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Introdução 
Este relatório tem como finalidade apresentar os aspetos mais relevantes da ação da escola, no 
ano letivo de 2016/17, nos seguintes domínios:  
I. Breve caracterização da comunidade escolar,  
II. Participação da escola no Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE);  
III. Resultados académicos;  
IV. Resultados sociais;  
V. Prestação do serviço educativo;  
VI. Liderança e gestão.  
Teve como base a leitura e análise dos relatórios apresentados à direção pelas diferentes 
estruturas, bem como a monitorização de diversos serviços e estruturas da escola, realizada pelo 
Observatório de Qualidade. 
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I. Breve caracterização da comunidade escolar  
 
A comunidade escolar inclui todos os que diariamente convivem no espaço escolar e na qual se 
incluem: docentes, discentes, assistentes técnicos e assistentes operacionais.  
O pessoal docente inclui 107 professores, distribuídos por cinco  departamentos curriculares: 
Línguas, Ciências Sociais e Humanas, Matemática e Tecnologias, Ciências Experimentais e 
Expressões.  
O departamento de Línguas integra os grupos de recrutamento 300 (Português), constituído por 
14 professores do quadro de nomeação definitiva (PQND), um professor do quadro de zona 
pedagógica (PQZP) e um professor contratado (PC); 320 (Francês), constituído por dois PQND 
(em mobilidade) e 330 (Inglês), constituído por oito PQND e um PC.  
O Departamento de Ciências Socioeconómicas integra os grupos de recrutamento 400 (História) 
com quatro PQND; 410 (Filosofia) com cinco PQND; 420 (Geografia) com três PQND e um PC; 430 
(Economia), com três PQND, um PQZP e um PC. 
O departamento de Matemática e Tecnologias inclui os grupos 500 (Matemática), com nove 
PQND, um PQZP e um PC; 530 (Educação Tecnológica) com três PQND e um PC; 540 
(Eletrotecnia), com dois PQND e 550 (Informática) e três PQND e um PC.  
O departamento de Ciências Experimentais abrange os grupos  510 (Física e Química), com 11 
PQND e um PC e 520 (Biologia e Geologia) com nove PQND.  
O Departamento de Expressões inclui os grupos 600 (Artes Visuais) com nove PQND e um PC; o 
grupo 620 (Educação Física), com oito PQND, um PQZP e um PC e o grupo 910 (Educação 
Especial) com um PQND e um PC.  
O pessoal não docente inclui os assistentes operacionais, assistentes técnicos, uma psicóloga e 
uma técnica superior de serviço social. Os assistentes operacionais são 22 e dois funcionários em 
regime de tempo parcial, com quatro horas diárias. Os assistentes técnicos são oito, todos 
pertencentes ao quadro de nomeação definitiva da escola.  
No ano letivo de 2016/17 existiam, no ensino básico regular, quatro turmas de 7º, cinco de 
8º,  três de 9º, com um total de 260 alunos. No ensino secundário  existiam 23 turmas de ensino 
regular, o que totaliza 575 alunos; no 10º e 11º anos oito turmas em cada ano e sete no 12º ano. 
No que respeita ao ensino profissionalizante, existia um curso vocacional de nível secundário 
com 22 alunos (que concluiu este ano letivo) e três cursos profissionais de nível secundário: 
Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores, Técnico de Gestão e Programação de 
Sistemas Informáticos e Técnico de Multimédia, com um total de 124 alunos. No 10º ano, existiu 
uma turma com os cursos de Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores e Técnico de 
Gestão e Programação de Sistemas Informáticos e uma turma do curso de Técnico de 
Multimédia; nos 11º e 12º anos, uma turma de Técnico de Eletrónica, Automação e 
Computadores e Técnico Comercial e uma turma de Técnico de Multimédia. 
De acordo com os dados fornecidos pelo programa INOVAR, no final do ano letivo o número total 
de alunos da escola era 981, sendo 542 rapazes, 44 alunos repetentes, 58 estrangeiros e 53 com 
necessidades educativas especiais (NEE). Ainda segundo a mesma fonte, 177 alunos foram 
apoiados pelo serviço de ação social escolar, escalão A e 115 escalão B. 
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II. Participação da escola no Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar  
 
No âmbito do Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE) a escola realizou o 
diagnóstico com base nos dados da avaliação interna e externa o que permitiu identificar as 
fragilidades / necessidades /problemas identificados e definir os objetivos a atingir e as 
estratégias a desenvolver. 
Com base neste diagnóstico foi elaborado um plano de ação. De um modo seletivo, sintético e 
pragmático, o plano apresenta a ação que a escola se compromete a realizar nas áreas 
identificadas como merecedoras de prioridade no esforço de melhoria: 

▪ o sucesso escolar dos alunos ; 
▪ a inovação pedagógica; 
▪ o desenvolvimento do trabalho colaborativo entre os professores. 

Com vista ao desenvolvimento do plano de ação para a promoção do sucesso escolar foram 
formuladas 4 medidas específicas: 
Medida 1 – “Turma +” para as disciplinas de Português e Matemática no 3º ciclo; 
Medida 2 – Coadjuvação nas disciplinas de Português e Matemática; 
Medida 3 – Dimensão transversal da avaliação formativa para a melhoria das aprendizagens; 
Medida 4 – Promoção das competências digitais 
A utilidade da avaliação interna depende da apropriação dos resultados e capacidade de 
iniciativa por parte da instituição, pelo que neste relatório se pretende: 

▪ Continuar a desenvolver um processo de reflexão e apropriação dos resultados escolares 
com vista à quantificação da distância destes às metas que se pretendem alcançar; 

▪ Identificar aspetos da prática letiva que necessitem de ajustamento e reequacionamento 
de estratégias; 

▪ Tornar a avaliação diagnóstica e formativa consequente no sucesso dos alunos; 
▪ Promover a reflexão e a troca de experiências sobre práticas letivas entre os docentes. 

 
 

Diagnóstico efetuado 
Área de intervenção - desempenho dos alunos 

▪ Percursos diretos de sucesso no 3º ciclo do ensino básico;  
▪ Percursos diretos de sucesso no ensino secundário;  
▪ Desempenho dos alunos nos exames nacionais dos dois ciclos de ensino; 
▪ Envolvimento das estruturas intermédias na reflexão sobre os resultados escolares; 
▪ Envolvimento dos alunos na reflexão sobre os resultados obtidos pelo seu grupo 

turma; 
▪ Envolvimento dos encarregados de educação (EE) na reflexão sobre os resultados 

obtidos pelos seus educandos. 
 

Plano de ação 
▪ Manter a “Turma +” garantindo a diferenciação pedagógica e redefinindo, se necessário, 

os grupos de homogeneidade relativa em função dos resultados obtidos; 
▪ Assegurar a continuidade da coadjuvação, garantindo a diferenciação pedagógica e 

redefinindo, se necessário, os grupos de homogeneidade relativa em função dos 
resultados obtidos; 

▪ Manter o sistema de tutorias garantindo a atenção personalizada ao aluno, contribuindo 
para minorar os problemas que influem no seu desempenho e rendimento escolar; 

▪ Dar continuidade aos apoios pedagógicos acrescidos (APA) para os alunos com 
dificuldades de aprendizagem; 

▪ Consolidar a “Sala de estudo com autonomia” como espaço privilegiado para a aquisição 
de métodos de estudo e de trabalho; 

▪ Continuar a valorizar os comportamentos meritórios, através do quadro de valor, mérito 
e excelência em cada período letivo; 

▪ Reforçar a articulação da equipa multidisciplinar no acompanhamento de alunos de forma 
a reverter os comportamentos condicionadores do sucesso educativo; 
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▪ Assegurar o feedback atempado do desempenho dos alunos, de forma a promover o 

envolvimento dos EE no processo de ensino/aprendizagem; 
▪ Garantir os momentos formais de avaliação formativa, com respetivo feedback, de modo 

a permitir que o aluno otimize as suas aprendizagens e que o professor reforce as 
aprendizagens não adquiridas ou não consolidadas; 

▪ Manter o trabalho colaborativo, entre docentes do mesmo grupo, como estratégia para 
promover a partilha de boas práticas pedagógicas e a de adequação aos diferentes ritmos 
de aprendizagem dos alunos. 

▪ Reforçar o papel do conselho de turma na adequação das estratégias implementadas ao 
perfil de aprendizagem dos alunos da turma. 

▪ Garantir a participação ativa de alunos e EE, como parte integrante do conselho de 
turma, na definição objetiva das estratégias a implementar na turma, comprometendo-os 
com o sucesso escolar; 

▪ Manter a realização das assembleias de turma, como espaços privilegiados de discussão e 
tomada de consciência, comprometendo os alunos com as suas aprendizagens e 
comportamentos;  

▪ Manter a realização das assembleias de delegados, com vista à melhoria do seu 
desempenho, quer nas suas funções no grupo turma, quer como parte integrante dos 
conselhos de turma. 
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III. RESULTADOS ACADÉMICOS 
 
A análise dos resultados académicos dos alunos teve por base as estatísticas retiradas do 
programa INOVAR e as metas fixadas no Contrato de Autonomia (aumentar 1,5% o sucesso dos 
alunos em cada ano de vigência do contrato). Utilizaram-se ainda dados retirados do programa 
ENES e da base de dados estatísticos do Ministério da Educação e Ciência - MISI. A par da análise 
dos resultados académicos analisou-se a situação da população discente, no que respeita ao 
abandono escolar. Utilizamos o conceito de abandono escolar, tal como foi definido pelo grupo 
responsável pela monitorização do contrato de autonomia, a partir do ano letivo 2013/14. Assim, 
as situações de abandono do sistema incluem os casos de alunos excluídos por terem 
ultrapassado o limite de faltas e anulações de matrícula. De acordo com o referido grupo, 
verificou-se uma redução da taxa de abandono escolar nos anos letivos de 2011/12 a 2013/14 e 
uma ligeira subida nos anos seguintes. No ano letivo de 2016/17 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 ensino básico como no secundário.  

 
1. Resultados académicos internos dos três períodos para o ensino regular 
1.1. Resultados académicos internos do ano letivo 2016/17, por ano de escolaridade/ 
disciplina 
1.1.1. Resultados no 3º ciclo do ensino básico 
Seguem-se os resultados obtidos no ano letivo, por turma e disciplina, no 3º ciclo do ensino 
básico. 

Turmas de 7º ANO 
 

Gráfico 1 - Distribuição da percentagem de positivas – 7º A 

 
No 7º A existem 10 disciplinas com sucesso pleno; a percentagem mais baixa é de 83,33%. 
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Gráfico 2 - Distribuição da percentagem de positivas – 7º B 

 
No 7º B - existem 10 disciplinas com sucesso pleno; a percentagem mais baixa é de 80%. 

 
Gráfico 3 - Distribuição da percentagem de positivas – 7º C 

 
No 7º C existem nove disciplinas com sucesso pleno; a percentagem mais baixa é de 84,62%. 
 

Gráfico 4 - Distribuição da percentagem de positivas – 7º D 

 
 

No 7º D existem quatro disciplinas com sucesso pleno; a percentagem mais baixa é de 
66,67%. 
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Turmas de 8º ANO 
 

Gráfico 5 - Distribuição da percentagem de positivas – 8º A 

 
No 8º A existem 10 disciplinas com sucesso pleno; a menor percentagem é de 89,47%. 
 

Gráfico 6 - Distribuição da percentagem de positivas – 8º B 

 
No 8º B existem nove disciplinas com sucesso pleno; a menor percentagem é de 85%. 
 
 

Gráfico 7 - Distribuição da percentagem de positivas – 8º C 

 
No 8º C existem oito disciplinas com sucesso pleno; a percentagem mais baixa é de 63,16%. 
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Gráfico 8 - Distribuição da percentagem de positivas – 8º D 

 
No 8º D existem 10 disciplinas com sucesso pleno; a percentagem mais baixa é de 89,47%. 
 

Gráfico 9 - Distribuição da percentagem de positivas – 8º E 

 
No 8º E existem sete disciplinas com sucesso pleno; a percentagem mais baixa é de 60%. 

 
 

Turmas de 9º ANO 
 

Gráfico 10 - Distribuição da percentagem de positivas – 9º A 

 
No 9º A existem oito disciplinas com sucesso pleno; a percentagem mais baixa é de 65%. 
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Gráfico 11 - Distribuição da percentagem de positivas - 9º B 

 
No 9º B existem sete disciplinas com sucesso pleno; a percentagem mais baixa é de 60%. 

 
Gráfico 12 - Distribuição da percentagem de positivas – 9º C 

 
No 9º C existem cinco disciplinas com sucesso pleno; a menor percentagem é de 75%. 

 
No gráfico 13 apresentam-se situações particulares, ao nível do aproveitamento individual dos 
alunos. 

Gráfico 13 – Alunos com três ou mais níveis negativos, nos três períodos 
 

 
 
Verifica-se que não existe nenhuma turma com sucesso pleno no 3º ciclo do ensino básico. No 7º 
ano registam-se valores de insucesso menores, mas a situação agrava-se nos anos seguintes. 
Destaca-se o 3º período onde se regista uma nítida progressão dos resultados. 
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Gráfico 14 – Alunos com níveis negativos a Português e Matemática, nos três períodos 

 
 

O menor insucesso continua a verificar-se no 7º ano. Apesar da flutuação que se observa ao 
longo do ano, no final do 3º período, o número de alunos com classificação negativa às duas 
disciplinas é muito reduzido (1 ou 0). 
 

Gráfico 15 – Alunos com planos de acompanhamento, nos três períodos 

 
 
O elevado número de alunos com planos de acompanhamento nas turmas de 8º ano revela o 
trabalho desenvolvido pelos conselhos de turma, o qual permitiu a melhoria dos resultados no 
final do ano letivo. O quadro que se segue apresenta a média das classificações, por período e 
ano de escolaridade. 
 

