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1. Introdução 

Este documento constitui o relatório de avaliação relativo ao ano letivo 2016/17, 

ano de prorrogação da implementação do Contrato de Autonomia, celebrado entre a 

Escola Secundária Manuel Cargaleiro e o Ministério da Educação e Ciência, nos termos 

do artigo 8º da Portaria nº 265/2012, de 30 de agosto e assinado em 14 de outubro de 

2013. 

O presente relatório aborda todas as cláusulas que integram este contrato, com 

destaque para o cumprimento dos objetivos operacionais e plano de ação estratégica, 

estabelecidos nas cláusulas 2ª e 3ª, assim como os compromissos assumidos pela 

escola. Apresenta-se deste modo uma análise comparativa dos resultados obtidos ao 

longo do seu período de vigência, para o qual foi fundamental a criação/reformulação 

de vários documentos de acompanhamento e uma monitorização permanente. 
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2. Execução dos objetivos e metas do contrato (Cláusula 2.ª) 

 

2.1. Evolução do abandono e dos resultados escolares dos alunos 

 

2.1.1.  Abandono escolar1 

Quadro 1 - Evolução do abandono 
 

 
  2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

    AM a) EF 
Total 

abandono 
AM 
a) 

EF Total abandono 
AM 
a) 

EF/ 
Retido 

Total 
abandono 

AM a) 
EF/ 

Retido 
Total 

abandono 
AM a) 

EF/ 
Retido 

Total 
abandono 

AM a) 
EF/ 

Retido 
Total 

abandono 

En
si

n
o

 B
ás

ic
o

 7º 2   2     0     0     0   1     1 1 

8º 1 1 2   3 3   2 2     0   2         

9º     0   3 3   1 1     0             

CEF 2 2 1 3   10 10   6 6     0             

CEF 3 1   1   5 5 1 2 3     0             

Vocacional                   1   1             

En
si

n
o

 

R
e

gu
la

r 

Vocacional                         1           

10º     0     0     0 2   2 3     2 2 4 

11º     0     0     0 1 2 3 1 2   3   3 

12º     0     0     0 5 1 6 2     5   5 

C
u

rs
o

s 

P
ro

fi
ss

io
n

ai
s 

10º 10 3 13 1 2 3     0 1   1 1       1 1 

11º 7 1 8 4   4     0 1   1       1   1 

12º 12   12 2   2     0       1       2 2 

Total  35 6 41 7 23 30 1 11 12 11 3 14 9 5 14 11 6 17 

Total de alunos     1099     1042     1037     1024     961     1046 

Taxa de abandono      3,73%     2,88%     1,16%     1,37%     1,46%     1,63% 
 

a) Risco de abandono escolar. 

                                                           
1 Indicador: taxa de abandono escolar. 

Definição: entende-se por abandono escolar as situações em que o aluno sai/abandona o sistema escolar, anulações de matrícula (risco de abandono) e excluídos/retidos por faltas, deixando de frequentar qualquer 
estabelecimento de ensino. 
Fonte de recolha: MISI , através da Direção da escola. 
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Com base no conceito de abandono definido a partir do ano letivo 2013/ 2014 

(situações de abandono do sistema, incluindo alunos excluídos por faltas e anulações 

de matrícula) foi elaborada a tabela anterior. Verificou-se uma redução da taxa de 

abandono escolar nos três primeiros anos (2011/12 a 2013/14) e uma ligeira subida 

nos anos seguintes. No presente ano letivo, registou-se um aumento pouco 

significativo do número de alunos excluídos por faltas e anulações de matrícula no 

ensino secundário. No entanto, a taxa de abandono manteve-se próxima de 1,5% 

(valor de referência), tanto no básico como no secundário. Conclui-se, assim, que para 

este parâmetro, as taxas obtidas estão próximas do limite estabelecido no contrato de 

autonomia. 

 

2.1.2. Sucesso pleno no ensino Básico2 

Quadro 2 - Evolução da taxa de sucesso pleno 

  

Taxa de Sucesso pleno 

                               Ano letivo  
  
 Ano de escolaridade 

2011/12  2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

En
si

n
o

 B
ás

ic
o

 

7º 58,06% 66,67% 61,97% 64,00% 88,61% 72,94% 

8º 41,18% 45,16% 53,42% 75,64% 55,00% 59,79% 

9º 57,69% 53,09% 50,70% 61,45% 65,31% 52,56%  

Taxa de sucesso pleno 51,56% 55,02% 55,35% 66,95% 69,26% 61,92%  

 

Como decorre do quadro, neste último ano, ano de prolongamento do 

contrato, verificou-se uma descida na taxa de sucesso pleno no 7º e 9º ano. No 

período de implementação contratada, a taxa de sucesso pleno aumentou cerca de 

14%, ou seja em média cresceu mais de 4 % ao ano. Considerando os quatros anos, a 

taxa de sucesso pleno aumentou cerca de 10%, ou seja em média 2,5 % ao ano, pelo 

que se considera alcançada a meta pretendida. 

                                                           
2 Indicador: taxa de sucesso pleno. 
Definição: entende-se por sucesso pleno a situação em que o aluno transita para o ano seguinte de escolaridade sem níveis 
inferiores a três. 
Fonte de recolha: Programa INOVAR. 
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2.1.3. Sucesso escolar3 

Quadro 3 - Evolução da taxa global de sucesso  

  
  

Taxa global de sucesso escolar Variação da taxa de sucesso em anos consecutivos 

                                        
                               Ano  
               
Ensino/Modalidade 

Ano letivo 
2011_2012 

Ano letivo 
2012_2013 

Ano letivo 
2013_2014 

Ano letivo 
2014_2015 

Ano letivo 
2015_2016 

Ano letivo 
2016_2017 

Variação 
entre 

2012 e 
2013 

Variação 
entre 

2013 e 
2014 

Variação 
entre 

2014 e 
2015 

Variação 
entre 

2015 e 
2016 

Variação 
entre 

2016 e 
2017 

B
á
si

c
o
 3

ºC
ic

lo
 7º Ano 91,18% 88,00% 89,87% 98,67% 98,75% 97,65% -3,18% 1,87% 8,80% 0,08% -1,10% 

8º Ano 90,43% 84,90% 89,02% 100,00% 91,14% 100,00% -5,53% 4,12% 10,98% -8,86% 8,86% 

9º Ano 87,64% 82,70% 93,33% 92,77% 100,00% 94,87% -4,94% 10,63% -0,56% 7,23% -5,13% 

  89,64% 85,00% 90,68% 97,03% 96,86% 97,69% -4,64% 5,68% 6,35% -0,17% 0,83% 

C
E
F
 

Tipo 2 100% 100% 66,67% 100,00%     0,00% -33,33% 33,33%     

Tipo 3 87,50% 81,30% 83,33%       -6,20% 2,03%       

Vocacional       87,50%               

  93,94% 88,50% 75,00%       -5,44% -13,50%       

Subtotal 90,14% 85,30% 88,60% 96,34% 96,86% 97,69% -4,84% 3,30% 7,74% 0,52% 0,83% 

S
e
c
u
n
d
á
ri

o
 

Vocacional         100,00% 86,36%           

R
e
g
u
la

r 
C

H
 

10º Ano 82,44% 84,40% 83,96% 84,21% 91,16% 87,04% 1,96% -0,44% 0,25% 6,95% -4,12% 

11º Ano 88,37% 80,30% 89,00% 88,51% 89,47% 86,29% -8,07% 8,70% -0,49% 0,96% -3,18% 

12º Ano 60,31% 59,40% 55,05% 70,17% 63,41% 50,27% -0,91% -4,35% 15,12% -6,76% -13,14% 

Subtotal 77,52% 74,80% 75,90% 81,03% 82,06% 75,00% -2,72% 1,10% 5,13% 1,03% -7,06% 

P
ro

fi
ss

io
n
a

l 

1º Ano 100% 100% 100% 100,00% 100,00% 100,00% 0% 0% 0% 0% 0% 

2º Ano 100% 100% 100% 100,00% 100,00% 100,00% 0% 0% 0% 0% 0% 

3º Ano 42,55% 23,80% 24,00% 68,42% 51,72% 67,50% -18,75% 0,20% 44,42% -16,70% 15,78% 

Subtotal 78,91% 72,20% 81,73% 89,57% 87,39% 90,23% -6,71% 9,53% 7,84% -2,18% 2,84% 

Subtotal 77,76% 74,30% 76,78% 82,47% 83,58% 78,11% -3,46% 2,48% 5,69% 1,11% -5,47% 

                                                           
3 Indicador: taxa global de sucesso escolar. 
Definição: entende-se por sucesso escolar a situação em que o aluno transita para o ano seguinte de escolaridade. 
Fonte de recolha: MISI através da Direção da escola. 
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No que concerne ao ensino básico, a taxa de sucesso escolar aumentou ao 

longo dos quatro anos de implementação do contrato de autonomia, verificando-se o 

maior incremento (7,74%) no segundo ano. No último ano letivo, o 8º ano de 

escolaridade apresentou uma subida significativa na taxa de sucesso e registaram-se 

valores acima de 94% nos restantes anos. É importante salientar que, tendo em conta 

o valor já elevado da taxa de sucesso e o aumento considerável registado em 2014/15, 

a taxa de sucesso no último ano apenas subiu 0,83%.  

