passam ou não a desconsiderar a informação recolhida.

Introduzindo outras formas de avaliar os alunos, não limitando apenas aos testes
sumativos e a introdução de rúbricas
Sim
Não, porque nas práticas de avaliação por mim executadas, considero bastante
importante o feedback fornecido aos alunos nos resultados das suas aprendizagens
através

dos

diversos

instrumentos

utilizados.

O

objetivo

deste

feedback,

maioritariamente, fornecido através da oralidade, permite ao aluno consciencializar-se
dos aspetos que devem melhorar nas suas aprendizagens e potencializar ao máximo
as mesmas.
Algumas
Valorizei mais a avaliação formativa e realizei mais feedbacks.
Mais cuidadosa em registar o que observo
Sim.
Proporcionou uma maior troca de experiências entre colegas sobre estas práticas.
Algumas.
Não, uma vez que sou educadora de infância e faz parte das didáticas praticadas em
Educação Pré-escolar
Comecei a dar mais relevo à avaliação formativa, nomeadamente às práticas de
feedback
Não
Sim, utilizo estratégias mais diversificadas, rúbricas, feedback...
Diria que não, uma vez que, de um modo geral, eu já seguia esses métodos de
avaliação e feedback.
A filosofia do MAIA sempre foi uma prática que desenvolvi, pela minha formação. É
sempre importante reforçar e investir constantemente, atualizar-se em formações.
Utilização de rubricas e feedback escrito.
Não alterei muito a minha forma de estar e de agir
Não.
Sim, nomeadamente na forma de dar feedback e na aprendizagem do trabalho por
rubrica.
Penso que sim no entanto também eu me estou a adaptar.
Sim

Tenho insistido mais em atividades em que os alunos se assumam mais ativos e na
metodologia de projeto.
Sim
Permitiu apurar as minhas práticas.
Algumas, sim.
Passei a utilizar mais a avaliação formativa e mais o feedback ao/à aluno/a.
Sim, nomeadamente na utilização de rúbricas
Claro
Sempre foi a minha forma de avaliar.
De certa forma sim.
Sim, dou mais feedback aos alunos, a avaliação formativa e continua com meios de
recolha diversificados.
Não
Sim, torna-me mais consciente da necessidade de diversificação na avaliação.
Não
Sim, alguma mudança e maior abertura na flexibilidade no ensino e nas práticas
avaliativas.
Aumento no recurso de rubricas na avaliação.
Em certa medida uma vez que nas disciplinas de Ed. Visual e Tecnológica, muito da
avaliação está centrada no processo e na reformulação do mesmo, a avaliação é
maioritariamente discutida com o próprio aluno e a avaliação adaptada tendo em
conta as suas apetências e limitações. É também tido em conta o Perfil do aluno à
saída do ensino obrigatório.
Penso que dou aos alunos um feedback do trabalho desenvolvido, cada vez com
mais regularidade.
sim
Sim, mais feedbacks e elementos de avaliação diversificados.
Pouco
Sim, devido à formação recebida pela nossa escola.
Passei a dividir mais a matéria por domínios, simplificando quer a aprendizagem dos
alunos, quer a sua avaliação.
sim

A avaliação formativa já estava muito presente na minha prática letiva: a alteração
que o MAIA me trouxe situa-se na obrigatoriedade que me impus em usar rubricas
em uma, duas ou três ocasiões por trimestre. Mas senti elevada frustação nessas
ocasiões porque os resultados ficaram a anos luz aquém dos objetivos e os
resultados da aplicação das rubricas não «pagaram» o meu trabalho.
Sem o MAIA, eu avaliava formativamente, sem formalização trabalhosa, e os alunos,
oralmente ou por escrito -mas sempre de forma personalizada, rápida e ilustrativa!sabiam explicitamente ou por dedução, o que deviam fazer para progredir. A
aplicação sistemática de rubricas não é sustentável nas atuais condições de
desempenho: muitos alunos, muitos perfis, muitos domínios, muitas aprendizagens
essenciais, várias disciplinas, vários anos -como enviar tantas rubricas? Quem pode?
Um Bentley é um bom carro? É. É mas eu não tenho um tipo de vida que se
compatibilize com o bom uso que ele me poderia vir a dar se eu pudesse ter um.
No 1º ciclo não considero que houvesse grande alteração ao existente anteriormente.
Não
Pouca coisa.
Não.
não
Sim.
Não
A utilização de rubricas de avaliação com maior frequência.
Sim
Sim, esforcei-me por dar feedback aos alunos e a diversificar e aperfeiçoar os
processos de recolha de dados.
sim
A divulgação do projeto Maia não foi muito ampla e penso que muitos dos
professores não o conhecem e não sabem para que serve.
Sim.
Sim.
Sim.
Os alunos têm respondido satisfatoriamente bem às novas práticas e alguns deles
foram conseguindo superar as suas dificuldades.
maior dinamismo e participação de toda a comunidade.