Quadro 1 – Média das classificações, por período e ano de escolaridade 

Anos/períodos 1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 

7º ANO 3.4 3.49 3.65 

8º ANO  3.25 3.32 3.52 

9º ANO  3.22 3.37 3.55 

 
Pode-se constatar uma ligeira melhoria ao longo do ano, em todos os anos de escolaridade. No 
Gráfico 16 apresenta-se a situação final dos alunos do ensino básico, tendo em consideração os 
resultados da avaliação externa, concluindo-se que nas três turmas há um total de quatro alunos 
retidos, no final da 1ª fase. 
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Gráfico 16 - Situação final dos alunos do ensino básico 

 
 
 
 

  

Os gráficos que se seguem apresentam os resultados dos exames nacionais de 9º ano na 1ª fase, 
às disciplinas de Português e Matemática. 
 
 

Gráfico 17 – Resultados na disciplina de Português 
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Gráfico 18 – Resultados na disciplina de Matemática 

 
 
Seguidamente, apresenta-se as médias dos resultados obtidos na 1ª fase dos exames de 9º ano, 
por turma e por disciplina, assim como a média interna de escola e a média a nível nacional. 
Destaca-se a turma C que obteve a média mais elevada tanto a Português, como a Matemática. 
Nas duas disciplinas, registam-se médias inferiores à média nacional. 
 

Gráfico 19 - Médias dos resultados obtidos na 1ª fase dos exames de 9º ano, por turma e por disciplina 

 
 
 
Na 2ª fase dos exames nacionais obteve aprovação uma aluna do 9º C, pelo que o total de alunos 
retidos no final do 3º ciclo diminuiu para três.  
No Quadro 2 apresenta-se a evolução das classificações de exame nos últimos seis anos letivos. 
 

Quadro 2 – Classificações de exame no 3º ciclo do ensino básico 

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

Disc. 

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 

Port. 46,79% 54% 40,2% 48% 54% 56% 54,87% 58% 59,11% 57% 60,10% 58% 

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

 
No ano letivo 2016/17, quando se analisam as classificações percentuais obtidas pelos alunos, 
constata-se que o desvio entre a média de exame dos alunos internos e a média de exame 
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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.  

 
1.1.2. Resultados no Ensino Secundário Regular 
Seguem-se os resultados obtidos no ano letivo, por turma e disciplina, nas turmas do ensino 
secundário. 

 
Gráfico 20 - Distribuição da percentagem de classificações positivas – 10º A  

 
No 10º A, as disciplinas com sucesso pleno são Educação Física e Biologia e Geologia e a 
disciplina com mais insucesso é Matemática A. 

 
Gráfico 21 - Distribuição da percentagem de classificações positivas – 10º B  

 
No 10º B as disciplinas com sucesso pleno são Português, Filosofia, Educação Física e Biologia e 
Geologia e a disciplina com mais insucesso é Física e Química A. 
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Gráfico 22 - Distribuição da percentagem de classificações positivas – 10º C  

 
No 10º C as disciplinas com sucesso pleno são Português, Filosofia, Educação Física e Biologia e 
Geologia e a disciplina com mais insucesso é Matemática A. 

 
Gráfico 23 - Distribuição da percentagem de classificações positivas – 10º D 

 
No 10º D a disciplina com sucesso pleno é Educação Física e as disciplinas com mais insucesso são 
Matemática A e Física e Química A. 

 
Gráfico 24 - Distribuição da percentagem de classificações positivas – 10º E 

 
No 10º E a disciplina com sucesso pleno é Educação Física e a disciplina com mais insucesso é 
Português. 
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Gráfico 25 - Distribuição da percentagem de classificações positivas – 10º F 

 
No 10º F a disciplina com sucesso pleno é Educação Física e a disciplina com mais insucesso é 
Matemática A. 
 

Gráfico 26 - Distribuição da percentagem de classificações positivas – 10º G  

 
No 10º G as disciplinas com sucesso pleno são Educação Física e Geografia A e a disciplina com 
mais insucesso é Inglês. 

 
Gráfico 27 - Distribuição da percentagem de classificações positivas – 10º H  

 
No 10º H não se existe nenhuma disciplina com sucesso pleno e a disciplina com mais insucesso é 
Inglês. 
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Gráfico 28 - Distribuição da percentagem de classificações positivas no 10º ANO  

 
Em nenhuma turma foi alcançado o sucesso pleno. Destaca-se pela positiva a turma C, com 
sucesso de 95,07%. A turma F é a que regista menor percentagem de sucesso (72,85%).  

 
 

Turmas de 11º ANO 
 

Gráfico 29 - Distribuição da percentagem de classificações positivas – 11º A 

 
No 11º A a disciplina com sucesso pleno é Educação Física e a disciplina com mais insucesso é 
Matemática A. 
 

Gráfico 30 - Distribuição da percentagem de classificações positivas – 11º B 

 
No 11º B as disciplinas com sucesso pleno são Filosofia e Educação Física e a disciplina com mais 
insucesso é Matemática A. 
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Gráfico 31 - Distribuição de classificações positivas – 11º B1 – Física Química A 

 
 
 

Gráfico 32 - Distribuição da percentagem de classificações positivas – 11º C 

 
No 11º C as disciplinas com sucesso pleno são Filosofia, Educação Física e Biologia e Geologia e a 
disciplina com mais insucesso é Matemática A. 

 
 

Gráfico 33 - Distribuição da percentagem de classificações positivas – 11º C1 – Matemática A 
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Gráfico 34 - Distribuição da percentagem de classificações positivas – 11º D 

 
No 11º D as disciplinas com sucesso pleno são Educação Física, Desenho A e História e Cultura 
das Artes e a disciplina com mais insucesso é Filosofia. 
 

 
Gráfico 35 - Distribuição da percentagem de classificações positivas – 11º E 

 
No 11º E a disciplina com sucesso pleno é Educação Física e a disciplina com mais insucesso é 
Matemática. 

Gráfico 36 - Distribuição da percentagem de classificações positivas – 11º F 

 
No 11º F as disciplinas com sucesso pleno são Português, Inglês, Educação Física e Geografia A e 
a disciplina com mais insucesso é Francês. 
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Gráfico 37 - Distribuição da percentagem de classificações positivas – 11º G 

 
No 11º G as disciplinas com sucesso pleno são Inglês e Geografia A e a disciplina com mais 
insucesso é Matemática Aplicada às Ciências Sociais. 

 
Gráfico 38 - Distribuição da percentagem de classificações positivas – 11º H 

 
No 11º H as disciplinas com sucesso pleno são História A e Geografia A e a disciplina com mais 
insucesso é Português. 

 
Gráfico 39 - Distribuição da percentagem de classificações positivas no 11º ANO  
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Em nenhuma turma foi alcançado o sucesso pleno. Destaca-se pela positiva a turma F, onde a 
percentagem de sucesso é de 95,24%. A turma E é a que regista menor percentagem de sucesso 
(79,07%).  
A turma B1 era constituída por 15 alunos matriculados no 12º ano, com a disciplina de Física e 
Química A em atraso. Destes, um anulou a matrícula, um pediu transferência, tendo 11 alunos 
conseguido classificação positiva.  
A turma C1 era constituída por 11 alunos matriculados no 12º ano, com a disciplina de 
Matemática A em atraso. No entanto, cinco alunos anularam a matrícula, um aluno pediu 
transferência e cinco chegaram ao final do ano, tendo quatro obtido classificação positiva. Os 
alunos apresentaram, como causa das anulações de matrícula, o excesso de carga horária, uma 
vez que, a maioria tinha também em atraso a disciplina de Física e Química A.  
Recomenda-se que esta medida seja mantida, mas que as aulas das duas disciplinas sejam 
concentradas em 3 dias da semana, no turno da tarde. 

 
 

Turmas de 12º ANO 
 

Gráfico 40 - Distribuição da percentagem de classificações positivas – 12º A 

 
No 12º A há sucesso pleno em todas as disciplinas, exceto Matemática A com sucesso de 74,07%.  

 
Gráfico 41 - Distribuição da percentagem de classificações positivas – 12º B 

 
No 12º B as disciplinas com sucesso pleno são Educação Física e Psicologia B e a disciplina com 
mais insucesso é Matemática A. 
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Gráfico 42 - Distribuição da percentagem de classificações positivas – 12º C 

 
No 12º C as disciplinas com sucesso pleno são Educação Física, Biologia, Física e Aplicações 
Informáticas B e a disciplina com mais insucesso é Matemática A. 

 
 

Gráfico 43 - Distribuição da percentagem de classificações positivas – 12º D 

 
No 12º D as disciplinas com sucesso pleno são Educação Física, Desenho A e Oficina de Artes e a 
disciplina com mais insucesso é Português. 

 
Gráfico 44 - Distribuição da percentagem de classificações positivas – 12º E 

 
No 12º E as disciplinas com sucesso pleno são Educação Física, Economia C e Aplicações 
Informáticas B e a disciplina com mais insucesso é Matemática A. 
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Gráfico 45 - Distribuição da percentagem de classificações positivas – 12º F 

 
No 12º F as disciplinas com sucesso pleno são Educação Física, Geografia C e Psicologia B e a 
disciplina com mais insucesso é História A. 

 
Gráfico 46 - Distribuição da percentagem de classificações positivas – 12º G 

 
No 12º G as disciplinas com sucesso pleno são Português, Educação Física e Geografia C e a 
disciplina com mais insucesso é História A. 

 
Gráfico 47 - Distribuição da percentagem de classificações positivas no 12º ANO 
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Em nenhuma turma de 12º ano foi alcançado o sucesso pleno. Destaca-se pela positiva a turma 
F, onde a percentagem de sucesso é de 96,26%. A turma E é a que regista menor percentagem 
de sucesso (80,65%).  
O quadro que se segue sintetiza a situação dos alunos do ensino secundário, sem condições para 
transitar de ano, de acordo com a classificação interna. 
 

Quadro 3 – Situação dos alunos impossibilitados de transitar, nos 10º e 11º anos 

Turmas 10º ano 11º ano 

1º P 2º P 3º P 1º P 2º P 3º P 

A 9 6 3 9 5 3 

B 11 7 2 5 5 1 

C 1 1 0 10 6 3 

D 5 6 5 6 3 0 

E 11 5 2 6 7 4 

F 7 9 7 2 2 0 

G 8 6 1 3 4 1 

H 11 7 4 7 5 0 

Total   24   13 

 
 
Os dois quadros que se seguem apresentam os resultados dos alunos do ensino secundário, nas 
duas fases da avaliação externa.  
 

Quadro 4 – Resultados nacionais e a nível de escola da 1ª fase de exames nacionais do ensino secundário 
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Quadro 5 – Resultados nacionais e a nível de escola da 2ª fase de exames nacionais do ensino secundário 

 
 
O trabalho realizado pelo grupo de trabalho responsável pela monitorização do contrato de 
autonomia, permite obter uma visão diacrónica dos resultados obtidos pelos alunos nos exames. 
Assim, apresenta-se nos Quadros 6 A e 6 B o desvio entre a média das classificações de exame 
nacional no ensino secundário. 
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Quadro 6 A – Evolução da diferença entre CEI e CE 

    Ano letivo 2011_2012 Ano letivo 2012_2013 Ano letivo 2013_2014 Ano letivo 2014_2015 

    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
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I 
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d
ia

 C
E
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e
sv
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 C
E
I 
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E
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 C
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I 
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 C
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I 
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 C
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I 
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 C
E
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M
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E
I 

M
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 C
E
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 C
E
I 

M
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ia
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E
 

D
e
sv

io
 

M
é
d
ia

 C
E
I 

M
é
d
ia

 C
E
 

D
e
sv

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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       

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 

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 

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 

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 

 
 

Quadro 6 B – Evolução da diferença entre CEI e CE, nos dois últimos anos letivos 

 Ano letivo 2015_2016 Ano letivo 2016_2017 

 1ª Fase 2ª Fase 1ª Fase 2ª Fase 

Média e 
diferença 

                                                                                  
Ensino/Ano/D

isciplina M
é
d
ia

 C
E
I 

M
é
d
ia

 C
E
 

D
e
sv

io
 

M
é
d
ia

 C
E
I 

M
é
d
ia

 C
E
 

D
e
sv

io
 

M
é
d
ia

 C
E
I 

M
é
d
ia

 C
E
 

D
e
sv

io
 

M
é
d
ia

 C
E
I 

M
é
d
ia

 C
E
 

D
e
sv

io
 

Física e Química 
A 

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

Biologia e 
Geologia 

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 

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

Geografia  A 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 11,9 11 0,9 12,3 11,9 0,4 10,9 12,1 -1,2 8,3 11 -2,7 

Matemática B                         

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

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

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

 

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. 
1 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 

 
     Quadro 7 - 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
ºA

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
ºA

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 

Nota: Fonte de recolha: programa ENES.  

 
Da leitura do Quadro 7, constata-se que em 2016/17 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. De 2015/16 para 2016/17, a distância entre as duas 
classificações (CIF e CE) reduziu em dez disciplinas na 1ª fase e em nove na 2ª fase. 
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1.2. Resultados académicos, por disciplina e comparação com os referentes (metas) 
Os resultados apresentados correspondem apenas às classificações internas 
1.2.1. Departamento de Línguas 
Apresenta-se, de seguida, os resultados referentes às três disciplinas do departamento. 

 
Ensino Básico 

 
Quadro 8 - Diferença em percentagens entre o sucesso desejado e o alcançado, no final do ano letivo 

 
Ano 

Sucesso desejado (%) Sucesso alcançado (%) Diferença (%) 

Port. Franc. Ingl. Port. Franc. Ingl. Port. Franc. Ingl. 

7º 100 93,3 98,1 98,4 93,4 92,6 -1,6 +0,1 -5,5 

8º 83,1 92,4 97,2 92,9 89,8 100 +9,8 -2,6 +2,8 

9º 98,3 100 96,5 97,7 91,3 86,3 -0,6 -8,7 -10,2 

 
Como se pode observar, o sucesso alcançado na disciplina de Português só foi superior ao 
desejado para o final do ano letivo no 8º ano (+9,8%). 
Já na disciplina de Francês, o sucesso alcançado superou o desejado no 7º ano (+0,1), porém, 
ficou aquém nos outros dois anos, sobretudo no 8º ano, onde a diferença atingiu os 8,7 pontos 
percentuais. 
Finalmente, o sucesso alcançado na disciplina de Inglês apenas superou o desejado no 8º ano 
(+2,8%). Nos outros dois anos, o sucesso alcançado foi inferior ao desejado. A diferença mais 
acentuada aconteceu no 9º ano (-10,2%). 
Tendo em atenção os resultados alcançados no ano letivo anterior (2015/16), verifica-se que os 
resultados deste ano são, de uma maneira geral, inferiores, embora se mantenham num patamar 
bastante elevado (todos superiores aos 85%). 