No que diz respeito ao ensino secundário, também se registou uma melhoria da 

taxa de sucesso escolar nos três primeiros anos de vigência do contrato. No último 

ano, verificou-se um decréscimo na taxa de sucesso escolar no ensino regular, e um 

acréscimo de 15,78% no ensino profissional no 12º ano, comparativamente ao ano 

letivo anterior. Tal como no ensino básico, registou-se um maior aumento do valor da 

taxa de sucesso em 2014/15 e no último ano verificou-se uma descida de cerca de 5%. 

A redução do crédito horário revelou-se um constrangimento que impossibilitou que 

uma das medidas promotoras de sucesso (a coadjuvação na disciplina de Matemática), 

em 2016/17, fosse implementada com maior eficácia.  

 

 

 

Gráfico 1: evolução da taxa de sucesso no 3º ciclo, nos últimos letivos. 
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Gráfico 2: evolução da taxa de sucesso no ensino secundário regular, nos últimos anos letivos. 

 

 

 

 

Gráfico 3: evolução da taxa de sucesso nos cursos profissionais, nos últimos anos letivos. 
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Gráfico 4: evolução da taxa de sucesso no ensino básico e secundário, nos últimos quatro anos lectivos. 

 

No ensino básico, a taxa de sucesso aumentou 12,39%, no decorrer dos quatro 

anos de vigência do contrato (de 2012-13 a 2016-17). No entanto, tendo como base o 

ano de referência (2011-12), este aumento foi de 7,55%.  

Do mesmo modo, no ensino secundário, a taxa de sucesso subiu cerca de 4% 

nos quatro anos de implementação do contrato e 1 % relativamente ao ano letivo 

2011-12. 

No geral, a taxa global de sucesso aumentou em média mais 1,5% ao ano. Foi 

portanto, alcançado o objetivo 2.2 da cláusula 2.  
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2.1.4. Média das classificações de exame nacional no ensino básico4 

Quadro 4 - Evolução da média da classificação de exame 

   

Ano letivo 
2011_2012 

Ano letivo 
2012_2013 

Ano letivo 
2013_2014 

Ano letivo 
2014_2015 

Ano letivo 
2015_2016 

Ano letivo 
2016_2017 

Ensino/Ano / 
Disciplina 

Média 
exame 
alunos 

internos 

Média  
exame 

nacional 

Média 
exame 
alunos 

internos 

Média 
exame 

nacional 

Média  
exame 
alunos 

internos 

Média 
exame 

nacional 

Média  
exame 
alunos 

internos 

Média 
exame 

nacional 

Média  
exame 
alunos 

internos 

Média 
exame 

nacional 

Média  
exame 
alunos 

internos 

Média 
exame 

nacional 

B
á
si

c
o
 

9
º 

A
n
o
 Português 46,79% 54% 40,2% 48% 54% 56% 54,87% 58% 59,11% 57% 60,10% 58% 

Matemática 43,79% 54% 34,3% 44% 45% 53% 45,23% 48% 35,37% 47% 50,00% 53% 

 

 

No ano letivo 2016/17, o desvio entre a média de exame dos alunos internos e 

a média de exame nacional foi de 2,1%, na disciplina de Português e de 3%, na 

disciplina de Matemática. Na disciplina de Português, a média das classificações em 

exame dos alunos internos é superior à média nacional. Na disciplina de Matemática, 

houve uma aproximação à média nacional, registando-se uma média positiva neste 

ano.  

Considerando o conjunto das médias dos últimos anos letivos, tem-se 

verificado uma redução da diferença entre as médias de classificação dos alunos 

internos e as médias dos exames nacionais. A média dos desvios passou de 8,75%, em 

2012, para 2,55%, em 2017. Assim, para o ensino básico, atingiu-se o objetivo de 

aproximação da média das classificações externas à média nacional.  

 

                                                           
4 Indicador: média das classificações de exame nacional no ensino básico. 
Definição: entende-se por média das classificações de exame nacional a média aritmética das classificações obtidas pelos alunos 
internos nos exames nacionais nas disciplinas de Português e Matemática no final do 3º ciclo.  
Fonte de recolha: programa ENEB. 
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2.1.5. Desvio da média das classificações de exame nacional no ensino secundário5 

Quadro 5 - Evolução da diferença entre a CEI e CE 

    

Ano letivo 2011_2012 Ano letivo 2012_2013 Ano letivo 2013_2014 Ano letivo 2014_2015 Ano letivo 2015_2016 Ano letivo 2016_2017 

    
1ª Fase 2ª Fase 1ª Fase 2ª Fase 1ª Fase 2ª Fase 1ª Fase 2ª Fase 1ª Fase 2ª Fase 1ª Fase 2ª Fase 

 Média e diferença                                                                                  
Ensino/Ano/Disciplina 

M
é
d

ia
 C

E
I
 

M
é
d

ia
 C

E
 

D
e

s
v

io
 

M
é
d

ia
 C

E
I
 

M
é
d

ia
 C

E
 

D
e

s
v

io
 

M
é
d

ia
 C

E
I
 

M
é
d

ia
 C

E
 

D
e

s
v

io
 

M
é
d

ia
 C

E
I
 

M
é
d

ia
 C

E
 

D
e

s
v

io
 

M
é
d

ia
 C

E
I
 

M
é
d

ia
 C

E
 

D
e

s
v

io
 

M
é
d

ia
 C

E
I
 

M
é
d

ia
 C

E
 

D
e

s
v

io
 

M
é
d

ia
 C

E
I
 

M
é
d

ia
 C

E
 

D
e

s
v

io
 

M
é
d

ia
 C

E
I
 

M
é
d

ia
 C

E
 

D
e

s
v

io
 

M
é
d

ia
 C

E
I
 

M
é
d

ia
 C

E
 

D
e

s
v

io
 

M
é
d

ia
 C

E
I
 

M
é
d

ia
 C

E
 

D
e

s
v

io
 

M
é
d

ia
 C

E
I
 

M
é
d

ia
 C

E
 

D
e

s
v

io
 

M
é
d

ia
 C

E
I
 

M
é
d

ia
 C

E
 

D
e

s
v

io
 

S
e
c
u

n
d

á
ri

o
 

  Física e Química 
A 

7,2 8,1 -0,9 6,3 7,8 -1,5 6,4 8,1 -1,7 7 9,2 -2,2 9,4 9,2 0,2 7,8 8,5 -0,7 8 9,9 -1,9 7,5 9,8 -2,3 8,7 11,1 -2,4 7,4 8,9 -1,5 7,2 9,9 -2,7 7,6 10,1 -2,5 

1
1

º
A

n
o

 

Biologia e 

Geologia 
9,4 9,8 -0,4 7,1 7,9 -0,8 8,1 8,4 -0,3 6,9 8,7 -1,8 9,9 11 -1,1 8,7 8,3 0,4 8,1 8,9 -0,8 8,7 10,5 -1,8 8,8 10,1 -1,3 9,3 11 -1,7 9,6 10,3 -0,7 9,9 10,9 -1,0 