Sim

pois tenho sido mais transparente na forma como comunico com os meus

alunos sobre a avaliação.
Sim: as informações relativas à avaliação e principalmente em relação ao feedback e
avaliação formativa.
Sim.
Não de forma significativa.
Não, as práticas no 1ºciclo são constantes e as avaliações sempre foram baseadas
em todo o trabalho desenvolvido e em melhorias para que o aluno consiga alcançar o
que se pretende, que é ter alunos felizes e que gostem de ir à escola para aprender
de acordo com os seus ritmos. As competências deverão ser alcançadas a seu
tempo.

11. Que sugestões faria para melhorar a implementação do projeto MAIA no
Agrupamento?
Não sei
Continuar a haver partilha de ideias, de materiais, entre os vários elementos do
agrupamento. Penso que estamos no caminho certo.
O Agrupamento tem informado sobre a implementação do Projeto MAIA. No entanto
poderíamos realizar uma partilha de práticas.
O sucesso ou insucesso da implementação do projeto MAIA no Agrupamento
depende do conhecimento individual que cada docente tem dele, da sua divulgação e
da importância que é atribuída enquanto projeto dinâmico de grupo de escolas e
essencialmente pela previsão positiva da obtenção dos resultados a atingir de acordo
com os objetivos traçados.
É importante que continue a haver monitorização e aconselhamento aos docentes
que não diversificam os instrumentos de avaliação.
Sugeria que fosse coadjuvada a disciplina de Tic, no 4 ano.
Deveria haver uma abordagem mais aprofundada no seio dos Departamentos
Curriculares.
O facto de conhecer o projeto apenas superficialmente, não me permita fazer
sugestões.

No 1º ciclo a implementação está a decorrer com normalidade, as partilhas em
conselho de ano e entre todos os docentes e a colaboração e disponibilidade da
Coordenadora de AFC contribuem para que tudo esteja a funcionar de forma
bastante positiva.
Um debate em grupo disciplinar sobre a implementação do projeto MAIA.
Fazer parte da agenda em todos os momentos destinados a reuniões e ao trabalho
colaborativo.
Disponibilizar uma pasta da drive com sugestões de rubricas diversas para poderem
ser adaptadas pelos professores à sua realidade e aos seus grupos-turma
Criar salas de níveis na área de Português e Matemática. Alunos que necessitassem
de frequentar um nível anterior para desenvolver competências, ainda não adquiridas.
sem sugestões
Maior participação de elementos da comunidade educativa na sua elaboração.
Decisões devem ser baseadas em evidências sustentadas cientificamente e não em
crenças.
Avaliação (e ajuste, se necessário) ao final de 2/3 anos.
Maior divulgação e trabalho colaborativo entre departamentos (Quer de forma
vertical, quer de forma horizontal) para aprimorar e melhorar rubricas e formas de
avaliação
Nenhuma.
Neste momento não me ocorre nenhuma.
Não tenho sugestões a este respeito
Nada.
Nenhuma.

Reuniões de trabalho em pequenos grupos de ano.
Nenhuma.
Alteração dos critérios de avaliação, qie presentemente são opacos para os EE e de
dificil implementação.
Mais formação
Menos alunos por turma.
Nada a salientar.
Grelhas universais de avaliação para os grupos disciplinares.

Trabalho colaborativo entre professores que lecionam a mesma disciplina, no mesmo
ano, para planificação, desenvolvimento de estratégias, produção de materiais e de
rúbricas associadas.
A disciplina deveria ter uma maior carga horária para ser possível implementar todas
as orientações do projeto.
Temos pouco tempo para aprofundar TDS as grelhas
Mais trabalho colaborativo.
Definir um reduzido numero de critérios e simplificá-los ao máximo para que possam
ser compreendidos e utilizados por todos os intervenientes.
Clarificação dos procedimentos de recolha de avaliação
Uma ação de formação mais complexa do classroom.
Orientar todos os docentes dos vários graus de ensino a repensar as suas práticas.
Continuar as práticas de formação entre docentes
Não tenho sugestões
Pelo menos 1 sessão de trabalho por período para esclarecimento de dúvidas e
patilha de informação.
Acho que seria interessante o docente também receber feedback dos alunos e EE
sobre a forma como o projeto é implementado, facultando-lhes uma participação mais
ativa.
Frequentar por exemplo uma ACD.
.
Trabalho colaborativo de qualidade. Investimento em formação de qualidade.
Não tenho sugestões.
Não tenho sugestões.
Trabalho mais colaborativo entre docentes
Turmas mais reduzidas.
Jornadas pedagógicas sobre temáticas relacionadas.
Penso que deveriam ser feitas sessões de trabalho em pequenos grupos de partilha,
onde as pessoas se sentissem à vontade para expor claramente as suas dúvidas.
De momento ainda nenhumas
Maior divulgação /explicitação da operacionalização deste projeto junto do
departamento.