 
Quadro 9 - Diferença no sucesso alcançado, entre 2015/16 e 2016/17 

 
Ano 

2015/2016 (%) 2016/2017 (%) Diferença (%) 

Port. Franc. Ingl. Port. Franc. Ingl. Port. Franc. Ingl. 

7º 100 92,8 97,6 98,4 93,4 92,6 -1,6 +0,6 -5 

8º 82,6 91,9 96,7 92,9 89,8 100 +10,3 -2,1 +3,3 

9º 97,8 100 96,0 97,7 91,3 86,3 -0,1 -8,7 -9,7 

 

Os níveis alcançados estão quase todos acima dos 90%, chegando aos 100%. Só no 8º ano 
encontramos percentagens de 80%. 
 
Ensino Secundário 

 
Quadro 10 – Diferença, em percentagens, entre o sucesso desejado e o sucesso alcançado 

 
Ano 

Sucesso desejado 
% 

Sucesso alcançado 
% 

Diferença 
% 

Port. Franc. Ingl. Port. Franc. Ingl. Port. Franc. Ingl. 

10º 86,1 85,1 84,1 84,1 88,9 82,1 -2,0 +3,8 -2,0 

11º 91,2 71,1 92,4 82,6 76,5 92,5 -8,6 +5,4 + 0,1 

12º 97,5 --- ---- 87,9 --- --- -9,6 --- --- 

 
Na disciplina de Português, tal como aconteceu no ensino básico, o sucesso alcançado ficou 
aquém do desejado. A diferença foi maior no 12º ano, no entanto, também aqui se verifica um 
sucesso desejado muito próximo dos 100%. 
Na disciplina de Francês o sucesso alcançado foi superior ao desejado em ambos os anos. Quanto 
à disciplina de Inglês, o sucesso alcançado foi superado no 11º ano e não andou longe disso, no 
10º ano (2 pontos percentuais de diferença).  
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Comparando os resultados em 2016/17 com os do ano letivo anterior (Quadro 8), verifica-se que 
o sucesso alcançado nestes dois anos é elevado, sendo o valor mais baixo de 70,6% (Francês, 10º 
ano em 2015/16) e o mais elevado de 97% (Português, em 2015/2016). 
Embora mantendo valores elevados, é de notar que a disciplina de Português teve em 2016/2017 
valores inferiores aos apresentados no ano letivo anterior (2015/2016), ao contrário do que 
sucedeu com as disciplinas de Francês e Inglês que melhoraram os seus resultados neste ano 
letivo. De notar, no entanto que a percentagem na disciplina de Português, nos diversos anos de 
escolaridade, nos dois anos letivos, nunca foi inferior a 82%. 
 

Quadro 11 - Diferença no sucesso alcançado, entre 2015/16 e 2016/17 

 2015/2016 (%) 2016/2017 (%) Diferença (%) 

Ano Port. Franc. Ingl. Port. Franc. Ingl. Port. Franc. Ingl. 

10º 85,6 84,6 83,6 84,1 88,9 82,1 -1,5 +4,3 +1,5 

11º 90,7 70,6 91,9 82,6 76,5 92,5 -8,1 +5,9 +0,6 

12º 97 --- 81,8 87,9 ---  -9,1 ---  

 
Apresenta-se os gráficos de evolução de cada disciplina do departamento, de acordo com os 
dados fornecidos pelo programa INOVAR, em julho de 2017. 
 

Gráfico 48 – Sucesso na disciplina de Português 

 
 
 

Gráfico 49 – Sucesso na disciplina de Inglês 
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Gráfico 50 – Sucesso na disciplina de Francês 

 
 
1.2.2. Departamento de Ciências Socioeconómicas 

 
Segue-se os resultados académicos respeitantes às disciplinas asseguradas pelos diferentes 
grupos do departamento. Apresenta-se também os gráficos globais, de acordo com os dados 
obtidos no Programa INOVAR, em julho de 2017. 

 
Grupo 400 – História 
Apresentam-se os resultados nas disciplinas de História e de História A. 
 

Quadro 12 - Resultados da disciplina de História  

Ano/Turma Número de Alunos % Positivas % Negativas 

7º A 18 94,4 5,6 

7º B 25 96 4 

7º C 26 100 0 

7º D 16 93,8 6,2 

8º A 19 89,5 10,5 

8º B 20 100 0 

8º C 19 84,2 15,8 

8º D 19 100 0 

8º E 20 90 10 

9º A 20 80 20 

9º B 30 93,3 6,7 

9º C 28 96,4 3,6 

 
Quadro 13 - Resultados da disciplina de História A  

Ano/Turma Número de Alunos % Positivas % Negativas 

10º G 28 89,3 10,7 

10º H 27 77,8 22,2 

11º F 27 96,3 3,7 

11º G 23 91,3 8,7 

11º H 13 100 0 

12º F 18 88,9 11,1 

12º G 20 70 30 
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Da análise dos quadros 12 e 13 pode concluir-se que o insucesso foi baixo no ensino básico, 
embora se verifiquem valores um pouco maiores nas turmas do 8º ano e na turma A do 9º ano. 
No ensino secundário, o sucesso foi inferior ao esperado à exceção do 11º ano. 
 

 
Gráfico 51 – Sucesso nas disciplinas de História e História A 

 
 
410 - Filosofia 
No que se refere ao 10º ano de Filosofia, o sucesso alcançado foi de 90%, ligeiramente abaixo do  
desejado. No 10º ano verifica-se, no entanto, que houve uma progressão 20% relativamente aos 
resultados do 1º período.  
Relativamente ao 11º ano, os resultados apresentam-se abaixo do desejado, mas com 
crescimento ao longo do ano.   

 
Gráfico 52 – Sucesso na disciplina de Filosofia 

 

 
 
Grupo 420 – Geografia 
 

Quadro 14 - Resultados ao longo do ano letivo (%) no ensino básico – Geografia 

 7º A 7º B 7º C 7º D 8º A  9º C 8º C 8º D 8º E 9º A 9º B 9º C 

1º P 65 88,46 88,46 66,67 60 89,66 65 75 35 75 76,6 89,66 

2º P 66,65 88 76,92 50 73,68 85,71 68,42 63,16 65 90 96,6 85,71 

3º P 83,3 96 100 93,75 94,7 100 84,2 100 95 100 100 100 

INS 5,88 5,15 0 

MT 100               91,9  100 

INS- Insucesso MT- Metas de ESMC- 2016/17 
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Da análise do Quadro 14, verifica-se que a disciplina de Geografia, no ensino básico, ultrapassou 
ou atingiu as metas definidas, em oito turmas num total de 12.  
 

Quadro 15 - Sucesso ao longo do ano letivo (%): Geografia A (10/11ºano) e Geografia C (12º Ano) 

 10º F 10º G  10ºH 11º G 11º H 11ºE 11º F 12º F 12º G 

1º P 85 96,67 89,66 95,8 100 90,5 96,3 87,5 100 

2º P 85,7 92,86 89,66 100 92,86 85,7 100 100 100 

3º P 81,8 100 96,55 100 100 89,5 100 100 100 

INS 6,43 2,44 0 

MT 97,9 93,4 N.E 

INS- Insucesso MT- Metas de ESMC- 2016/17 N.E- Não especificada 

 
Da análise do Quadro 15, verifica-se que a disciplina de Geografia A ultrapassou ou atingiu as 
metas definidas em quatro turmas num total de sete. No que concerne ao 12º ano, a meta não 
estava especificada, no entanto o sucesso nas duas turmas foi pleno.  

 
Gráfico 53 – Sucesso nas disciplinas de Geografia e Geografia A 

 
 
 
Grupo 430 - Economia 
Na disciplina de Economia A o sucesso registado ficou cerca de 25% abaixo do desejado, no 
entanto, todos os alunos foram admitidos a exame. 

 
Gráfico 54 - Sucesso nas disciplinas de Economia A e Economia C 
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1.2.3. Departamento de Matemática e Tecnologias 
Apresenta-se os resultados académicos dos vários grupos do departamento.  
 
500 – Matemática 
Os gráficos globais que se seguem dizem respeito às disciplinas do departamento, de acordo com 
os dados obtidos no Programa INOVAR, em julho de 2017. 
 

Gráfico 55 - Sucesso nas disciplinas de Matemática e Matemática A 

 
 
Os resultados obtidos situaram-se aquém do sucesso desejado nos 7, 9º, 11º e 12º anos, estando 
acima do desejado nos restantes anos.  

 
 

500 – Matemática Aplicada às Ciências Sociais (MACS)   
 

Gráfico 56 - Sucesso na disciplina de MACS 

 
Na disciplina de MACS, nota-se um acentuado diferencial entre o sucesso obtido e o desejado.  
Em relação à disciplina de TIC (Gráfico 57) , o sucesso alcançado igualou o desejado ou 
aproximou-se muito. 
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Gráfico 57 – Sucesso na disciplina de TIC. 

 

 
 
1.2.4. Departamento de Ciências Experimentais 

Segue-se os resultados académicos das disciplinas dos dois grupos do departamento, bem como  
os gráficos globais, de acordo com os dados obtidos no Programa INOVAR, em julho de 2017. 
 

Gráfico 58 – Sucesso nas disciplinas de Ciências Naturais e Biologia e Geologia 

 
Como se pode observar no gráfico anterior, o sucesso alcançado em Ciências Naturais e no 10º 
ano de Biologia e Geologia igualou ou excedeu o sucesso desejado. Apenas no 11º ano, o sucesso 
alcançado ficou aquém do desejado.   
 

Gráfico 59 – Sucesso nas disciplinas de Físico-Química e Física e Química A 

 
 

 

87,36 
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90,59 
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Como se pode observar no gráfico anterior, o sucesso alcançado em Físico-Química excedeu o 
sucesso desejado. Na disciplina de Física e Química A, o sucesso alcançado ficou aquém do 
desejado.   

 
1.2.5. Departamento de Expressões 
Segue-se os resultados académicos nas disciplinas asseguradas pelos dos dois grupos do 
departamento, assim como os gráficos globais, de acordo com os dados do Programa INOVAR, em 
julho de 2017. 
 
Grupo 600-Educação Física 
 

Gráfico 60 – Sucesso na disciplina de Educação Física 

 
 

Os resultados obtidos pelos alunos na disciplina foram muito próximos dos 100%. Os poucos 
resultados negativos foram obtidos por aqueles que, de forma continuada e sem justificação 
médica, não participaram nas aulas, faltando, ou estando presentes, não se envolveram nas 
atividades. Ao longo dos três períodos verificou-se uma diminuição dos resultados negativos. 
 
Grupo 620-Artes  

Gráfico 61 – Sucesso nas disciplinas de EV e Desenho A 
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Gráfico 62 - Sucesso na disciplina de História e Cultura das Artes 

 

 
 

Gráfico 63 - Sucesso na disciplina de Oficina de Expressão Plástica 

 

 
 

Gráfico 64 - Sucesso na disciplina de Geometria Descritiva A 

 

 
 

No ensino básico, em todas as disciplinas lecionadas, os resultados obtidos revelam um sucesso de 
99% ou 100%, no final do ano letivo.  
No ensino secundário, os resultados obtidos revelam que nas disciplinas de Desenho A e Oficina de 
Artes, a percentagem de positivas foi 100% assim como em História da Cultura e das Artes no 11º 
ano. Nesta mesma disciplina, o resultado no 10º ano ficou acima do esperado. Na disciplina de 
Geometria Descritiva A, nos dois níveis de ensino lecionados, os resultados percentuais alcançados 
foram bem acima do esperado.  
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1.2.6. Disciplinas pertencentes a diversos departamentos curriculares  
Disciplinas transversais 

 
Gráfico 65 – Sucesso na disciplina de Oferta Complementar de Escola 

 
 

No 7º e 8º anos o sucesso atingido ficou aquém do desejado. No 9º ano foi plenamente atingido. 
 

Gráfico 66 – Sucesso nas disciplinas de opção de 12º ano 

 
 
Maioritariamente foi atingido o sucesso pleno nas disciplinas de opção do 12º ano.  

100 

79 

100 100 

87,63 

100 98,82 
93,81 

100 100 100 100 

7º 8º 9º

Sucesso (1ºP) Sucesso (2ºP) Sucesso (3ºP) Sucesso Desejado (3ºP)

100 98,55 100 

81,82 
95 93,18 

100 100 
93,18 

100 97,96 98,51 100 

81,82 
90 

100 100 100 100 100 100 98,51 100 
86,36 

100 100 100 100 100 100 100 100 

0 0 

89 

0 

100 100 100 100 

Aplic. B Bio Ec. C Ing. Fís. Geo. C Of.Art. Of.M. B Psic. C Qui.

Sucesso (1ºP) Sucesso (2ºP) Suc (3.º P) Sucesso Desejado (3ºP)
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2. Qualidade do sucesso por departamento/ciclo de estudos 
2.1. Qualidade do sucesso por departamento  

Departamento de Línguas 
1º Período 
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2º Período 
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3º Período 

 

 
 

 
 

 



48 
 

Departamento de Ciências socioeconómicas 
 

1º Período 
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2º Período 
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3º Período 
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Departamento de Matemática e Tecnologias 
 

1º Período 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2º Período 
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3º Período 
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Departamento de Ciências Experimentais 
 

1º Período 
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2º Período 
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3º Período 
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Departamento de Expressões 
 

1º Período 
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2º Período 
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3º Período 
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Oferta Complementar de Escola (OCE) 

 
1º Período 

 
2º Período 

 
3º Período 
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3. Resultados académicos, por disciplina e comparação com os referentes (metas), 
para o ensino profissionalizante 

 
Quadro 16 - Situação nas turmas de ensino profissionalizante, no final do ano 

 
 
 
 

Gráfico 67 - Situação nas turmas de ensino profissionalizante, no final do ano 

 

 
 
 
 

Devido a mudanças de turma, transferências e anulações de matrícula, chegaram ao final do ano 
letivo menos 12 alunos do que os que iniciaram o ano. 