Geometria  

Descritiva A 
7,1 10,7 -3,6 6,4 9,9 -3,5 11,5 12,2 -0,7 7,9 6,8 1,1 8,6 11,6 -3 6,6 8,2 -1,6 5,5 12,2 -6,7 5,0 10 -5,0 8,4 11,5 -3,1 7,9 11,4 -3,5 8,8 11,9 -3,1 7,8 12,2 -4,4 

Hist. Cult. Artes 
9,8 10,9 -1,1 5 9,2 -4,2 11,1 10,4 0,7       7,4 9,7 -2,3 5,4 8,7 -3,3 7,4 9,6 -2,2 6,7 7,9 -1,2 6,1 10 -3,9 7,7 8,7 -1,0 8,6 9,8 -1,2 7,1 10 -2,9 

Geografia  A 10,6 10,7 -0,1 11,4 10,5 0,9 9,1 9,8 -0,7 8,7 10 -1,3 11,2 10,9 0,3 11 11,6 -0,6 10,5 11,5 -1 10,8 10,6 0,2 11,2 11,3 -0,1 8,6 9,3 -0,7 11,2 11 0,2 9,6 9,4 0,2 

Economia A 10,0 11,7 -1,7 11,7 11,1 0,6 9,7 11,3 -1,6 8,9 10,6 -1,7 10,0 10,4 -0,4 10,6 10,5 0,1 12,0 11,5 0,5 11,0 10,4 0,6 11,9 11 0,9 12,3 11,9 0,4 10,9 12,1 -1,2 8,3 11 -2,7 

Matemática B 7,6 8,8 -1,2 10,8 9 1,8 8,4 10,2 -1,8 4,7 7,2 -2,5 6,4 9,3 -2,9 9,6 8,0 1,6                                     

MACS 9,4 10,6 -1,2       9 9,9 -0,9 16 7 9 9,4 10 -0,6 11,1 9,2 1,9 11,2 12,3 -1,1 11,2 8,9 2,3 9,4 11,4 -2 5,7 7,9 -2,2 7,9 10,1 -2,2 11,0 9,9 1,1 

Filosofia              10,5 10,2 0,3       13,2 10,3 2,9     
 

7,4 10,8 -3,4 8,6 7,8 0,8 10 10,7 -0,7 9,6 9,5 0,1 9,5 10,7 -1,2 8,2 9,4 -1,2 

Francês(bienal) 12,3 12,4 -0,1 10,4 9,5 0,9 8,5 11,7 -3,2 6,6 10,1 -3,5           
 

13,5 13 0,5       8,1 9,8 -1,7 7,1 8,5 -1,4 11,1 11,8 -0,7 11,6 10,6 1,0 

1
2

º
A

n
o

 

Português 10,6 10,4 0,2 10,7 10,6 0,1 8,5 8,9 -0,4 8,5 9,7 -1,2 10,5 11,6 -1,1 8,3 9,8 -1,5 10,2 11 -0,8 9,7 9,7 0,0 8,1 10,8 -2,7 8,3 10,4 -2,1 9,9 11,1 -1,2 9,5 10,3 -0,8 

Desenho A 10,1 12,3 -2,2 11,6 12,6 -1 10,6 12,4 -1,8 12 12,3 -0,3 16,7 12,8 3,9 12,6 13,1 -0,5 14,3 13,1 1,2 14,4 13,4 1,0 8,7 12,8 -4,1 11,2 13,6 -2,4 14,2 13,4 0,8 13,3 13,4 -0,1 

Matemática A 10,1 10,4 -0,3 9,7 9,7 0 8,4 9,7 -1,3 7,9 9,5 -1,6 10,9 9,2 1,7 8,3 9,0 -0,7 10,5 12 -1,5 9,3 9,6 -0,3 7,2 11,2 -4 7,3 9,9 -2,6 10,9 11,5 -0,6 10,7 10,2 0,5 

História A 14,7 11,8 2,9       10,7 10,6 0,1 8,8 9,3 -0,5 11,4 9,9 1,5 6,9 9,2 -2,3 11,5 10,7 0,8 10,7 9,6 1,1 8,4 9,5 -1,1 7,0 9 -2,0 10,7 10,3 0,4 6,9 8,8 -1,9 

Legenda: CEI – classificação de exame de alunos internos na escola; CE – classificação de exame nacional de alunos internos; a) dados não disponíveis à data da elaboração deste 
relatório. 

                                                           
5 Indicador: diferença da média das classificações de exame nacional no ensino secundário. 
Definição: considerou-se como diferença da média das classificações de exame nacional a diferença entre a média aritmética das classificações obtidas nos exames nacionais e a média obtida a nível nacional, nas várias 
disciplinas de no final do 11º e 12º ano, pelos alunos internos. 
Fonte de recolha: programa ENES . 
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Da análise da tabela anterior, verifica-se que no ano letivo 2016/17, no ensino secundário, as 

disciplinas de Geografia A, Desenho A e História A registaram uma diferença entre CEI e CE positiva, ou seja, 

a classificação obtida pelos alunos no exame, na 1ª fase, é superior à média nacional. A maior diferença 

entre CEI e CE, foi de 3,1 e 4,4 valores, respetivamente na 1ª e 2ª fase, na disciplina de Geometria Descritiva.  

Comparativamente ao ano anterior, as médias em exame subiram, sendo que a maioria das 

disciplinas obteve médias superiores a 9,5 valores . Apenas uma disciplina apresenta uma diferença superior 

a três valores e a média das diferenças é inferior a 2,5 valores.  

Verificou-se uma aproximação à média nacional, dez disciplinas apresentam uma diferença inferior 

ou igual a dois valores. Considera-se, assim, que a meta estabelecida no contrato de autonomia foi 

cumprida. 

 

2.1.6. Distância entre as classificações internas (CIF) e as classificações de exame 

nacional (CE) no ensino secundário6. 

Quadro 6 - Evolução da distância entre CIF e CE 

    

Ano letivo 
2011_2012 

Ano letivo 
2012_2013 

Ano letivo 
2013_2014 

Ano letivo 
2014_2015 

Ano letivo 
2015_2016 

Ano letivo 
2016_2017 

        Distância                                             
Ensino/Ano/Disciplina                     

CIF-CE CIF-CE CIF-CE CIF-CE CIF-CE CIF-CE 

1ª 
Fase 

2ª 
Fase 

1ª 
Fase 

2ª 
Fase 

1ª 
Fase 

2ª 
Fase 

1ª 
Fase 

2ª 
Fase 

1ª 
Fase 

2ª 
Fase 

1ª 
Fase 

2ª 
Fase 

S
e

c
u

n
d

á
ri

o
 

1
1

º
A

n
o

 

Física e Química A 5,7 5,8 6,3 4,8 3,4 -0,7 5 4,3  4,4 5,2 5,2 4,6 

Biologia e Geologia 4,5 6,3 5,1 5,4 3,5 0,4 5,2 4,4 4,7 4 3,7 3,5 

Geometria Descritiva A 6,9 6,2 3,5 7,6 4,9 -1,6 7,5 7,7 5,8 4,1 3,9 3,5 

Hist. Cult. Artes 2,5 5 2,2   5,5 -3,3 4,5 4,5 6,8 3,5 4,2 3,6 

Geografia A 2,8 2 4 3,9 1,5 -0,6 2,8 4,2 2 5,8 1,6 3,5 

Economia A 4,3 3,5 2,9 2,1 2,6 0,1 1,1 0,1 1,8 1 1,4 2,1 

Matemática B 5,3 1,8 4,6 7 5,4 1,6             

MACS 4,8   4,6 -4 3,5 1,9 1,8   3,5 5,9 4,9 1,7 

Filosofia      3,9   1,2   5,9 4,4 3,2 1,4 3,7 4,2 

Francês (bienal) 0,4 1,6 4 3,8     -1   4,2 2,9 1,5 -0,3 

1
2

º
A

n
o

 

Português 2,7 1,9 4,7 4,1 2,4 -1,5 2,3 2,2 4,4 3 2,7 2,8 

Desenho A 2,4 -0,9 3,5 2,3 -2,2 -0,5 1,2 1,4 4,6 1,3 -0,2 1,4 

Matemática A 2,8 2,8 4,6 4,3 1,2 -0,7 2,2 2,2 6,2 5,6 1,6 1,3 

História A -2,2   1,8 2,2 2,2 -2,3 0,9 0,9 5,3 7,2 1 3,7 

 

 

                                                           
6 Indicador: distância entra as médias das classificações internas de frequência e as médias das classificações de exame nacional no ensino 

secundário. 
Definição: entende-se por distância entre CIF e CE à diferença entre a média das classificações de exame nacional e a média das classificações 
internas obtidas por frequência pelos alunos que realizaram os exames nacionais nas várias disciplinas de no final do 11º e 12º ano. 
Fonte de recolha: programa ENES.  
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Da leitura do quadro, constata-se que no ensino secundário, no quarto ano de 

implementação do contrato de autonomia, houve uma diminuição do valor máximo entre o CIF e 

CE e um maior número de disciplinas cuja distância entre as classificações internas e externas foi 

inferior a 2 valores. A distância entre as duas classificações (CIF e CE) reduziu em dez disciplinas na 

1ª fase e em nove na 2ª fase. Conclui-se assim que a meta inicialmente proposta foi parcialmente 

cumprida. 