Mais atividades de Coadjuvação que poderiam fomentar trabalho de equipa e facilitar
a implementação do projeto.
Importância da formação na área para os professores do Agrupamento para
clarificação conceptual e partilha de práticas.
Mais sessões de formação com debate de ideias entre colegas (reuniões de
grupo/Departamento).
Dar continuidade a este trabalho.
Reunião
Formação obrigatória a todos os docentes
Devia ser mais divulgado junto dos professores, de preferência com, pelo menos,
uma sessão de informação por período letivo.
Mais formação para docentes.
Continuar a desenvolver formações neste âmbito, assim como a fazer crescer a
sensibilidade de toda a comunidade educativa (professores, alunos, EE,...) para este
projeto.
Mais formação.
Mais apoios dentro da sala de aula
Não sei
Penso que o projeto MAIA é muito favorável à avaliação, no entanto penso que se
devia apostar também na fomentação de raciocínios mais autónomos por parte dos
alunos.
Haver mais diálogo entre os professores do conselho de turma.
Continuar com as formações no sentido prático do que está inerente à avaliação : por
exemplo : rubricas, feedback avaliação formativa...
Tempo, ter tempo para ler e conhecer projetos em vez de estar constantemente a
resolver situações de direção de turma CEF no tempo que poderia/deveria estar a ler
documentação ou a responder a inquéritos, fazer ações de formação de curta
duração e a progredir na carreira. A equipa movimentar-se pelas escolas,
apresentando-se, trocando ideias e opiniões e não entupindo os professores com
email's e inquéritos.
Nada a acrescentar
Formação continua do mesmo em todos os Departamentos.
Formações práticas do projeto

Mais sessões práticas e de esclarecimento em departamento da disciplina.
Partilha de experiências.
Maior partilha em termos de Informação no Grupo Disciplinar.
Dependendo do ciclo deveria ter-se em conta o número de alunos por turma,
Continuação das formações de curta duração sobre o tema, que a meu ver foram
muito proveitosas.
Nenhuma, concordo com oque esta apresentado.
Mais tempo para trabalhos protejo.
maior cooperação entre pares
Continuar a apostar na formação, como tem feito até aqui.
Penso que o projeto está a ser conduzido da melhor forma.
Criar condições para aumentar /melhorar o trabalho entre pares (grupo disciplinar) no
sentido de consolidar processos, instrumentos e boas práticas para uma mais efetiva
operacionalização do ensino – aprendizagem – avaliação.
Logicamente, nenhuma.
O existente já é suficiente.
Não tenho sugestões a fazer.

Realizar uma Ação de Curta Duração no início do próximo ano letivo, para relembrar
aos docentes as boas práticas do Projeto Maia, para que cada um possa adaptar à
realidade da sua turma.
nada a acrescentar
Mais formação.
Ampla discussão. Mais aposta na prática com os alunos e menos tempo para
monitorizações
Dar continuidade ao trabalho em curso que me parece ser o adequado.
Que fossem realizadas mais ações de formação/esclarecimento e materiais de apoio
ao docente
Realização de mais formação sobre o projeto.
Formação com estudo de situações reais por grupos de docência
Intensificar a sua divulgação e os seus objetivos.
Não tenho opinião.

Não tenho nenhuma ideia
Por enquanto, não alteraria nada.
Maior partilha entre colegas.
Formação específica (elaboração de rubricas e feedback de qualidade)
Os professores precisam de formação.
atividades em contexto prático, aplicando ou aferindo os conhecimentos e aquisições
dos alunos, num contexto prático.
Que todos os professores do agrupamento possam frequentar formação neste
âmbito.
Creio que será importante termos mais prática de implementação do projeto para,
posteriormente, se poder falar de sugestões.
Existir no Classroom um espaço dedicado ao Projeto MAIA para consulta para
partilha de documentação.
Melhorar os recursos das turmas: materiais e humanos.
Turmas mais reduzidas e recursos humanos (as horas distribuídas são insuficientes).