 
 
 
 

28 

14 

12 

20 

10 

12 

28 

5 

8 
9 

14 

26 

12 

10 

20 

10 
11 

27 

5 

7 

9 

14 

26 

12 
11 

20 

8 

11 

27 

5 

7 

9 

13 

26 

12 

9 

20 

8 

11 

27 

5 

8 

0

5

10

15

20

25

30 Nº alunos
início ano
Mudança de
turma
Tranferências

Anulação de
matricula



62 
 

 
 

Quadro 17 - Resultados obtidos nos cursos profissionalizantes (10º ano) 

 
 
 
 

Gráfico 68 - Resultados obtidos nos cursos profissionalizantes (10º ano) 

 
 
Nos Quadros 14, 15 e 16 apresenta-se os resultados obtidos em cada disciplina de 10º, 11º e 12º 
anos. Os resultados que constam na coluna “Percentagem (%) de alunos com aproveitamento” 
obtiveram-se através da média aritmética das percentagens de classificações positivas em cada 
curso. Como o número de alunos em cada turma e meia turma não foi o mesmo (Quadros 13, 14 
e 15), as médias não são ponderadas o que, até certo ponto, condiciona a interpretação destes 
resultados. No que respeita ao 10º, comparando com os valores homólogos, constata-se que o 
sucesso melhorou em cinco disciplinas e piorou em oito. 
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Quadro 18 - Resultados obtidos nos cursos profissionalizantes (11º ano) 

 
 
 

Gráfico 69 - Resultados obtidos nos cursos profissionalizantes (11º ano) 

 
 
 

No 11º ano, a comparação das percentagens de alunos com aproveitamento nos anos letivos de 
2015/16 e 2016/17 evidencia melhoria em 10 disciplinas e um decréscimo do sucesso em cinco.   
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Quadro 19 - Resultados obtidos nos cursos profissionalizantes (12º ano) 

 
 
 

Gráfico 70 - Resultados obtidos nos cursos profissionalizantes (12º ano) 

 
 
 
 

No 12º ano, a comparação das percentagens de alunos com aproveitamento nos anos letivos de 
2015/16 e 2016/17 evidencia melhoria em seis disciplinas e um decréscimo do sucesso em dois.   
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Quadro 20 - Resultados obtidos nos cursos vocacionais (finalistas) 

 
 
 
 

Gráfico 71 - Resultados obtidos nos cursos vocacionais (12º ano) 

 
 
 
 
Todos os alunos dos cursos vocacionais concluíram o ensino secundário. 
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4. Medidas promotoras de sucesso escolar implementadas 
4.1. “Turma +” 
a) Os resultados que se seguem foram obtidos através de análise documental, correspondente a 
um anexo solicitado nas atas dos conselhos de turma de avaliação de final do 1º período, do ano 
letivo de 2016/17, em que se procurava identificar os contributos desta medida para o sucesso 
escolar. 

Gráfico 72 – Operacionalização da diferenciação pedagógica 

 
No que respeita à operacionalização da diferenciação pedagógica, os professores consideraram 
que os principais destinatários são os alunos com dificuldades cognitivas (51%), seguindo-se os 
que apresentam dificuldades de concentração (20%) e falta de hábitos de estudo (14%), os alunos 
com necessidades educativas especiais (9%) e os que têm aproveitamento de nível 2 mas próximo 
do nível 3 (6%). 

Gráfico 73 –Diversificação de estratégias 

 
 

A diversificação de estratégias associada à “Turma +” consiste principalmente na realização de 
exercícios práticos e apoio individualizado aos alunos, ao reforço das aprendizagens e à 
promoção do trabalho de pares. 

Gráfico 74 – Desenvolvimento de competências 
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As principais competências desenvolvidas pelos alunos situaram-se ao nível da organização, do 
reforço do trabalho e do desenvolvimento da expressão escrita (na disciplina de Português). Há a 
considerar, ainda que em menor grau, o desenvolvimento da concentração, da interpretação de 
enunciados e do raciocínio matemático. 
Apesar de a “Turma +” abranger as disciplinas de Português e Matemática, a maioria das 
competências desenvolvidas puderam contribuir para a melhoria do sucesso escolar em todas as 
disciplinas. 

Gráfico 75 – Promoção da melhoria da autoestima 

 
 
A promoção da melhoria da autoestima dos alunos foi conseguida principalmente através do 
reforço positivo do sucesso alcançado, pela valorização do empenho e pelo fomento da 
realização de tarefas atrativas e, em último lugar, pelo progresso nos resultados. 
 
b) Os resultados que se seguem têm como base a análise dos questionários aplicados aos alunos 
que frequentavam ou já frequentaram a “ Turma +”, no presente ano letivo, nas disciplinas de 
Português e Matemática. Os questionários foram preenchidos pelos alunos, durante o 2º período. 
Foram aplicados dois questionários, um para a disciplina de Português e outro para a disciplina 
de Matemática, para avaliar, de forma específica e independente, o impacto que o 
desenvolvimento desta medida teve nestas duas disciplinas.  
No que se refere à disciplina de Português, os alunos que frequentavam a “Turma+” eram os que 
apresentaram avaliações negativas, dificuldades de aprendizagem e dificuldades de 
concentração. 
 

Gráfico 76 – Porque motivo estás na “Turma+” a Português? 

 
De acordo com os alunos, na “Turma +”, o ambiente de sala de aula era mais favorável à 
aprendizagem (36,7%), os alunos esclareciam melhor as dúvidas (23,3%) e tinham mais apoio do 
professor (23,3%). 
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Gráfico 77 – Condições na “Turma+” a Português 

 
 

Gráfico 78 – Na “Turma+” a Português sinto-me… 

 
No que respeita à questão de como se sentiam na “ Turma+” os alunos consideraram serem mais 
apoiados pelo professor e/ou mais motivados para aprender. Apenas 35% dos alunos revelam não 
existirem diferenças entre estarem na turma de origem ou na “Turma +”. 
Relativamente à frequência da “Turma +”, na disciplina de Matemática, pode verificar-se que a 
maior parte dos alunos ou frequentava ou já tinha frequentado a “Turma +”, sendo que apenas 
só 9,8 % ainda não o tinham feito. 
 

Gráfico 79 – Frequência da “Turma+” em Matemática 
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Os motivos que levaram a essa frequência foram, fundamentalmente, a existência de avaliações 
negativas, dificuldades de aprendizagem e necessidade de apoio individualizado. 
 

Gráfico 80 – Porque motivo estás na “Turma+” a Matemática? 

 
Com base na sua experiência com a medida “Turma +”, os alunos consideraram: ter mais apoio 
do professor (29,8%), o ambiente da sala de aula ser mais favorável à aprendizagem (26,6%) e 
permitir esclarecer melhor as dúvidas (24%). 

 
Gráfico 81 – Condições na “Turma+” a Matemática 

 

 
Gráfico 82 - Na “Turma+” a Matemática sinto-me… 
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c) Resultados obtidos na avaliação junto dos professores   
No segundo período foi nomeada pela direção uma coordenadora da medida “Turma +” que 
realizou a avaliação intermédia da mesma junto dos professores envolvidos. Esta avaliação teve 
como objetivos compreender as perceções dos professores sobre o modo como este projeto 
estava a decorrer, detetar vantagens e constrangimentos e encontrar algumas respostas para 
estes mesmos constrangimentos. 
Assim, numa primeira fase, procedeu-se à aplicação de um questionário a todos os professores 
envolvidos – os professores de Português e de Matemática das turmas do 7º ano de escolaridade. 
Passou-se, de seguida, à análise dos dados recolhidos. Numa segunda fase procedeu-se à leitura 
das atas dos conselhos de turma e, através da metodologia de análise de conteúdo, procurou-se 
conhecer as opiniões dos professores de cada turma, face ao trabalho desenvolvido no âmbito 
desta medida. 
Finalmente, na terceira fase, os resultados dos questionários foram enviados aos grupos de 
recrutamento para que se pronunciassem sobre estes.  
 
Apresentação dos resultados obtidos através dos questionários aplicados aos professores. O 
questionário encontra-se organizado por temas, cada um com vários itens. 
Obtiveram-se oito respostas, quatro de professores de Matemática e outras quatro de Português. 
 
Tema A - Diversificação de estratégias e acordo com o perfil do aluno  

Criação de grupos de homogeneidade relativa. 
Item 1. Os grupos foram definidos de acordo com os seguintes critérios: 

a) Ritmos de aprendizagem; 
b) Ausência de pré-requisitos; 
c) Envolvimento na aprendizagem; 
d) Classificações anteriores; 
e) Dificuldades idênticas; 
f) Comportamento indisciplinado. 
 
Gráfico 83 – Critérios de constituição dos grupos na “Turma +” 

 
A opção e) “dificuldades idênticas” foi escolhida por todos os inquiridos. No entanto os quatro 
professores de Matemática também assinalaram as opções a) “ritmos de aprendizagem” e d) 
“classificações anteriores”.  
Os professores de Português, para além da escolha unânime da opção e), dispersaram as suas 
escolhas pelas opções a), b) “ausência de pré-requisitos”, c) “envolvimento na aprendizagem” e 
d) “classificações anteriores”. A opção f) “comportamento indisciplinado” foi escolhida por dois 
professores de Matemática. Um professor de Português referiu ainda que na definição do grupo 
de alunos a frequentar a “Turma +”, teve em conta os alunos com NEE. 
 
Item 2. O período de permanência de cada aluno na “Turma +” teve como base: 

a) Um período de tempo pré estabelecido; 

(1 - port.  4- mat.) 
(2 - port.  3 - mat.) 

(1 -port.  3 mat.)  

(1 - port. 4 mat.) 

(matemática) 

(português) 
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b) Ter atingido o ritmo de aprendizagem dos seus pares da turma mãe; 
c) Ter ultrapassado as suas dificuldades. 

        
Gráfico 84 – Critérios para a permanência na “Turma +” 

 
Todos os professores de Matemática definiram previamente o período de tempo que os alunos 
iriam frequentar a “Turma +”, ao contrário dos de Português que tiveram em conta outros 
fatores como o número de alunos com dificuldades na turma (três respostas) o que obrigou a que 
os alunos permanecessem até ao 3º período na “Turma +”  
 
Item 3. Os grupos foram reformulados com base: 

a) Nos resultados da avaliação formativa; 
b) Nos resultados da avaliação sumativa. 

 
 
       Gráfico 85 – Critérios para a reformulação dos grupos da “Turma +” 

 
Para reformularem os grupos de alunos que frequentaram a “Turma +”, os professores de 
Matemática tiveram sobretudo em conta os resultados obtidos nos testes sumativos; dois 
professores tiveram também em conta os resultados da avaliação formativa. Já os professores de 
Português, para além de considerarem estas duas opções, também consideraram outros fatores 
como “diálogo entre os alunos e os dois professores de forma a aferir se a sua frequência era 
positiva”. Um professor referiu ainda que não houve, até à data de recolha destes dados, 
reformulação do grupo. 
 
Item 4. O trabalho em pequeno grupo (“Turma +”) permitiu: 

a) Aplicar a mesma planificação de forma mais efetiva; 
b) Trabalho mais individualizado, de acordo com o perfil do aluno; 
c) Acompanhar os diferentes ritmos de aprendizagem na turma; 
d) Trabalhar os conteúdos programáticos de forma mais diferenciada; 
e) Aumentar a autoestima dos alunos; 
f) Favorecer o espírito e grupo. 
 
 
 

(Matemática) 

(Matemática) 

(1-Port. 1-Mat.) 

(Português) 

(1-Port. 2-Mat) 

(2-Port. 4-Mat.) 

(Português) 
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            Gráfico 86 – Vantagens associadas à pertença à “Turma +” 

 
Os professores de Matemática foram unânimes em considerar que as opções a) a e) eram 
importantes para o desenvolvimento do seu trabalho. Dois professores ainda consideraram 
importante a opção f) “favorecer o espírito de grupo”.  
Os professores de Português optaram todas pela opção b) “trabalho mais individualizado de 
acordo com o perfil do aluno” tendo, no entanto, também escolhido (embora não todos) as 
restantes opções, com exceção da f). 
 
Tema B – Planificação das atividades letivas 
Item 5. Os professores da turma mãe e da “Turma +” realizam sessões de trabalho colaborativo: 

a) Semanalmente; 
b) Mensalmente; 
c) Uma por período. 

 
           Gráfico 87 – Frequência das sessões de trabalho colaborativo 

 
Todos os professores realizaram sessões de trabalho colaborativo semanais à exceção de um 
professor que, por engano, referiu a opção b). 
 
Item 6. Nas sessões de trabalho colaborativo, os docentes: 

a) Analisaram o perfil dos alunos;  
b) Realizaram avaliações periódicas da evolução dos alunos;  
c) Refletiram sobre a eficácia e as estratégias das atividades desenvolvidas; 
d) Reformularam estratégias em função da avaliação;  
e) Planificaram a aplicação do mesmo plano de aula na “Turma +” e na turma mãe;  
f) Criaram instrumentos de trabalho comuns à “Turma +” e à turma mãe;  
g) Criaram instrumentos de trabalho diferentes na turma mãe e na “Turma+”; 
h) Elaboraram fichas de avaliação formativa diferenciadas;  
i) Elaboraram testes de avaliação sumativa diferentes. 

 
 
 
 

(2-Port. 2-Mat.) 