2.1.7. Síntese da evolução do abandono e dos resultados escolares dos alunos (Cláusula 2.ª). 

Objetivos Indicadores 
Progresso na consecução 

Observações 
Cumprido 

Parcialmente 
cumprido 

Não 
cumprido 

Reduzir a taxa de 
abandono escolar, 

aproximando-a dos 0%. 
 

Taxa de abandono: 
≤ 1,5 Cumprido; 

1,5 –  3 Parc. 
Cumprido; 

> 3 Não cumprido 

  
 

 

Taxa de abandono 
básico e secundário 
muito próxima do 
valor de referência 

Aumentar a taxa de 
sucesso pleno em 4%, ao 

ano no ensino básico. 

Taxa de sucesso pleno: 
≥ 4% Cumprido 

≥ 2% e < 4% Par Cump. 
< 2% Não cumprido 

   

No total do período 
de vigência do 

contrato aumentou, 
em média,  mais de  

4% ao ano (nos 3 
primeiros anos)  

Aumentar a taxa global do 
sucesso escolar em 1,5% 

ao ano, nos ensinos básico 
e secundário. 

Taxa global de 
sucesso: 

≥ 1.5% Cumprido 
≥ 0% e < 1.5% Par 

Cump 
< 0% Não cumprido 

   

No total do período 
de implementação 
do contrato, a taxa 
global de sucesso 

aumentou em média 
mais 1,5% ao ano 
(Básico 12,39% e 
secundário 4% ) 

Aproximar 
progressivamente a média 
das classificações externas 
da média nacional (Básico). 

Desvio da média das 
classificações 

externas: 
≤ 20 % Cumprido 

> 20% e < 30% Parc 
Cumprido 

>30% não cumprido 
 

   
A média dos desvios 

passou de 8,75% 
para 2,55% 

Aproximar 
progressivamente a média 
das classificações externas 

da média nacional 
(Secundário). 

Diferença da média 
das classificações 

externas: 
≥ -3  valores Cumprido 

≥ -5 e <-3 Parc 
cumprido 

 < -5 valores Não 
cumprido 

   

Apenas uma 
disciplina regista 

uma diferença entre 
CEI e CE superior a 3 

Reduzir a distância, não 
excedendo a diferença de 

2,0 valores, entre as 
classificações interna e 

externa, no ensino 
secundário. 

Distância entre a CIF e 
a CE: 

≤ 2 valores Cumprido 
> 2 e ≤ 4 Parcialmente 

cumprido 
> 4 valores Não 

cumprido 

   

A distância reduziu 
para um valor 

inferior ou igual a 
dois em 77% das 

disciplinas. 
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2.2.  Operacionalização do plano de ação estratégica (Cláusula 3.ª)  

 

2.2.1. Ao nível da prática pedagógica. 

 

Ação Estratégias 

Progresso na consecução 

da ação 
Documentos 

consultados / 

evidências 

Observações 

C
u
m

p
ri

d
o
 

P
a
rc

ia
lm

e
n
te

 

c
u
m

p
ri

d
o
 

N
ã
o
 

C
u
m

p
ri

d
o
 

Adoção de 

processos 

de inovação 

pedagógica. 

Elaboração de planos de ação 

estratégicos nas áreas de apoios 

educativos.    

 
Avaliação dos 

planos de apoio e 
das tutorias 
Grelha de 
avaliação 

preenchidas pelos 
grupos de 

recrutamento. 

 

Calendarização de reuniões de nível para 

desenvolvimento de trabalho 

colaborativo.    

Atas dos grupos 
de recrutamento. 

Grelha de 
avaliação 

preenchidas pelos 
grupos de 

recrutamento 

 

Supervisão pedagógica entre pares. 

 

 

 

 

 

Relatório de 
avaliação dos 

departamentos. 
Grelha de 
avaliação 

preenchidas pelos 
grupos de 

recrutamento 

 

Manutenção do Gabinete de Preparação 

para Exames (GPE). 
   

Relatório do 
coordenador do 

GPE. 
Grelha de 
avaliação 

preenchidas pelos 
grupos de 

recrutamento 

 

Ocupação de alunos em atividades de 

leitura supervisionada. 
   

Relatório das 
atividades 
realizadas. 
Grelha de 
avaliação 

preenchidas pelos 
grupos de 

recrutamento 

Destacam-se as 

atividades 

promovidas pelo 

Projeto Deleitura, 

em parceria com 

a RBE e PNL. 

 

 Como se pode verificar pela análise do quadro anterior, todas as estratégias propostas no 

contrato de autonomia foram cumpridas, com exceção da supervisão pedagógica em que apenas 

três grupos não conseguiram atingir a meta prevista. O projeto de coadjuvação, através do trabalho 

colaborativo entre pares dentro da sala de aula foi um importante contributo para o resultado 
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obtido. Como já foi salientado no relatório final de 2015-16, verificou-se um aumento significativo 

de aulas observadas sobretudo nas disciplinas de Português, Matemática e Inglês, o que se traduziu 

na melhoria dos resultados dos alunos. 

 Relativamente à estratégia “calendarização de reuniões de nível para desenvolvimento de 

trabalho colaborativo”, foi cumprida por todos os grupos de recrutamento, uma vez que estes 

usufruíram de um bloco semanal de horas na sua componente não letiva para esse efeito.  

       Da mesma forma, o projeto TurmaMais, nas turmas do ensino básico, nas disciplinas de 

Português e Matemática, foi relevante para o desenvolvimento do trabalho colaborativo entre 

pares e para aumentar a qualidade do sucesso dos alunos, como decorre do relatório de avaliação 

final deste projeto. De referir que a escola candidatou-se no presente ano letivo ao Plano de Ação 

Estratégica de Promoção do Sucesso Escolar, em que a TurmaMais e a Coadjuvação surgem como 

duas medidas de ação eleitas. No âmbito deste plano, foram também implementadas outras 

medidas de promoção do sucesso como avaliação formativa, promoção das competências digitais e 

promoção das competências sociais. 

       No que concerne à estratégia “ocupação de alunos em atividades de leitura supervisionada”, 

esta foi implementada com sucesso no âmbito do Projeto Deleitura promovido pela Biblioteca da 

escola.  

 

2.2.2. Ao nível da gestão dos recursos humanos 
 

Ações Estratégias 

Progresso na 

consecução das 

ações 
Documentos 

consultados/ evidências 
Observações 

 

C
u
m

p
ri

d
o
 

 
P
a
rc

ia
lm

e
n
te

 

c
u
m

p
ri

d
o
 

N
ã
o
 

C
u
m

p
ri

d
o
 

Reorganização e 
valorização das 

estruturas de gestão 
intermédia. 

-Ações de formação dirigidas aos 
coordenadores pedagógicos e 
coordenadores de departamento, no 
âmbito do Plano Nacional de Promoção 
do Sucesso Escolar (Planos de Ação nas 
áreas de diferenciação pedagógica, da 
articulação horizontal e vertical e hábitos 
e métodos de estudo-criação de sala de 
estudo com autonomia). 
 
 

   

-Registo de presença dos 
formandos 
-Elaboração  do 
Programa de Promoção 
do Sucesso Escolar e 
respetivas medidas 
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Adoção de processos 

de inovação 

organizacional. 

Elaboração de planos de ação 

estratégicos nas áreas financeira e 

comunicação. 