(2-Port. 4-Mat) 

(2-Port. 3-Mat) 

(3-Port. 4-Mat) 

(Matemática) 
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Gráfico 88 – Atividades desenvolvidas nas sessões de trabalho colaborativo 

 
A opção a) “analisaram o perfil dos alunos”, foi escolha de todos os professores. Os professores 
de Matemática escolheram todos também as opções b) a f).  
As opções c) “refletiram sobre a eficácia das estratégias e atividades desenvolvidas” e d) 
“reformularam as estratégias em função da avaliação”, também foram consideradas por três 
professores de Português. Só os professores de Português criaram instrumentos de trabalho 
comuns às duas turmas (“Turma +” e turma mãe). 
Dos oito inquiridos, apenas um professor (de Português) elaborou fichas de avaliação formativa 
diferenciadas. 

 
Tema C. Avaliação sumativa 
Item 7. As avaliações sumativas são realizadas… 
Todos os inquiridos responderam que as avaliações são realizadas na turma mãe e na “Turma+”. 

 
Item 8. Os professores da turma mãe e da “Turma+” aplicam o mesmo teste sumativo. 
Todos os professores inquiridos aplicam o mesmo teste sumativo em ambas as turmas. 
 
Item 9. As fichas de avaliação sumativa são corrigidas por… 
Os professores de Matemática corrigiram os testes em conjunto (professor da turma mãe e 
professor da “Turma +”), enquanto na disciplina de Português, foi apenas o professor da turma 
mãe que os corrigiu. 
 
Tema D. Principais constrangimentos na implementação desta medida 
 

Gráfico 89 – Principais constrangimentos identificados na “Turma +”

 
Os oito inquiridos) concordaram que a alínea d) descreve um dos constrangimentos a ter em 
conta: d) “adaptação dos alunos a dois professores diferentes por disciplina” é um dos 
constrangimentos a ter em conta.   
Quatro professores de Matemática não concordaram nem discordaram que a) “o funcionamento 
do grupo de professores seja um constrangimento”; dois professores de Matemática e dois de 
Português concordam totalmente que esta medida b) “implica sempre trabalho colaborativo”; 
três professores de Matemática e um de Português concordam plenamente que c) “articular o 

(1-port. 4-mat.) 
(3-port. 4-mat.) 

(3-port. 4-mat.) 
(matemática) 

(1-port. 4-mat.) 

(português) 
(português) 
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ritmo de aprendizagem dos alunos vs. cumprimento dos programas” é um constrangimento na 
aplicação desta medida (“Turma+”). 
Dois professores de Português consideraram ainda que o facto de não ter sido o professor da 
“Turma+” a corrigir os testes e a avaliar os alunos foi outro constrangimento na implementação 
da medida. Dois outros consideram ainda que “a rotatividade dos alunos impede, por vezes, um 
trabalho continuado, numa disciplina onde não é possível remediar os problemas detetados em 
meio período”. Outro constrangimento apresentado foi a constituição da “Turma+” (a partir de 
três turmas mãe), o que tornou o trabalho colaborativo mais difícil de concretizar. 
 
Tema E. Avaliação global da medida 
Os professores de Matemática consideraram que esta medida se revelou positiva e favorável na 
evolução das aprendizagens dos alunos (duas respostas); consideraram ainda que a medida 
estava a ser bem sucedida, comparando os resultados obtidos neste ano com os de anos 
anteriores (duas respostas). 
Já os professores de Português concordaram que a medida foi positiva (duas respostas), no 
entanto, poderá melhorar se alguns aspetos forem reformulados (uma resposta); uma outra 
resposta classifica a medida como satisfatória. 
 
Os resultados que se seguem resultam da análise de conteúdo efetuada nas atas dos conselhos 
de turma. 
No que respeita à disciplina de Português, após leitura das atas das reuniões de avaliação do 2.º 
período, concluiu-se que dos 20 alunos que frequentaram a “Turma +”, durante este período, 
apenas um não progrediu. Destes, 12 permaneceram na “Turma +” no 3º período, sete destes 
alunos terminaram a frequência por já terem superado as suas dificuldades e dois iniciaram a 
frequência no 3.º período. O final do 2º período, com exceção da turma D, em que os resultados 
obtidos baixaram ligeiramente (6,25%), todas as outras turmas mantiveram ou subiram os seus 
resultados (A – manteve os 100%; B – subiu 9,85%; C – subiu 3,86%). 
Relativamente à disciplina de Matemática, dos 27 alunos que frequentaram a “Turma +”, 
durante o 2º período, apenas dois não progrediram; destes, 12 permaneceram na “Turma +” no 
3º período. Por já terem superado as suas dificuldades, 13 alunos terminaram a frequência e 
outros 13 iniciaram a frequência no 3º período. Todas as turmas registaram uma melhoria 
significativa nos resultados do final do 2º período (A- 28,39%; B – 14,77%; C – 7,7%; D – 7,92%). 
 
Neste estudo concluiu-se que: 
1.Todos os professores de Português e Matemática, embora, por vezes com perspetivas 
diferentes, confirmaram o caráter positivo da medida, pois permitiu alcançar melhorias nas 
aprendizagens dos alunos. A “Turma +” permitiu trabalhar com grupos de alunos mais 
homogéneos, não sendo, contudo, idênticas as razões que estão na constituição da formação dos 
grupos. Algumas respostas pareceram até contraditórias e outras revelaram algum 
desconhecimento das bases desta medida, tendo havido o encaminhamento de alunos para esta 
turma por motivos meramente disciplinares ou por apresentarem NEE. 
2. O período de permanência e a reformulação dos grupos parece basear-se também em opções 
diferentes: em alguns casos optou-se por um intervalo de tempo pré-determinado para a 
permanência no grupo e, em outros, esta permanência dependeu da aquisição de 
conhecimentos, de acordo com os objetivos. 
3. A importância do trabalho colaborativo foi bem assinalada por todos, mas a elaboração dos 
mesmos instrumentos de trabalho para os dois grupos (“Turma +” e turma mãe) poderá não ter 
sido o mais adequado, visto que os grupos eram diferentes.  
4. A avaliação dos alunos que integram a “Turma +” deverá merecer uma reflexão colaborativa 
entre os dois professores (“Turma +” e turma mãe), no que respeita à classificação dos testes e 
atribuição de classificação no final do período.  
5.Parece estar subjacente a algumas das respostas, um certo receio em aplicar estratégias 
diferentes nas duas turmas, não assumindo a possibilidade de inovação inerente a esta medida.  
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4.2. Coadjuvação  
a) Os dados que se seguem foram, tal como os da monitorização do desenvolvimento do projeto 
“Turma +”, obtidos através de análise documental, correspondente a um anexo solicitado nas 
atas dos conselhos de turma de avaliação de final do 1º período, do ano letivo de 2016/17. 
Quanto à diferenciação pedagógica efetuada, verificou-se que os alunos selecionados para as 
aulas com o professor coadjuvante foram alunos com dificuldades de concentração (53%) e 
alunos com dificuldades de aprendizagem (41%). 
 

Gráfico 90 – Diferenciação pedagógica 

 
 

 
 
Relativamente às estratégias adotadas nas aulas de coadjuvação, elas foram bastante 
diversificadas cabendo, no entanto, uma atenção especial para a realização de exercícios 
práticos (34%), estratégias adaptadas (23%) e reforço de aprendizagens (22%). 
 

Gráfico 91 – Diversificação de estratégias nas aulas de coadjuvação 

 
No que respeita ao desenvolvimento de competências foram privilegiadas o desenvolvimento da 
expressão escrita (36 %), a interpretação de enunciados escritos (24%), o desenvolvimento do 
raciocínio (13%) e o domínio das estruturas gramaticais (10%). 
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Gráfico 92 – Tipo de competências desenvolvidas 

 
Para a planificação destas aulas foi importante o trabalho colaborativo realizado pelos 
professores da turma titular e respetivo coadjuvante. Estas sessões de trabalho foram utilizadas 
principalmente para reflexão sobre a eficácia das estratégias e atividades desenvolvidas e sua 
reformulação.  
Nenhum dos professores de Matemática A elaborou fichas de avaliação formativa nem testes de 
avaliação sumativa diferenciados. Já no caso dos professores de Português foram criados alguns 
instrumentos de trabalho diferenciados.  
De acordo com os resultados obtidos, pode ainda concluir-se que o desenvolvimento da medida 
permitiu a promoção da autoestima dos alunos, essencialmente através do reforço positivo da 
sua evolução (39%) e através da valorização do seu empenho (27%). 
No 2º período foi nomeado um coordenador que elaborou um questionário de avaliação da 
medida, disponibilizado online e dirigido a quatro professores de Português (turmas B,C,E,F e H) 
e quatro professores Matemática A (turmas A,B,C,D e F), envolvidos nas aulas de coadjuvação.  
Apresentação dos resultados obtidos através dos questionários aplicados aos professores 
Da análise dos resultados, concluiu-se que:  
- Os critérios para a constituição dos grupos de alunos de homogeneidade relativa mais 
relevantes foram: a ausência de pré-requisitos, ritmos de aprendizagem e dificuldades idênticas. 
Verificaram-se algumas diferenças de critérios na mesma disciplina;  
- O período de permanência de cada aluno no grupo da coadjuvação teve como base "um 
período pré estabelecido". Esta resposta foi dada de forma quase unânime pelos professores de 
Matemática Já os professores de Português atuaram de forma totalmente distinta; por exemplo,  
numa das turmas os grupos variaram com as unidades de aprendizagem.  
- A reformulação dos grupos foi feita com base nos resultados da avaliação formativa e 
sumativa. Na disciplina de Português, numa das turmas, a reformulação foi feita apenas com 
base na avaliação formativa e, noutra, na avaliação sumativa. 
- O trabalho em pequeno grupo de coadjuvação permitiu um apoio mais individualizado de 
acordo com o perfil do aluno.    
O principal constrangimento na implementação desta medida, indicado por todos os 
professores, foi a articulação do ritmo de aprendizagem dos alunos versus cumprimento dos 
programas. Os professores de Português consideraram, maioritariamente, que a 
operacionalização desta medida implicou sempre a realização trabalho colaborativo, opinião 
contrária apresentada pelos professores de Matemática.  
A adaptação dos alunos a dois professores diferentes por disciplina foi indicada pela maioria dos 
professores como constrangimento, registando-se duas discordâncias por parte dos professores 
de Português. 
Apesar da avaliação global do funcionamento da medida não ser unânime, de um modo geral, é 
considerada como positiva, na medida em que se registaram resultados positivos na melhoria das 
aprendizagens dos alunos empenhados, pois tiveram oportunidade de esclarecer as suas dúvidas 
de forma mais efetiva. Alguns alunos progrediram, embora não tenham conseguido atingir 
classificação positiva. Os professores referiram que a extensão do programa (de Português) 
dificultou a aplicação de pedagogias diferenciadas de forma mais consistente e o 
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acompanhamento dos diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos coadjuvados que, quando 
regressavam à turma mãe, tinham de acompanhar os restantes colegas. É ainda referido que 
“nem sempre é possível acompanhar os diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos 
coadjuvados, pois não há tempo/espaço para se concretizar um trabalho mais individualizado, 
de acordo com as necessidades e perfil do aluno”. 
Face ao exposto, recomenda-se que o professor coadjuvante seja também professor titular da 
disciplina ou que, pelo menos, já tenha lecionado o nível em que realiza coadjuvação. 
Recomenda-se ainda a realização de reuniões periódicas para avaliar e refletir sobre a eficácia 
das estratégias adotadas.  
Foram também mencionados pelos professores alguns aspetos negativos quanto ao 
comportamento e empenho dos alunos. Um dos professores considerou que a coadjuvação não 
está a produzir os efeitos desejados, considerando mesmo, numa das turmas, “um trabalho sem 
utilidade, pelos motivos já apontados na ata da reunião intercalar do segundo período”. Numa 
outra turma foi referido que “os alunos com mais dificuldades não desenvolveram trabalho, 
chegavam sistematicamente atrasados e insistiram em sair destas aulas, pelo que a estratégia foi 
alterada” e o grupo de trabalho foi alterado.   
Entre os aspetos menos favoráveis da coadjuvação destacou-se a dificuldade que alguns 
professores têm em trabalhar colaborativamente com os seus pares, o que limita as 
possibilidades de sucesso desta medida. 
Foi ainda referido pelos professores de Biologia e Geologia de 11º ano que um dos principais 
constrangimentos da medida decorre da extensão do programa e da dificuldade em o gerir, de 
modo a dar cumprimento ao mesmo. 
 
 
4.3. Apoio Pedagógico Acrescido (APA) 
No 7º ano não foram atribuídos apoios pedagógicos acrescidos.  
Nos quadros que se seguem apresentam-se os dados respeitantes aos APA efetivamente 
ocorridos. 
 