   

-Utilização do Google 
Drive para partilha de 
documentos diversos em 
todos os sectores da 
escola 
-Elaboração do  
Orçamento da escola 
com participação da AE 
-Atualização da página 
da escola 

 

 
Ações de formação: 
- ClassDojo e Plickers; 
-Ferramentas de Avaliação no Moodle; 
-Adequações Curriculares e SeguraNet; 
-Afetividade ao serviço do Sucesso 
Educativo. 

 

   Registo de presença dos 
formandos 

 

Constituição de uma bolsa de 

professores-tutores. 
   

-Relatório do projeto. 
Avaliação dos planos de 
apoio e das tutorias  
- Horários e atas dos CT. 

 

Coadjuvação nas disciplinas de 

Português, Inglês, Matemática, Biologia e 

Geologia e Ciências Física e Química 

(ensinos básico e secundário) e Turma+ 

nas disciplinas de Português e 

Matemática, permitindo a diferenciação 

pedagógica, criando grupos de 

homogeneidade relativa 

 

   
-Relatório do projeto. 
-Horários e atas dos 
Departamentos e 
Conselhos de Grupo. 

 

Contratação de um técnico de serviço 

social. 
   

Contrato. 
Aviso de abertura de 

concurso na página da 
escola e no Diário da 

República. 

 

Intensificação de 

uma cultura de 

avaliação e de 

melhoria contínua, 

ao nível da gestão 

dos recursos 

humanos e 

materiais. 

Realização de autoavaliação.     

Relatórios da equipa de 
autoavaliação e dos 

projetos.  
 

 

Elaboração do Inventário geral dos bens 
da escola. 

   
Inventários em software 
específico e formulários. 

 

 

Melhoria dos 

percursos formativos 

do pessoal docente e 

não docente. 

-Definição das temáticas das ações de 

formação pela direção e coordenadores 

de departamento; 

-Elaboração do Plano de Formação em 

articulação com CFAE Seixal 

   Plano de Formação. 
 

 

 

Do quadro anterior, constata-se que todas as ações e estratégias foram cumpridas na sua 

totalidade.  
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           Foram atribuídas 39 tutorias a 34 alunos do ensino básico e 7 do ensino secundário (10º e 11º 

anos, tendo sido nomeado um professor para desempenhar o apoio tutorial específico. Foi 

efetuado um acompanhamento regular a estes alunos ao longo de todo o ano.  

De um modo geral, os alunos contemplados manifestaram uma boa integração na escola, tanto a 

nível comportamental como cognitivo, o que favoreceu a sua integração e permitiu a sua progressão 

na aprendizagem, ainda que nem todos tenham alcançado o sucesso desejado. 

De acordo com o que consta no relatório final de avaliação, depois de detetadas as principais 

dificuldades no desenvolvimento das competências essenciais que favorecem o estudo autónomo, 

o gosto pela aprendizagem, a consolidação dos saberes, o reforço da autoestima e a reflexão sobre 

as diferentes formas de estar positivamente nas aulas e na escola, os professores tutores 

privilegiaram uma dinâmica de aprendizagem e consolidação dessas mesmas competências.  

No final do ano letivo, alguns diretores de turma, com base no conhecimento dos alunos, 

propuseram 24 novos alunos do ensino básico e 3 do ensino secundário para frequência da tutoria 

no próximo ano letivo.  

No que respeita às coadjuvações nas disciplinas de Português, Inglês, Matemática, Biologia e 

Geologia e Ciências Física e Química (ensinos básico e secundário), foram atribuídos blocos de 90 

minutos em simultâneo, com o objetivo de proporcionar uma lecionação conjunta (lecionação em 

espelho) e a criação de grupos de nível. Para otimizar esta medida de apoio foi desenvolvido um 

trabalho colaborativo entre os docentes envolvidos, o que permitiu a adoção de estratégias 

diversificadas e adequadas às necessidades dos alunos.  

De acordo com o relatório produzido pela equipa de autoavaliação, para os professores que 

lecionaram estas disciplinas, a coadjuvação foi positiva e contribuiu para a melhoria das 

aprendizagens e, consequentemente, para o sucesso dos alunos. 

 O crédito horário atribuído à escola possibilitou também a implementação do projeto 

Turma+ nas disciplinas de Português e Matemática no ensino básico, que funcionou 

simultaneamente em todos os tempos letivos. Nas turmas “mãe” foram criados grupos de 

homogeneidade relativa que passaram a frequentar a TurmaMais, de modo a melhorar o 

desempenho escolar dos alunos, superar dificuldades detetadas, atenuar situações de 

desconcentração na sala de aula e promover a integração sócio-escolar e melhorar a autoestima 

dos alunos com mais dificuldades de aprendizagem e/ou pouca motivação. Estes alunos 

beneficiaram de um ensino mais individualizado, mais centrado nos erros e dificuldades 

particulares.  
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O facto de nos 8º e 9º anos de escolaridade, a TurmaMais integrar alunos de três turmas 

mãe, neste ano letivo, dificultou a constituição de grupos de homogeneidade relativa. Por outro 

lado, a existência de um maior número de alunos na TurmaMais revelou-se um constrangimento na 

implementação de um ensino mais individualizado. 

Este projeto possibilitou aos alunos o usufruto de um ensino mais individualizado e de acordo com 

o ritmo de cada um. Pese embora o sucesso desta medida, não se conseguiu, no 7º ano, cumprir o 

requisito de aumentar 1% na taxa de sucesso em relação ao ano letivo passado, previsto no 

programa de promoção do sucesso apresentado pela escola, embora muito próximo. 

A técnica de serviço social contratada pela escola é a coordenadora do Gabinete de 

Intervenção Social (GIS), criado no âmbito do Contrato de Autonomia, um dos elementos 

integrantes da Equipa Multidisciplinar, tendo por objetivo fazer o acompanhamento dos alunos que 

se encontram em risco e/ou situação de desfavorecimento e abandono ou exclusão, potenciando a 

sua capacitação e autonomia para que sejam sujeitos ativos no seu projeto de vida.  

Como já referido no relatório anterior, um aspeto relevante deste gabinete é a sua 

integração na Rede Social local e a criação de parcerias com a CPCJ, os serviços de Saúde e a Junta 

de Freguesia, no sentido de intervir de forma adequada e o mais precocemente possível junto dos 

alunos, entretanto sinalizados pela equipa multidisciplinar e respetivas famílias. Verificou-se ainda 

uma estreita colaboração entre o GIS, o Projeto de Saúde Escolar (PES), o SPO e o Centro de Saúde 

de Amora. Destaca-se, pela positiva, o trabalho realizado, neste âmbito, pela enfermeira Inês 

Duarte. 

Assim, foram sinalizados ao GIS 5 alunos, por risco de abandono escolar e 53, por 

absentismo escolar. Todos os alunos sinalizados tiveram uma intervenção específica da assistente 

social, através de contactos frequentes com o encarregado de educação, de atendimentos 

individuais com o aluno sinalizado, mas também em conjunto com o encarregado de educação e 

diretor de turma. A maioria dos alunos sinalizados foi encaminhada para diversas entidades, de 

acordo com as respetivas problemáticas, como, por exemplo, Ministério Público, PSP - Averiguação 

de Paradeiro, SPO, Saúde Escolar, entre outras. 

A técnica especializada de Serviço Social assume ainda as funções de coordenadora do 

Grupo de Voluntariado “Ajuda a Ajudar”.  

O trabalho desenvolvido neste gabinete foi reconhecido por toda a comunidade educativa 

como muito positivo e espera-se que a técnica permaneça na escola no próximo ano letivo, para 

poder dar continuidade ao importante trabalho desenvolvido nos últimos anos. 
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2.2.3. Ao nível administrativo, patrimonial e financeiro 

Ações Estratégias 

Progresso na 

consecução das ações 

Documentos / 

evidências 
Observações 

C
u
m

p
ri

d
o
 

P
a
rc

ia
lm

e
n
te

 

c
u
m

p
ri

d
o
 

N
ã
o
 C

u
m

p
ri

d
o
 

Recurso a fontes de 
financiamento, 

através de 
candidaturas a 

programas e 
projetos nacionais 

e europeus. 

 Implementação do Projeto 

Erasmus Plus (conclusão) 

   

-Relatório Final de 
Avaliação 
-Visitas de estudo 
interdisciplinares 

 

Melhoria dos 

equipamentos e 

humanização dos 

espaços. 

Aquisição de novos 

equipamentos e realização de 

obras de manutenção e 

beneficiação. 

   

Orçamentos 
solicitados e 

Relatório de Contas  
 

 

Algumas obras 

foram feitas em 

parceria com a 

Autarquia 

Rentabilização dos 

espaços e/ ou 

equipamentos 

escolares 

(cedência/aluguer). 

Criação de um grupo de trabalho 

dinamizador. 

   Documento 
comprovativo de 

cedência de 
espaços a várias 

entidades e 
coletividades. 
Relatórios e 

imagens. 
 

Algumas ações de 

formação, 

promovidas pelo 

CFAE Seixal, 

foram realizadas 

nesta escola 

Normalização de 

documentos. 

Alteração da formatação de 

documentos. 

   
Documentos 

utilizados pela 
escola. 

 

Criação e/ou reformulação de 

documentos. 

   Dossiê digital 
Documentos 

estruturantes da 
escola 

 

 

Como resulta do quadro, à exceção da estratégia “Criação de um grupo de trabalho 

dinamizador”, todas as demais foram realizadas e cumpridas com sucesso. Foram atualizados, 

reformulados e normalizados documentos, procedeu-se à requalificação de alguns pavilhões, à 

aquisição de novos equipamentos e software escolar e reforço do sistema de controlo de entradas, 

traduzindo-se numa melhoria da imagem da escola e das condições de trabalho e de segurança. 
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2.2.4. Ao nível da cidadania 

 

Ações Estratégias 

Progresso na 

consecução das ações 

Documentos / 

evidências 
Observações 

C
u

m
p

ri
d

o
 

P
ar

ci
al

m
e

n
te

 

cu
m

p
ri

d
o

 

N
ão

 c
u

m
p

ri
d

o
 

Promoção de 

atitudes, 

valores e 

práticas que 

contribuam 

para a 

formação de 

cidadãos 

conscientes, 

críticos e 

responsáveis. 

Comemoração de datas relevantes.    

Avaliação final do 
PAA. 

Grelha de avaliação 
preenchidas pelos 

grupos de 
recrutamento e 
pela Diretora. 

 

Operacionalização de projetos 

previstos no PAA. 
   

Avaliação final do 
PAA. 

Grelha de avaliação 
preenchidas pelos 

grupos de 
recrutamento e 
pela Diretora. 

 

Candidatura ao Programa Escola 

Voluntária. 
   

Relatório do 
projeto. 

Grelha de avaliação 
preenchidas pelos 

grupos de 
recrutamento e 
pela Diretora. 

Cumprido nos 

grupos envolvidos 

Reforço das 

modalidades 

de apoio 

económico e 

social, tendo 

em vista o 

bem-estar 

dos alunos. 

Participação do Grupo de Voluntariado 

Ajuda a Ajudar. 
   

Relatório do 
projeto. 

Grelha de avaliação 
preenchidas pelos 

grupos de 
recrutamento e 
pela Diretora. 

Cumprido nos 

grupos envolvidos 

 Implementação/execução  de projetos  

 

   

Candidatura ao 
projeto EMA e 

grelha de proposta 
e de avaliação de 
outros projetos.  

 

 

Como decorre do quadro, a escola continua focada nas questões ligadas à promoção da 

cidadania e formação dos seus alunos, enquanto cidadãos conscientes, críticos, responsáveis e 

solidários.  

O grupo de Voluntariado tem desenvolvido um importante trabalho na área social, 

realizando ações de interesse social e comunitário, norteadas pelos princípios de solidariedade, 

participação, cooperação e responsabilidade, sendo de destacar a sua pronta atuação na resolução 

de problemas emergentes de carência alimentar, que, nos últimos anos, têm atingido mais famílias. 

 O grupo é constituído por professores e alunos e tem parcerias estabelecidas com 

empresas e entidades da comunidade local, nomeadamente o Centro de Assistência Paroquial da 
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Amora, Lyons Clube do Seixal, Banco Alimentar contra a Fome; CERCISA, Fundação EDP, entre 

outras. As suas principais atividades são a recolha e entrega de bens alimentares na escola, a 

integração de alunos como voluntários em Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) da 

comunidade, dinamização de atividades de sensibilização em contexto escolar e a participação em 

atividades do Banco Alimentar, Pirilampo Mágico, Caixa Geral de Depósitos e Fundação EDP. 

No presente ano letivo foram apoiados 25 alunos e respetivas famílias, através de respostas 

imediatas e pontuais do Grupo de voluntariado, nomeadamente através da entrega de alimentos 

no período das férias de Natal. Foram encaminhadas para acompanhamento específico na rede 

social local as famílias de 9 alunos (3 para gabinete de empregabilidade do CLDS 3 G; 2 para cantina 

social e 4 para ação social). 

Este grupo envolveu toda a comunidade escolar em muitas das iniciativas por ele 

desenvolvidas.   

Saliente-se que, ao longo do ano, foram implementados e concretizados com grande 

sucesso, outros projetos relevantes nesta área que não constam do contrato de autonomia, como o 

“Projeto EMA” da Fundação Calouste Gulbenkian, o da “Junior Achievement”, o projeto Nós 

Propomos, as Olimpíadas da Psicologia, o projeto Deleitura, as Olimpíadas da Matemática, o 

Ecoescolas, o DELF scolaire, o Desporto Escolar, Geração Euro, EAThink, entre outros. 

 

2.2.5. Ao nível da Comunicação 

Ação Estratégias 

Progresso na 

consecução da ação 

Documentos / 

evidências 
Observações 
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p
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d

o
 

Melhoria da 

qualidade do 

serviço 

prestado. 

Assessoria de apoio à direção, no 

âmbito das tecnologias da informação 

e da comunicação. 

   

Atas do conselho 
geral e do conselho 

pedagógico. 
Disponibilização de 

todos os 
documentos 

relevantes no 
Google Drive e/ou  
página da escola 

 

Organização, pelo SPO, de uma semana 

aberta à comunidade local, dirigida 

particularmente aos alunos do 9.º, 10º 

e 12.º anos e seus EE. 

   
-Relatório do SPO. 
 -Cartaz de 
divulgação e 
relatórios 

 

 

 
Ao nível da comunicação todas as estratégias previstas foram cumpridas com sucesso.  
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A orientação e reorientação escolar de alunos são asseguradas pela psicóloga da escola, 

através do SPO. O quadro seguinte explicita o número de alunos envolvidos nas atividades de 

orientação escolar desenvolvidas ao longo do ano, em parceria com o GIS, entre outros grupos da 

equipa multidisciplinar. 

Orientação Escolar 2016/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que respeita à reorientação escolar de alunos, esta tem habitualmente lugar quando se 

constata que o aluno não se encontra no percurso mais ajustado. A sinalização destes casos pode 

partir dos pais/encarregados de educação, do diretor de turma ou outro professor, da direção da 

escola, ou do Gabinete de Intervenção Social (GIS), ou do próprio aluno. Ocorre frequentemente 

após manifestação de absentismo, desmotivação escolar ou obtenção de resultados escolares 

fracos. Quando se trata de absentismo, parte da intervenção é articulada com o GIS. 

 

O quadro seguinte apresenta as iniciativas realizadas neste âmbito. 

Reorientação escolar 

 

 

 

 

Ao longo do ano letivo, o Serviço 

de Psicologia e Orientação realizou ainda avaliação psicológica a 20 alunos (7 alunos do ensino 

Modalidade de intervenção alunos abrangidos 

 Sessões de Informação escolar e Profissional 190 

Programa de orientação vocacional 
106 

Visita de Estudo(“Doze Universidades Reino Unido) 
35 

Feira das Profissões 
228 

Visita de estudo (Futurália) 
172 

Inspiring Future 
254 

Exames vocacionais (psicotécnicos) 
106 

Entrevistas de orientação 102 

Modalidade de intervenção Total 

Exames vocacionais (psicotécnicos) 25 

Entrevistas de orientação 25 

Informação escolar e Profissional 25 

Feira das Profissões 25 
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básico e 13 alunos do ensino secundário). Esta avaliação ocorreu por solicitação do diretor de 

turma e/ou professor, ou da professora de educação especial. Os encarregados de educação 

também podem sinalizar alunos, o que este ano não aconteceu. 