 

Quadro 21 – APA no 8º ano e respetiva avaliação  

 
8º ANO 

Ano de 
escolaridade 

Área Curricular 
Número de alunos 

 

Classificação final Avaliação 
da proposta  1ºP 2ºP 3ºP 

8º A 

APA Português 1 aluno 2 3 3 Progrediu 

APA Francês 1 aluno 2 3 2 Não progrediu 

APA Português 2 aluno    Propostas para 2017/18 

8º C 
APP Educação Especial 

1 aluno    
 

Transferido 

2 alunos    Progrediu 

APA Português 3 alunos    Propostas para 2017/18 

8º D 
APP Francês 

 
1 aluno 3 2 3 

 
Não progrediu 

8ºE 
APP Português 

1 aluno 
    

APP Matemática     
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Quadro 22 – APA no 9º ano e respetiva avaliação  

9º ANO 

Ano de 
escolaridade 

Área Curricular 
Número de alunos 

 

Classificação final Avaliação 
da proposta  1ºP 2ºP 3ºP 

9º A 

APP Matemática 

1 aluno 2 2 2              Progrediu 

1 aluno 2 3 3              Progrediu 

1 aluno 2 2 2  Sem registo em ata  

APA Francês 1 aluno 2 2 3              Progrediu 

APA Inglês 1 aluno 2 2 3 
Progrediu mas não 
beneficiou de apoio 

 
 

Quadro 23 – APA no 10º ano e respetiva avaliação  

 
10º ANO 

Ano de 
escolaridade 

Área Curricular 
Número de alunos 

 

Classificação 
final Avaliação 

da proposta 1º
P 

2º
P 

3º
P 

10º A APA Português 1 aluno 10 10 10 
Progrediu 

 

10º B,C,D 
Apoio letivo a 

Português 
8 alunos    

Novas propostas para 
2017/2018 

10º E 
APA HCA 

 

1 aluno 12 13 13 Progrediu 

1 aluno 8 9 10 Progrediu 

1 aluno 11 9 10 Progrediu 

1 aluno 11 9 9 Não progrediu 

1 aluno 9 8 10 Progrediu 

1 aluno 10 10 12 Progrediu 

10º E 

APA Inglês 

1 aluno 11 9 10 Progrediu 

1 aluno 11 10 11 Progrediu 

1 aluno 12 13 13 Não progrediu 

APA Geometria 
Descritiva A 

1 aluno 8 10 10 Progrediu 

1 aluno 9 11 10 Progrediu 

1 aluno 11 7 6 Não progrediu 

1 aluno 9 11 12 Progrediu 

1 aluno 13 11 12 Progrediu 

APA GD A 7 alunos     
Propostas para 2017/18 APA Inglês 3 alunos    

APP Matemática 1 aluno     
 
Propostas para 2017/18 Apoio letivo 

Economia  A 
Todos os alunos    

10º G 
APP Português 1 aluno    

Propostas para 2017/18 
APP História A 1 aluno    
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Quadro 24 – APA no 11º ano e respetiva avaliação  

 
11º ANO 

Ano de 
escolaridade 

 
 

11ºB 

Área Curricular 
Número de alunos 

 

Classificação 
final Avaliação 

da proposta 1º
P 

2º
P 

3º
P 

APA Português 1 aluno    
Propostas para 2017/18 

APA Matemática 4 alunos    

11º C 

APA Matemática 

1 aluno  7 10 

Não há dados na ata 
2 alunos  9 10 

1 aluno  7 7 

1 aluno  6 7 

Aulas 
complementares-

Português 
4 alunos    Propostas para 2017/18 

11º E 

APP Português 1 aluno 8 7 8 Não progrediu 

APA Matemática 

1 aluno  8 8 
Não há referências  

em ata 
3 alunos  9 10 

1 aluno  9 9 

11º G APP MACS 

1 aluno 11 10 10 

Os alunos passaram a 
beneficiar de 90’ de 

Coadjuvação em sala de 
aula a partir do final de 

fevereiro 

1 aluno 12 12 13 

1 aluno 9 9 9 

1 aluno 10 10 10 

1 aluno 9 9 10 

1 aluno 10 8 8 

1 aluno 12 9 10 

1 aluno 10 10 11 

 
 

Quadro 25 – APA no 12º ano e respetiva avaliação  
 

12º ANO 

Ano de 
escolaridade 

Área Curricular 
Número de alunos 

 

Classificação 
final Avaliação 

da proposta 1º
P 

2º
P 

3º
P 

12º B 

APA Matemática 
A 

1 aluno 7 6 6 
Progrediu 

APP Português 1 aluno 12 12 12 Progrediu 

12º D 

APA Português 1 aluno 8 8 10 Progrediu 

APA Matemática 

1 aluno 7 6 6 Não progrediu 

1 aluno 9 9 9 Progrediu 

1 aluno 9 11 11 Progrediu 

1 aluno 7 7 8 Não progrediu  

1 aluno  5 5 Não progrediu 

1 aluno  6 6 Não progrediu 

1 aluno  7 8 Não progrediu 

1 aluno  7 8 Progrediu 

12º F APP Português 1 aluno 12 11 11 Progrediu 
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Da análise dos quadros anteriores conclui-se que o balanço dos APA é positivo, pois progrediram 
26 alunos e não progrediram 9. A distribuição pelos anos é a seguinte: 
 

Quadro 26 – Resultados obtidos pelos alunos que beneficiaram de APA 
Ano Progrediram Não progrediram 

8º  3  

9º 4 3 

10º 12 3 

11º* 0 1 

12º 7 5 

* Na disciplina de MACS os alunos beneficiaram de 90’ de coadjuvação em sala de aula 
 
4.4. Salas de estudo 
Apenas dispomos de dados referentes à avaliação da sala de estudo “Aprender com autonomia”. 
Para procurar garantir a presença na sala de estudo dos alunos com dificuldades ao nível da 
organização e planeamento do estudo, optou-se por criar um horário que, para cada turma do 
ensino básico, coincidisse com a disciplina de OCE. 
A metodologia foi a seguinte: diagnóstico dos alunos que manifestassem dificuldades de 
aprendizagem motivadas por défices ao nível dos hábitos e métodos de estudo, pelos diretores 
de turma; encaminhamento desses alunos para a sala 82 onde, em grupos de quatro, 
desenvolveriam atividades diversas, visando o desenvolvimento ou consolidação das 
competências de estudo. Para cada turma esteve envolvido um professor.  
No 1º período, de uma forma geral, foram atingidos por esta medida, a maioria dos alunos das 
diversas turmas, tendo, assim, cada aluno, participado numa única sessão. Esta metodologia 
teve o mérito de dar a conhecer a sala de estudo a um número alargado de alunos, não tendo, 
no entanto, permitido o desenvolvimento um trabalho continuado com aqueles que 
manifestavam dificuldades de organização. 
A partir do 2º período foi já possível trabalhar, ao longo de diversas sessões, com grupos de três 
ou quatro alunos, de uma forma continuada. Assim, foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

 Diagnóstico acerca dos hábitos e métodos de estudo dos alunos; 

 Elaboração de planos semanais de estudo; 

 Reflexão acerca das vantagens de uma atitude ativa na sala de aula; 

 Práticas de leitura ativa. 
No que respeita à avaliação do trabalho desenvolvido, os professores salientaram a atitude 
positiva dos alunos, tendo, visivelmente, apreciado a oportunidade que lhes foi dada para 
falarem de si mesmos, das suas motivações e dificuldades. Salientaram, no entanto, algumas 
limitações que se recomenda serem corrigidas no próximo ano letivo:  

1. O diagnóstico tardio das dificuldades dos alunos ao nível dos hábitos e métodos de 
estudo, que teve como consequência o adiamento de um trabalho mais consistente com 
pequenos grupos de alunos, que só pôde ser iniciado no 2º período. 

2. A irregularidade com que alguns alunos frequentaram a sala de estudo.  
3. A coincidência entre o horário da sala de estudo e a disciplina de OCE, que foi prejudicial 

para esta disciplina e para a própria sala de estudo. 

 
4.5. Dimensão transversal da avaliação formativa 
Durante o 2.º período foi nomeada uma coordenadora para acompanhamento da implementação 
desta medida promotora do sucesso. Para avaliar a medida, no final do segundo período, foi 
aplicado um questionário aos professores que lecionavam o 7º ano, cujos resultados se 
apresentam. 
A análise do gráfico que se segue evidencia que nem todos os professores que constituiam o 
conselho de turma responderam ao questionário, uma vez que este era composto por professores 
de 14 disciplinas. A turma B é aquela que apresenta o maior número de respostas e a D a que 
apresenta o menor. 
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Gráfico 93 – Número de professores de cada conselho de turma 

 
O gráfico 94 apresenta as frequências com que os professores realizaram atividades de caráter 
formativo em sala de aula e o gráfico 95 fora da sala de aula, com recurso à plataforma Moodle. 

 
Gráfico 94 – Realização de atividades de caráter formativo em contexto de sala de aula 

 
Gráfico 95 – Realização de atividades de caráter formativo fora da sala de aula 

 
No gráfico 96 constata-se que o grau de satisfação dos docentes relativamente à avaliação 
formativa foi bastante elevado. 
 

Gráfico 96 – Grau de satisfação dos docentes em relação à avaliação formativa (n=44) 

 
Legenda: 1 – nada satisfeito, 2 – pouco satisfeito, 3 - satisfeito, 4 – muito satisfeito 
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De um modo geral, poderá afirmar-se que no decurso do período houve, pelo menos, um 
momento formal de avaliação formativa, o que se revelou bastante insuficiente. Apesar da 
aparente satisfação dos professores (Gráfico 96) nem todos realizaram avaliações formativas no 
decurso do 2º período, o de maior duração. Acresce que nem todos os professores diversificaram 
os momentos de avaliação formativa, constatando-se uma grande disparidade no número total 
de avaliações formativas por período nas diferentes disciplinas. 
O Observatório da Qualidade recomenda que a avaliação formativa se torne uma prática mais 
habitual nas aulas e que os professores tenham a preocupação de aumentar a sua visibilidade 
(por exemplo, sumariando a sua realização e registando em atas de reuniões de 
departamento/grupo as reflexões/decisões respeitantes a esta modalidade de avaliação). Deve 
também ser realizada a clarificação dos propósitos desta avaliação junto dos alunos e dos 
encarregados de educação.  
 
4.6. Desenvolvimento de competências digitais 
No âmbito desta medida de promoção do sucesso escolar, foi nomeada uma coordenadora e 
contratado um professor do Grupo 500 que dedicou metade da sua componente letiva a atuar 
como formador e facilitador da utilização das TIC em sala de aula. Foi desenvolvido um trabalho 
no âmbito  da formação contínua de professores e apoio em contexto de sala de aula. Para 
facilitar o recurso pelos professores às tecnologias foram dinamizadas três ações de formação no 
início do ano letivo, globalmente designadas “A inovação nas práticas pedagógicas”, 
subordinadas às seguintes temáticas: constituição de “Base de dados Exam View”; aplicações de 
sala de aula: Class Dojo e Plickers e Segurança digital e Adequações Curriculares. 
Também, ao longo do ano letivo, foram dinamizadas ações de formações sobre a utilização e 
exploração de recursos pedagógicos para quadros interativos multimédia envolvendo a maioria 
dos grupos disciplinares. 
A operacionalização do projeto EMA promoveu a utilização de tecnologias, de aplicação pouco 
frequente como o uso de tablets, smartphones, aplicações educativas e software educativo em 
sala de aula.  

 
4.7. Formação de turmas de nível 
No presente ano letivo, os alunos repetentes na disciplina de Física e Química A, que 
conseguiram transitar para o 12,º ano tiveram oportunidade de se matricularem numa turma em 
contra horário para frequentarem as aulas da disciplina como alunos internos, medida que foi 
estabelecida para aumentar a taxa de conclusão do 12.º ano. Dos 15 alunos matriculados na 
turma, um foi transferido e outro anulou a matrícula. Foram admitidos 13 alunos a exame, tendo 
seis sido aprovados. As classificações obtidas por estes alunos no exame variaram de 4 a 7 
valores. Dos seis alunos que concluíram a disciplina, cinco não concluíram o 12º ano, pelo que 
esta medida se revelou muito pouco eficaz, no que respeita ao propósito para que foi 
implementada. 
 
4.8. Gabinete de Preparação para Exame (GPE) 
O gabinete funcionou maioritariamente após o encerramento das aulas para os anos de exame 
(9º, 11º e 12º anos). O grupo coordenador estabeleceu uma calendarização para as disciplinas 
envolvidas, de acordo com a disponibilidade dos professores, uma vez que muitos ainda 
continuavam a lecionar aos outros anos. Em algumas situações, a preparação para exame 
decorreu ao longo de todo o ano letivo, através de uma aula extra, da componente individual de 
trabalho do professor. Apesar de ter havido registos da frequência das aulas de preparação para 
exame, esses registos extraviaram-se, não sendo possível, por isso, fazer a sua avaliação.  
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III. RESULTADOS SOCIAIS 

Na construção dos resultados sociais da escola destacam-se algumas estruturas/entidades: 
direção, equipa multidisciplinar, associação de estudantes, projetos e programas existentes na 
escola e discriminados no Plano Anual de Atividades, entre outros. A equipa multidisciplinar foi 
criada para a promoção da inclusão dos alunos e acompanhamento do seu percurso escolar e 
integra o Gabinete de Intervenção Social (GIS), os Serviços de Psicologia e Orientação (SPO), o 
Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF), as Tutorias e a Educação Especial.  
 
1. Equipa multidisciplinar 
A Equipa Multidisciplinar é constituída pelos coordenadores das seguintes áreas: Educação 
Especial, Ensino Básico, Tutorias, Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF), Serviço de 
Psicologia e Orientação (SPO), Gabinete de Intervenção Social (GIS) e grupo de voluntariado 
“Ajuda a ajudar”, Projeto de Educação para a Saúde (PES) e enfermeira de saúde escolar. 
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 enquadravam na linha de intervenção da equipa, 
procurando 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.  
São principais parceiros na intervenção adequada da equipa multidisciplinar as seguintes 
entidades e elementos da rede social local: Escola Segura da PSP; Comissão se Proteção de 
Crianças e Jovens (CPCJ) do 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. 
 
1.1. Gabinete de Intervenção Social (GIS) 
 
Foram sinalizados 23 alunos do ensino básico, 52 do ensino secundário regular e 30 do ensino 
secundário profissionalizante, num total de 105 alunos. 
No Quadro 24 encontra-se o número de sinalizações por principal indicador de risco social. À 
semelhança de anos anteriores, o absentismo escolar e a carência sócioeconómica são os 
principais riscos sociais. Note-se que 14 alunos apresentavam mais do que um indicador de risco 
social, estando o absentismo associado a situações familiares. No Quadro 25 estão discriminados 
os tipos de acompanhamento. Os encaminhamentos decorreram a par de sessões de atendimento 
(Quadro 26). 
 

Quadro 27 - Sinalizações por principal indicador de risco social. 
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Quadro 28 - Tipos de acompanhamento desenvolvido 

 
 
 
 

Quadro 29 – Número de sessões de atendimento 

 
 
O GIS continuou a privilegiar uma metodologia de trabalho em rede, possibilitando uma 
abordagem integrada dos problemas de intervenção social, permitindo concertar esforços, 
optimizar recursos, integrar contributos e complementar competências. 
 