 

2.2.6. Ao nível dos protocolos e parcerias 

Ações Estratégias 

Progresso na 

consecução das ações 

Documentos / 

evidências 
Observações 
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Participação em projetos 

nacionais e 

internacionais. 

Atividades no âmbito dos 

projetos EMA, EAThink, 

Junior Achievement, entre 

outros 

   
Relatórios dos 

projetos.  . 

Alargamento de 
protocolos e parcerias 

com centros de 
formação, autarquia, 
instituições de ensino 
superior e associações 

profissionais, 
empresariais, científicas 
e pedagógicas nacionais. 

Participação em projetos 
promovidos pelo MEC, 

Autarquia, Centro de Saúde 
de Amora e Instituições de 

Ensino Superior. 

   

-Parceria com a DECO 
e protocolo com a 
FCT da UNL e 
Instituto Politécnico 
de Setúbal. 
-Protocolo com a CM 
Seixal. 
-Relatório do PES.  

 

Estabelecimento de 
protocolos com entidades 

promotoras de estágios 
profissionais. 

   

Protocolos com 
empresas locais. 

Avaliação dos alunos 
dos Cursos 

Profissionais e 
Vocacional. 

 

 

Ao nível dos protocolos e parcerias, todas as estratégias previstas foram cumpridas com 

sucesso. O projeto Estímulo para a Melhoria das Aprendizagens (EMA) foi concluído com sucesso, 

todas as atividades previstas foram concretizadas, bem como outras que não constavam na 

planificação inicial ( Cf. Relatório final do projeto).  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Competências reconhecidas à escola (Cláusula 4.ª) 
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Competências 

Progresso na consecução  

Documentos / evidências Observações 

C
u
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p

ri
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o
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 c
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m

p
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d
o

 

Flexibilizar as orientações sobre 

a distribuição anual do serviço 

docente, respeitando o disposto 

no estatuto da Carreira Docente 

e a legislação atual. 

   

Estatuto da Carreira Docente e a 
legislação atual. 

Critérios aprovados para a 
elaboração de horários e distribuição 

de serviço docente. 
Distribuição efetiva de serviço. 

Mapas de distribuição do serviço 
docente. 

 

Constituir uma equipa 

multidisciplinar eficaz, para a 

concretização das ações do 

plano estratégico. 

   Relatórios de avaliação da Equipa 
Multidisciplinar.  

A equipa foi 

Criar e viabilizar mecanismos de 

apoio efetivo aos alunos, de 

modo a concretizar as ações 

propostas. 

   

Atas e relatórios dos apoios 
educativos ao nível dos conselhos de 

turma. Grelha de avaliação 
preenchida pela Diretora. Relatórios 

e avaliação das atividades. 

 

 

Decorre do quadro que a escola exerceu integralmente as competências estipuladas no 

contrato de autonomia, podendo ainda melhorar a sua eficácia no que respeita à flexibilização 

curricular, tendo em conta o estipulado na portaria nº 44/2014 de 20 de fevereiro. 

Relativamente à prestação de apoios, no presente ano letivo registou-se uma redução do 

número de alunos propostos para o Apoio Pedagógico, tendo passado de 68 para 52 alunos dos 

ensinos básico e secundário. No Ensino Básico foi prestado apoio sobretudo às disciplinas de 

Português e Matemática, tendo, de acordo com os dados recolhidos, 66% dos alunos revelado 

progressos na aprendizagem. Foram ainda apresentadas, para o ano letivo 2017/18, 12 novas 

propostas de apoio. 

 No Ensino Secundário foram leccionadas aulas de apoio nas disciplinas de Português, Inglês, 

Matemática A, MACS, Geometria Descritiva, HCA e francês A. 30% dos alunos com apoio educativo 

mostraram progressos nas aprendizagens, 25% não há referência sobre a evolução e 20% passaram 

a beneficiar de um bloco de 90 minutos de coadjuvação. Foram apresentadas 37 novas propostas 

para o ano letivo 2017/18. 

A coordenadora de Educação Especial, em estreita colaboração com os docentes e os 

diretores de turma, organiza todo o processo relativo às adequações curriculares no caso dos 

alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE). No início do ano letivo a docente responsável 

pela educação especial dinamizou uma sessão de formação a todos os docentes da Escola, sobre a 
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temática das adequações curriculares, de forma a aprofundar a formação dos docentes ao nível da 

aplicação desta medida. Os dados obtidos nas avaliações escolares permitem concluir que todos os 

alunos que beneficiaram de adequações curriculares individuais obtiveram resultados muito 

positivos, tendo sido essencial para que esses alunos atingissem sucesso no processo ensino-

aprendizagem. 

No que respeita à Equipa Multidisciplinar, esta é constituída por 1 Coordenadora da 

Educação Especial, a Coordenadora pedagógica do ensino básico, a Coordenadora das Tutorias,  1 

Enfermeira da saúde escolar, pelo coordenador do Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF), 

pela Técnica do Serviço de Psicologia e Orientação (SPO), pela coordenadora do Gabinete de 

Intervenção Social (GIS) e do Grupo de voluntariado (GV) e pela coordenadora do Projeto de 

Educação para a Saúde (PES).  

A equipa continuou o seu trabalho de acompanhamento aos alunos que revelaram maiores 

dificuldades de aprendizagem, perigo de abandono escolar ou comportamentos de risco. Foram 

analisadas as situações e/ou os casos que se enquadram na linha de intervenção da equipa, 

procurando sempre a maior eficácia dos resultados.  

Na sua maioria, os casos foram sinalizados pelos diretores de turma e pela direção da 

escola. Algumas sinalizações foram efetuadas por professores do conselho de turma, assistentes 

operacionais, encarregados de educação ou pares. Assim, foram sinalizados ao GIS, 5 alunos por 

abandono e desistência e 53 por absentismo escolar.  

São principais parceiros na intervenção adequada da equipa multidisciplinar as seguintes 

entidades e elementos da rede social local: Escola Segura da PSP; CPCJ Seixal e Almada; Tribunal de 

Família e Menores de várias comarcas; EMAT de Almada e Seixal; Junta de Freguesia da Amora; 

todas as IPSS’s da rede social local que têm resposta no âmbito da cantina social, do rendimento de 

inserção social e da ação social; Câmara Municipal do Seixal; projeto CLDS 3 G SerSeixal; 

Agrupamento de Centros de Saúde Almada-Seixal. 
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2.4.  Grau de cumprimento dos compromissos assumidos pela escola (Cláusula 5.ª) 

 

Compromissos 

Progresso na consecução  

Documentos / evidências Observações 

C
u
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p

ri
d

o
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ar
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e

n
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m

p
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d
o

 

N
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u

m
p

ri
d

o
 

Cumprir as metas propostas no 

âmbito do presente contrato de 

autonomia. 

   

Relatório da equipa de autoavaliação. 
Relatório da equipa de coordenação de 
exames nacionais. Relatório da equipa 
de acompanhamento do contrato de 

autonomia. Grelha de avaliação 
preenchidas pelos grupos de 

recrutamento e pela Diretora. 

 

Continuar a reforçar a prática da 

articulação pedagógica vertical e 

horizontal. 

   

Relatório dos coordenadores de 
diretores de turma (para análise da 

articulação pedagógica horizontal). Atas 
dos grupos disciplinares do final do ano 

letivo (para análise da articulação 
pedagógica vertical). 

Grelha de avaliação preenchidas pelos 
grupos de recrutamento e pela Diretora. 

 

Promover uma organização 

interna tendo em conta as 

prioridades das metas e dos 

objetivos constantes do projeto 

educativo da escola e no 

presente contrato de 

autonomia. 

   

Relatório de avaliação do PAA. Relatório 
de avaliação do gabinete de preparação 
para os Exames. Relatório de avaliação 

do GAAF. Relatório de avaliação do 
projeto de tutorias. Relatório de 

avaliação da sala de estudo e Labling.  
Grelha de avaliação preenchidas pelos 

grupos de recrutamento e pela Diretora. 

 

Melhorar o acompanhamento 

pedagógico dos alunos dos 

cursos profissionalizantes. 

   

Relatório do coordenador dos cursos 
profissionais. 