Quadro 30 – Instituições envolvidas no trabalho do GIS 

 
 
 
1.2. Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) 
Os SPO são unidades de apoio ao aluno e à comunidade escolar e têm a seu cargo tarefas e 
competências específicas, articulando a sua ação com os órgãos de gestão, diretores de turma, 
professores, outros serviços e estruturas de orientação educativa. Por inerência das suas 
funções, o SPO articula ainda, com os SPO de outras escolas, a DGE e entidades diversas, tais 
como escolas, hospitais, unidades de saúde familiares (USF´s), Centro de Emprego do Seixal, 
IEFP, junta de freguesia, entre outras.  
O SPO integra a Equipa Multisiciplinar e o Projeto de Educação para a Saúde (PES).  
Entre as atividades realizadas pelo SPO destacam-se: 
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Orientação escolar de alunos, dinamizada em diferentes modalidades: programa de orientação 
vocacional; exames vocacionais (psicotécnicos) e entrevistas de orientação; sessões de 
informação escolar e profissional; visitas de estudo e realização de eventos na escola, conforme 
consta no quadro. 

 
Quadro 31 – Modalidades de intervenção do SPO ao nível da orientação escolar dos alunos 

NP- não previsto 
 

Reorientação do percurso escolar dos alunos, que tem habitualmente lugar quando se constata 
que o aluno não se encontra no percurso mais ajustado.  
 

Quadro 32 – Modalidades de intervenção visando a reorientação do percurso escolar 
 
 

 
 

 

Apoio psicopedagógico/ aconselhamento individual, que abrangeu 42 alunos, distribuídos de 
acordo com o Quadro 30. Em todas as situações foi dado conhecimento ao diretor de turma. 
 

Quadro 33 – Sessões de Apoio psicopedagógico/ aconselhamento individual 
 

 
Avaliação psicológica, que pretendeu dar suporte à identificação das dificuldades de 
aprendizagem dos alunos, na perspetiva de fornecer elementos necessários à definição de 
estratégias de aprendizagem e/ou diferenciação pedagógica, bem como à identificação da 
necessidade de integração ou exclusão de alunos do regime de educação especial. 
Ao longo do ano letivo o SPO realizou avaliação psicológica a 20 alunos, em articulação com o 
diretor de turma. 
 
 

Quadro 34 – Número de avaliações psicológicas realizadas pelo SPO  

 7º ano 8º ano 9º ano 10º ano 11º ano 12º ano TOTAL 

Alunos 3 4 -- 10 2 1 20 

Modalidade de intervenção 8º ano 9º ano 
Ensino 

Secundário 
Total 

alunos 

Sessões de informação escolar e Profissional NP 76 114 190 

Programa de orientação vocacional NP 71 35 106 

Visita de Estudo: “Doze Universidades Reino Unido” NP NP 35 35 

Feira das Profissões 80 76 72 228 

Visita de estudo (Futurália) 
 

NP 
 

63 
 

109 
 

172 

 
Inspiring Future 

 
NP 

 
NP 

194 (12º ano) 
60 (10º e 11º ano) 

 
254 

     

Exames vocacionais (psicotécnicos) NP 71 35 106 

Entrevistas de orientação 
 

NP 
 

67 
 

35 
 

102 

Modalidade de intervenção 10º ano 11º ano Total 

Exames vocacionais (psicotécnicos) 17 8 25 

Entrevistas de orientação 17 8 25 

Informação escolar e profissional 17 8 25 

Feira das Profissões 17 8 25 

 7º ano 8º ano 9º ano 10º ano 11º ano 12º ano 
 

TOTAL 

Alunos 6 4 1 19 5 7 42 
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Encaminhamentos, sinalizações/articulação com técnicos de saúde 
Foram encaminhados 10 alunos para acompanhamento em pedopsiquiatria e/ou psicologia 
clínica, a maioria por problemática emocional (depressão, isolamento social, fobia social ou 
manifestação de comportamentos autolesivos), com conhecimento do diretor de turma. 
 

Quadro 35 – Número de encaminhamentos, sinalizações/articulação com técnicos de saúde 
 7º ano 8º ano 9º ano 10º ano 11º ano 12º ano TOTAL 

Alunos sinalizados 2 -- -- 5 -- 3 10 

Alunos encaminhados 2 -- -- 5 -- 3 10 

Ligação da escola com a 
entidade que assegura 
acompanhamento 

 
X 

 
-- 

 
-- 

 
X 

 
-- 

 
X 

 
X 

 
1.3. Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF) 
O Gabinete de apoio ao aluno e à família insere-se no Projeto Educativo de Escola como uma 
estratégia de prevenção da indisciplina e promoção do sucesso educativo.  
Foram encaminhados para este gabinete 47 alunos, sendo 25 do ensino básico e 22 do ensino 
secundário. No ensino básico, a turma com maior número de ocorrências foi o 8ºE. Os quadros 
seguintes apresentam a distribuição das ocorrências tratadas ao longo do ano letivo.  
 

Quadro 36 – Ordens de saída de sala de aula no ensino básico 

ORDENS DE SAÍDA A B C D E TOTAIS 

7ºANO 0 1 2 4   7 

8º ANO 1 0 3 3 5 12 

9º ANO 3 0 3 0   6 

TOTAL      25 

 
 

Quadro 37 – Ordens de saída de sala de aula no ensino básico, segundo as disciplinas 

Português 2 

Inglês 1 

Francês 1 

Matemática 3 

Físico-Química 3 

Tecnologias da Informação e Comunicação 2 

Oficina de Expressão Plástica 1 

Ciências Naturais 2 

História 0 

Oferta Complementar de Escola 2 

Educação visual 2 

Geografia 2 

Educação Física 3 

Totais 24 
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Quadro 38 – Ordens de saída de sala de aula no ensino secundário 

ORDENS DE SAÍDA A B C D E F G H I J1 J2 TOTAIS 

10ºANO 0 0 0 0 0 3 0 1  5 4 0 13 

11º ANO 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 4 

12º ano 0 0 0 0 0 0 0 0  1   1 

Voc A2 3           3 

Voc A3 1           1 

TOTAL            22 

 
Quadro 39 – Ordens de saída de sala de aula no ensino secundário, segundo as disciplinas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4. Tratamento de situações disciplinares pela Direção 
O tratamento das situações de âmbito disciplinar é da responsabilidade direta da direção, após 
os alunos terem sido direcionados três vezes para o GAAF ou quando a gravidade da situação o 
justifique. Na eventualidade da ocorrência ter lugar fora do horário de funcionamento do GAAF, 
os alunos também são encaminhados para a direção. Ao longo do ano letivo foram aplicadas as 
medidas disciplinares constantes no Quadro 37. 
 

Quadro 40 – Medidas disciplinares aplicadas pela direção 

Medida Disciplinar 
Nº alunos 

 

Medidas corretivas 
Advertências orais 20 

Tarefas corretivas 29 

Medidas sancionatórias 

Repreensão registada 2 

Suspensão até 3 dias 15 

Suspensão 4-12 dias 16 

 

 

 

DISCIPLINAS - 1º/2º/3º P 

Português 4 

Inglês 1 

Educação Física 1 

Filosofia 0 

Física e Química A 2 

Matemática 3 

Área Interdisciplinar 6 

Técnicas de Multimédia 1 

FPII 1 

Design de Comunicação e Áudio 1 

PW 1 

SI 1 

TOTAIS 22 
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1.5. Tutorias 
 

A tutoria decorre segundo duas modalidades, a tutoria de integração e o apoio tutorial 
específico. Nos quadros seguintes encontram-se as tutorias que existiram em 2016/17. 

 
Quadro 41 – Tipos de tutorias no ensino básico e sua avaliação 

 
Quadro 42 – Tipos de tutorias e sua avaliação 

TURMA ALUNOS TIPO AVALIAÇÃO PROFESSOR(A) TUTOR(A) 

7ºA 
3 alunos Tutoria de acompanhamento Progrediram Antónia Gomes 

2 alunos Tutoria de acompanhamento Nova proposta Ano letivo 2017/2018 

7ºB 
1 aluno Apoio Tutorial Específico Transferido no 2º período José Martinho 

1 aluno Apoio Tutorial Específico Progrediu José Martinho 

7ºC 
2 alunos Tutoria de acompanhamento Nova proposta Ano letivo 2017/2018 

1 aluno Apoio Tutorial Específico Nova proposta Ano letivo 2017/2018 

8ºA 
6 alunos Tutoria de acompanhamento Progrediu Antónia Gomes 

1 aluno Tutoria de acompanhamento Nova proposta Ano letivo 2017/2018 

8º B 

2 alunos Apoio Tutorial Específico Progrediu 
José Martinho 

1 aluna Tutoria de acompanhamento Não progrediu 

4 alunos Tutoria de acompanhamento Nova proposta Ano letivo 2017/2018 

8º C 

1 aluno 
Apoio Tutorial Específico 

Não progrediu 
José Martinho 

1 aluno Progrediu 

5 alunos Tutoria de acompanhamento Progrediu José Martinho 

3 alunos Tutoria de acompanhamento 
pela DT 

Nova proposta Ano letivo 2017/2018 

8ºC 3 alunos Tutoria de acompanhamento Nova proposta Ano letivo 2017/2018 

8º D 
1 aluno Tutoria de acompanhamento Não progrediu Camila Viana 

1 aluno Tutoria de acompanhamento  Nova proposta  Ano letivo 2017/2018 

8ºE 

6 alunos 
Apoio Tutorial Específico 

Progrediu 
José Martinho 

1 aluno Não progrediu 

7 alunos Apoio Tutorial Específico Nova proposta Ano letivo 2017/2018 

1 aluno Tutoria de acompanhamento Nova proposta Ano letivo 2017/2018 

9º A 1 aluno Tutoria de acompanhamento Progrediu Não há dados na ata 

9º C 2 alunos Apoio Tutorial Específico Progrediu José Martinho 

TURMA ALUNOS TIPO AVALIAÇÃO 
PROFESSOR(A) 
TUTOR(A) 

10ºB 1 aluna Tutoria de acompanhamento Progrediu Camila Viana 

10º E 1 aluna Tutoria de acompanhamento Não progrediu  

10º G 3 alunos Tutoria de acompanhamento Nova proposta Ano letivo 2017/2018 

11º B 1 aluna Tutoria de acompanhamento Progrediu Camila Viana 

11º D 1 aluno Tutoria de acompanhamento Progrediu Camila Viana 

11º G 3 alunos Tutoria de acompanhamento Progrediu José Martinho 
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No que respeita à tutoria de acompanhamento, de uma forma geral, os tutorandos manifestaram 
vontade de estar presentes nas sessões e participaram ativamente nas atividades propostas. Os 
professores tutores informaram que os alunos revelaram interesse e curiosidade pelo projeto, 
revelando empenho nas tarefas realizadas e contribuindo ativamente para a dinâmica das 
sessões. Dos dados recolhidos pode-se inferir que os alunos revelaram uma consciência muito 
clara das suas dificuldades e da necessidade de alterar comportamentos e atitudes que 
impediam o sucesso escolar. Contudo, a vontade de mudar era, na maior parte das vezes, 
coertada por uma forte tendência para a apatia ou o desinteresse relativamente à escola. Por 
isso, os casos de menor sucesso verificaram-se nos alunos menos assíduos. 
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. Para o efeito, os professores tutores desenvolveram estratégias 
com vista à promoção do desenvolvimento integral dos tutorandos, colaborando no 
autoconhecimento, favorecendo a autoestima, apoiando a definição de projetos de vida, 
facultando a integração no espaço escolar, colaborando na gestão de emoções e promovendo a 
autonomia na aprendizagem mediante o desenvolvimento de hábitos de estudo e a motivação 
para o sucesso escolar. Enfatizou-se também as atividades de enriquecimento pessoal e a análise 
do relacionamento com os pares e com todos os agentes da comunidade educativa, procurando-
se salientar a importância que essa relação poderá ter no sucesso escolar e na realização 
pessoal. Considerou-se que o balanço foi muito positivo, pelo que se recomenda a sua 
continuidade. 
Relativamente ao apoio tutorial específico, as atividades desenvolveram-se procurando que cada 
aluno tutorado conhecesse os seus interesses, capacidades e expetativas, recorrendo a um 
processo faseado de exploração dos objetivos reais de vida dos alunos, apoiando/ajudando os 
alunos nesse esforço de compreensão. Procurou-se que, face a este conhecimento, cada aluno 
concebesse uma estratégia adequada aos seus objetivos de vida.  
 
1.6. Núcleo de Educação Especial (NEE) 
O Núcleo de Educação Especial, composto por duas docentes, acompanhou 60 alunos, 25 do 
ensino básico e 35 do ensino secundário. No 2º período, dois alunos do ensino básico e dois 
alunos do ensino secundário, foram transferidos para outras escolas. 
No ensino básico, 24 alunos beneficiaram de Apoio Pedagógico Especializado (APE) direto e um 
aluno de APE indireto. Três alunos de 8º ano beneficiaram de 90 minutos por semana de APE. 
Ainda do 8º ano três alunos usufruíram de 90 minutos em contexto de grupo. Os restantes alunos 
beneficiaram de 45 minutos. Um aluno de 8º ano só frequentou o APE no 3º período e 
exclusivamente para realização das fichas de avaliação. 
Um aluno de 7º ano, só iniciou o APE direto em dezembro e um aluno de 7º ano só o iniciou no 
3.º período. Um aluno de 7º ano frequentava o APE duas vezes por mês, com conhecimento do 
encarregado de educação.  
No ensino secundário 31 alunos beneficiaram de APE direto e quatro alunos de indireto. Um 
aluno do 11º ano beneficiou de 120 minutos de APE enquanto um aluno do 10º ano beneficiou, a 
partir do 2º período, de 90 minutos. Os restantes alunos beneficiaram de 45 minutos. Uma aluna 
do 10º ano não frequentou o APE a partir de Fevereiro pois coincidia com o APP a Português. 
Uma aluna de 10º ano não frequentou o Apoio Pedagógico Especializado a partir de Fevereiro 
pois coincidia com a tutoria. No segundo período foi integrado na Equipa um aluno, vindo de 
outra escola, que beneficiou de APE direto. 
Três alunos de 12º ano, do Curso Profissional, frequentavam o APE duas vezes por mês. Os 
respetivos Encarregados de Educação tiveram conhecimento desse facto. 
No ensino básico, 7º e 8ºanos todos os alunos transitaram ao ano seguinte. No 9º ano não 
transitou um aluno.   
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No ensino secundário regular, dos 10 alunos de 10º ano um foi transferido e nove transitaram; 
dos três alunos de 11º ano, dois transitaram e um mudou para um curso técnico profissional; dos 
quatro alunos de 12º ano, um foi transferido e três concluíram.  
Nos Cursos Profissionais e Vocacional, no 11º ano ficou retido um aluno, um foi transferido e dois 
transitaram. No 12º ano todos os alunos concluíram. 