Grelha de avaliação preenchidas pelos 
grupos de recrutamento e pela Diretora. 

Relatório das salas de estudo e do 
Labling 

 

Realizar periódica e anualmente 

o acompanhamento e 

autoavaliação, promovendo a 

divulgação dos resultados. 

   

Relatório da equipa de autoavaliação.  
Grelha de avaliação preenchidas pelos 

grupos de recrutamento e pela Diretora. 
Relatórios de acompanhamento e 

monitorização do Contrato de 
Autonomia 

 

 

Dinamizar ações que contribuam 

para o envolvimento ativo dos 

encarregados de educação nos 

processos de ensino e 

aprendizagem. 

   

Relatório dos coordenadores dos 
diretores de turma. Relatório das 
atividades realizadas pela equipa 

multidisciplinar.  
Grelha de avaliação preenchidas pelos 

grupos de recrutamento e pela Diretora. 
 

 

Diversificar e complementar as 

competências humanas 

existentes, através do 

recrutamento ou aquisição de 

serviços de técnicos 

especializados. 

   
Contratualização de um técnico. 

Grelha de avaliação preenchida pela 
Diretora. 
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Como resulta desta tabela, verifica-se que todos os compromissos assumidos com ME, no 

quadro do contrato de autonomia, foram cumpridos quase na sua totalidade.  

Relativamente à articulação curricular horizontal e vertical foram desenvolvidas estratégias 

e metodologias que permitiram gerir melhor os programas e potenciar o processo de 

ensino/aprendizagem. 

No que diz respeito ao envolvimento dos encarregados de educação na escola, ao longo do 

ano, ocorreram vários workshops, momentos de encontro, partilha e reflexão, com o objetivo de 

promover o convívio, e a consciencialização para a importância do acompanhamento dos seus 

educandos, coresponsabilizando-os pelo sucesso dos seus educandos. A Diretora promoveu, no 

início do ano letivo, reuniões com os Encarregados de Educação dos novos alunos e esteve presente 

em todas as reuniões do Diretores de Turma com os encarregados de educação na sequência dos 

conselhos de turma intercalares das turmas com maior insucesso e/ou mais problemáticas. Neste 

âmbito, o Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF) tem tido um importante papel na 

prevenção da indisciplina e integração desses alunos. No presente ano letivo, o GAAF registou 47 

ocorrências (25 no ensino básico e 22 no ensino secundário).  

Foram ainda implementadas outras atividades que envolveram as famílias como o dia do 

diploma e apresentação do Quadro de Valor e Excelência e a festa de encerramento do ano letivo 

(Cargaleiro ao Pôr do Sol), entre outras 

 

2.5. Grau de cumprimento dos compromissos assumidos pelo Ministério da Educação 

 

Competências 

Progresso na consecução 

dos domínios 

Documentos / 

evidências 
Observações 
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o

 

Tomar todas as decisões e medidas indispensáveis a 
viabilização e concretização do presente contrato de 
autonomia. 

   
Legislação variada 

e delegação de 
competências. 

 

 

Manter com a escola um relacionamento institucional 
direto e colaborante, no quadro de delimitação de 
competências. 

   
Reuniões com as 
direções gerais. 

 

 

Autorizar a contratação de um técnico de serviço social, 
com horário completo, para integrar a equipa 
multidisciplinar. 

   
Abertura de 

concurso para a 
contratação do 

técnico.  
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Do quadro anterior, constata-se que o Ministério da Educação cumpriu todos os 

compromissos assumidos com a escola.  

 

3. Constrangimentos sentidos e propostas de melhoria 
 

É consensual que o processo de ensino/aprendizagem é algo complexo e sujeito a 

constrangimentos inerentes ao próprio processo. Durante os anos de vigência deste contrato de 

autonomia, a escola deparou-se com algumas dificuldades a que procurou dar resposta de forma 

mais adequada. 

A forte redução das verbas previstas no orçamento constituiu um forte constrangimento, 

reduzindo a capacidade de a escola satisfazer os seus compromissos. A difícil situação económica 

em que a maioria das famílias dos alunos da escola se encontra refletiu-se negativamente no 

orçamento privativo da escola, devido a uma redução do consumo. 

Relativamente à abertura dos cursos profissionais, esta está dependente de autorização de 

Ministério da Educação e Ciência, o que não se coaduna com o regime de autonomia 

contratualizada, devendo a escola possuir maior liberdade para decidir os cursos que mais se 

adequam às características dos alunos e da região onde se insere. Por outro lado, a aprovação, por 

vezes, tardia dos cursos por parte do Ministério da Educação, atrasa todo o seu processo de 

estruturação. 

 
4. Considerações finais 

 
Este relatório é o resultado do acompanhamento e monitorização de todo o trabalho realizado 

no sentido do cumprimento dos objetivos e metas previstos no presente contrato de autonomia.  

Sendo o aluno, o centro do processo de ensino/aprendizagem, a escola tem procurado 

melhorar sistematicamente os seus resultados, através de medidas como as que constam do Plano 

de Ação Estratégica de Promoção do Sucesso Escolar que foi aprovado pelo Ministério de Educação 

e implementado com sucesso no decorrer deste ano letivo. 

A taxa de sucesso dos alunos do ensino profissionalizante melhorou significativamente 

relativamente ao ano de referência, contribuindo assim para uma melhoria dos resultados 

escolares. 

Ao longo dos anos de vigência do presente contrato de autonomia, a taxa de abandono escolar 

manteve-se bastante abaixo da registada no ano lectivo 2012/13 (ano de referência), tendo sido 

determinante o papel da equipa multidisciplinar. Neste ano letivo verificou-se um ligeiro aumento, 

situando-se nos 1, 6%, para o qual contribuíram algumas anulações de matrícula no 12º ano .   
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Na generalidade, e tendo como comparação o ano de referência, pode-se concluir que se 

registou uma melhoria assinalável no que respeita ao cumprimento das metas estabelecidas no 

contrato de autonomia:  

 o aumento da taxa de sucesso pleno, que passou de 51,56%, no ano de referência, para 

61,92% , em 2016/17 (ponto 2.1.7 do relatório, cláusula 2ª); 

 a taxa de sucesso foi de 97,69 % no ensino básico e 78,11 % no ensino secundário, tendo 

registado um aumento menos significativo do que no ano letivo anterior; 

 a diferença entre CEI e CE reduziu na maioria das disciplinas, tendo o valor máximo 

situado nos 3,1 contra 3,6 valores no ano de referência; 

 a diferença máxima entre a CIF e a CE reduziu, passando de 6,9 para 5,2 valores neste 

ano letivo. (ponto 2.1.7 do relatório, cláusula 2ª); 

 ao longo dos anos da vigência do contrato, a supervisão pedagógica entre pares foi-se 

consolidando, sendo já uma prática mais interiorizada e aplicada por um grande número 

de docentes (ponto 2.2.7. do relatório, cláusula 3.ª);  

 relativamente ao grau de cumprimento dos compromissos assumidos pela escola (ponto 

2.4., cláusula 5.ª), registou-se um reforço significativo no que diz respeito à articulação 

pedagógica vertical e horizontal;  

 o acompanhamento pedagógico dos alunos dos cursos profissionalizantes tem permitido  

a recuperação de módulos em atraso e, por conseguinte, para a  melhoria dos resultados 

(ponto 2.4., cláusula 5.ª). 

A sala de estudo com autonomia criada neste ano letivo facilitou a aquisição, por parte dos 

alunos, de ferramentas de aprendizagem que lhes permitiram aceder ao conhecimento de forma 

mais autónoma.  

O trabalho colaborativo entre docentes concretizou-se de forma mais sistemática e rigorosa, 

revelando-se uma medida eficaz no combate ao insucesso e na melhoria das práticas pedagógicas. 

Terminado este contrato, ambas as partes honraram os compromissos assumidos. Foi um 

desafio aceite e cumprido. 

                                                                              Escola Secundária Manuel Cargaleiro, 31 de julho de 2017 

      A equipa de monitorização e acompanhamento: 

Alberto Carlos Viegas Monteiro 
Luísa Maria Carneiro Ferreira Pereira 
Maria Manuela Duarte Lourenço Cruz 
Maria Rosa de Sá Nogueira 
Maria de Lurdes Carregã Ferreira Ribeiro (Diretora) 