 
1.7. Coordenação Pedagógica 
A coordenação pedagógica dos ensinos, básico, secundário e profissionalizante efetua-se 
preferencialmente através da coordenação dos diretores de turma do 3º ciclo do ensino básico e 
do ensino secundário, regular e profissional. Estes cargos foram atribuídos a três coordenadoras 
pedagógicas que reportavam diretamente à diretora da escola e aos dois adjuntos da direção. No 
decorrer do ano letivo as três coordenadoras pedagógicas reuniram frequentemente com os 
responsáveis da área de alunos da direção, com o objetivo de organizar e preparar, em cada 
período, as orientações para a realização dos conselhos de turma, articulando estratégias e 
procedimentos; analisar legislação que foi sendo publicada ao longo do ano e elaborar 
informação pertinente sobre a mesma, a qual foi disponibilizada atempadamente a todos os 
diretores de turma em suporte papel e/ou informático, utilizando o correio eletrónico ou o 
Google Drive.  
Foram realizadas reuniões de conselho de diretores de turma, nas quais foram transmitidas 
informações e distribuídos documentos para preparação das reuniões dos conselhos de turma e 
reuniões com pais e encarregados de educação, recolhidos pareceres/sugestões sobre 
documentos e procedimentos. Para facilitar o trabalho dos diretores de turma, os documentos 
necessários ao desempenho das suas funções foram sempre disponibilizados via correio 
eletrónico e alguns deles, nomeadamente os guiões das reuniões para os conselhos de turma, em 
suporte papel.  
Foi ainda realizada uma última reunião com os diretores de turma do ensino básico, juntamente 
com os diretores de turma do 10º ano, que teve como objetivo delinear um plano de ação 
estratégico para a promoção do sucesso escolar, sobretudo nos anos iniciais de ciclo, abordando 
questões como a liderança do diretor de turma, a articulação vertical, a articulação horizontal 
no conselho de turma e a implementação de regras em sala de aula.  
Nos relatórios das três coordenadoras encontram-se os dados referentes à ligação escola/família, 
dos quais salientamos os mais significativos, por ciclo de ensino. 
 

Quadro 43 - Presença de representantes dos EE de alunos do ensino básico nas reuniões intercalares 
 

 1º PERÍODO 2º PERÍODO 

7ºA 2 1 

7ºB 2 2 

7ºC 2 2 

7ºD 2 1 

8ºA 2 1 

8ºB 0 2 

8ºC 1 1 

8ºD 1 0 

8ºE 1 0 

9ºA 2 2 

9ºB 2 2 

9ºC 1 2 
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Quadro 44 - Contactos dos DT com pais e EE de alunos do ensino básico no 1º período 

  
 
 
Quadro 45 - Contactos dos DT com pais e EE de alunos do ensino básico no 2º período 
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Quadro 46 - Contactos dos DT com pais e EE de alunos do ensino básico no 3º período 

  
 
Ao longo dos três períodos, os meios de comunicação privilegiados foram a caderneta do aluno e 
o correio eletrónico.  
De seguida apresentam-se os dados relativos ao número de presenças de pais e encarregados de 
educação e respetiva percentagem em função do número de alunos, nos três períodos  
 
 
Quadro 47 - Presenças de pais e EE e respetiva percentagem em função do número de alunos no 1º período 
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Quadro 48 - Presenças de pais e EE e respetiva percentagem em função do número de alunos no 2º período 

 
Nota: Não se realizou reunião em virtude da diretora de turma se encontrar de atestado médico. 

 
Quadro 49 - Presenças de pais e EE e respetiva percentagem em função do número de alunos 

no 3º período 
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Quadro 50 - Presenças de pais e EE e respetiva percentagem em função do número de alunos, 

na última reunião do ano (7º e 8º) 
 

 
 

A presença de encarregados de educação nas reuniões é significativa, nomeadamente no 7º ano 
de escolaridade. Contudo, muitos encarregados de educação afirmaram que preferiam o 
atendimento individualizado onde podiam abordar questões mais pessoais; outros preferiam 
comunicar via correio eletrónico pois a sua disponibilidade para se deslocarem à escola era 
reduzida e o programa INOVAR permitia o acesso a grande parte da informação. 
 

Quadro 51 - Presença de EE e alunos nas reuniões intercalares – 10º ano 

Turma 
Novembro Fevereiro 

E. de Educação Alunos E. de Educação Alunos 

Total (10º - 8 turmas) 12 13 10 10 

Total (11º - 8 turmas) 8 11 8 8 

Total (12º - 7 turmas) 7 13 9 11 

 
Quadro 52 - Contactos estabelecidos com os EE do ensino secundário, no 1º período  

Turma Nº de EE 
presentes 
na reunião 

% de 
presenças 
de EE na 
reunião 

Convocados Iniciativa 
própria 

email Carta Telefone sms Total 

 
 
 

10º 

A 25 86 0 0 0 0 0 0 0 

B 17 61 7 10 0 0 7 2 26 

C 22 79 28 6 15 0 8 0 57 

D 15 63 24 5 1 0 4 0 34 

E 18 64 28 2 3 0 3 0 36 

F 16 70 1 7 8 1 9 2 28 

G 19 66 30 6 3 0 25 3 67 

H 15 52 6 1 4 8 11 0 30 

 
 
 

11º 

A 13 50 4 0 4 2 12 1 23 

B 14 56 25 1 27 3 2 0 58 

C 13 48 0 1 4 0 1 0 6 

D+H 6 16 1 1 28 24 5 0 59 

E 12 57 2 2 2 4 4 0 14 

F 6 21 0 0 6 28 1 0 35 

G 17 63 2 3 58 2 0 0 65 

 
 
 

12º 

A 25 83 30 0 26 0 0 0 56 

B         0 

C 22 71 32 1 5 0 1 0 39 

D 6 33 18 2 2 0 2 0 24 

E 10 53 28 1 0 0 1 0 30 

F 14 61 0 2 2 0 6 0 10 

G 16 70 2 1 2 8 6 0 19 
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Quadro 53 - Contactos estabelecidos com os EE do ensino secundário, no 2º período 

 

 
Quadro 54 - Contactos estabelecidos com os EE do ensino secundário, no 3º período 

 

 
 

Quadro 55 - Presenças de EE do ensino secundário, nas reuniões, por período 
 
 
 
 

Turma Nº de EE 
presentes 
na reunião 

% de 
presenças 
de EE na 
reunião 

Convocados Iniciativa 
própria 

email Carta Telefone sms Total 

 
 
 

10º 

A         0 

B 17 61 5 1 0 0 2 2 10 

C 26 84 29 10 5 0 10 1 55 

D 15 63 28 2 5 0 10 0 45 

E 13 46 28 3 26 0 0 1 58 

F 14 64 22 10 32 0 4 4 72 

G 17 61 28 3 49 1 2 20 103 

H 16 55 13 2 2 17 13 0 48 

 
 
 

11º 

A 13 52 3 0 3 0 4 0 10 

B 17 74 23 2 1 1 9 1 37 

C 14 58 24 4 4 0 2 0 34 

D+H 12 32 5 3 14 10 9 0 41 

E 13 62 2 3 4 15 2 0 26 

F 8 30 2 0 3 10 6 0 21 

G 16 62 3 2 50 0 2 0 57 

 
 
 

12º 

A 19 63 30 0 21 0 0 0 51 

B 10 27 2 2 24 6 4 1 39 

C 22 71 0 2 40 0 2 1 45 

D 6 30 20 4 4 0 2 0 30 

E 7 63 25 3 0 0 3 0 31 

F 10 42 0 0 5 14 0 0 19 

G 15 60 2 2 2 8 4 0 18 

Turma Nº de EE 
presentes 
na reunião 

% de 
presenças 
de EE na 
reunião 

Convocados Iniciativa 
própria 

email Carta Telefone sms Total 

 
 
 

10º 

A 12 43 23 0 0 0 0 0 23 

B 15 60 3 7 1 0 2 0 13 

C 24 83 29 16 32 0 12 0 89 

D 15 63 24 8 0 0 10 0 42 

E 11 39 28 4 28 0 3 0 63 

F 13 59 22 6 26 0 5 5 64 

G 18 64 28 6 20 0 14 10 80 

H 14 48 6 1 1 7 5 0 20 

 
 
 

11º 

A 7 29 4 1 4 0 4 0 13 

B 12 52 23 1 0 0 6 0 30 

C 13 57 23 2 3 0 0 2 30 

D+H 5 18 0 2 35 0 0 0 37 

E 7 35 2 3 26 4 6 0 41 

F   2 0 0 0 1 0 3 

G 12 52 4 2 4 0 1 0 11 

 
 
 

12º 

A         0 

B 8 30 2 0 25 1 4 0 32 

C 18 58 0 0 12 0 0 0 12 

D         0 

E 7 28 25 2 0 0 1 0 28 

F 11 48 0 1 0 0 3 0 4 

G 12 46 6 4 0 0 3 0 13 

Período % de presenças de EE na reunião 

1º 58,2 

2º 55,2 

3º 48,0 
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No que diz respeito ao envolvimento dos encarregados de educação na escola, ao longo do ano, 
destacou-se ainda a ocorrência de 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 seu sucesso. A diretora 
promoveu, no início do ano letivo, reuniões com os EE dos novos alunos e esteve presente em 
todas as reuniões de diretores de turma com os EE na sequência dos conselhos de turma 
intercalares das turmas com maior insucesso e/ou mais problemáticas. 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. Associação de Estudantes    
Tal como está previsto na lei, a Associação de Estudantes foi constituída, em outubro, após um 
período de eleições à qual concorreram duas listas. A lista vencedora iniciou funções de 
imediato, desenvolvendo o plano de atividades a que se propôs. A presidente da lista e outro 
elemento apresentaram o seu plano de atividades em reunião de conselho pedagógico o que 
facilitou o trabalho articulado entre a Associação da Estudantes e outros grupos de trabalho, 
nomeadamente do Grupo de Voluntariado e o GIS. Entre as atividades em que a Associação de 
Estudantes esteve envolvida destacam-se: Gala do 3.º ciclo (convívio para os alunos de 9º ano), 
viagem e baile de finalistas (para alunos de 12º ano), “Cargaleiro ao pôr-do-sol” e “Escola de 
Verão”. 
Para o próximo ano letivo, o Observatório da Qualidade recomenda a exigência, pela direção da 
escola, de um plano de atividades, entregue no ato de candidatura de cada lista, bem como uma 
maior visibilidade da Associação de Estudantes junto dos órgãos de gestão da escola. 
 
3. Projetos da escola  
Os projetos da escola estão discriminados no Plano Anual de Atividades (PAA), subordinado ao 
tema “Cidadania global: comunicar é estar no mundo e com o mundo”. A operacionalização do 
PAA reflete uma grande diversidade de atividades desenvolvidas, destacando-se pela sua 
frequência, a realização de eventos de comemoração de efemérides, dias ou festa tradicional, 
as atividades de complemento de currículo e, seguidamente, conferências, palestras, ações de 
sensibilização ou outro tipo de formação.  
Verifica-se também a participação de todos os departamentos curriculares na concretização de 
atividades, destacando-se, com maior incidência de atividades propostas, os grupos de 
recrutamento 300 (Português), 520 (Ciências Naturais) e 620 (Educação Física).  
Quanto ao número de ocorrências, destaca-se o Programa Eco-Escolas, o PES (Programa de 
Educação para a Saúde) e o grupo de voluntariado “Ajuda a Ajudar”. No âmbito de serviços e 
estruturas, a Direção e a Biblioteca merecem igualmente destaque.  
A maioria das atividades realizadas (96%) foi destinada aos alunos, envolvendo todas as turmas 
da escola que participaram em média, em pelo menos duas atividades promovidas pelos vários 
proponentes. No caso dos projetos, o maior grau de participação remete para as turmas do 
ensino básico. Em média, no conjunto das atividades desenvolvidas, foram envolvidos entre 31 a 
100 alunos. Nos projetos, a média situa-se entre os 11 e 30 alunos.  
O trabalho colaborativo assume uma expressão significativa no envolvimento de vários grupos de 
recrutamento em equipas de trabalho pluridisciplinar em programas/projetos como: Programa 
Eco-Escolas, Eathink e Clube de Jornalismo e biblioteca.  
O cumprimento das metas e objetivos do PEE situa-se no grau 5, a nível do contributo para a 
promoção do sucesso, no desenvolvimento de competências de cidadania e na promoção das 
relações entre a escola e a comunidade envolvente.  
A recolha de opiniões de intervenientes   
foi feita de forma informal na maioria dos casos, situando-se no grau 5 quanto à avaliação global 
feita pelos intervenientes. Os aspetos positivos destacados são, em número, superiores aos 
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negativos, de onde se pode deduzir um grau de satisfação elevada relativamente à concretização 
das atividades e projetos de desenvolvimento educativo. Decorrente da identificação dos 
principais problemas identificados, recomenda-se a necessidade de melhorar a articulação dos 
horários no sentido de potenciar as condições de trabalho colaborativo e melhorar as condições 
técnicas para a implementação de algumas atividades que exigiram o uso de computadores e de 
acesso à internet.  
Recomenda-se ainda a inclusão, no horário dos professores, de um bloco da componente não 
letiva destinado ao trabalho colaborativo, sempre que possível em simultâneo, o que permitirá, 
certamente, colmatar algumas das dificuldades sentidas este ano e possibilitará o 
desenvolvimento de um trabalho colaborativo mais transversal.  
A avaliação da concretização do PAA teve lugar em fevereiro e no final do ano letivo prevendo-
se, para o próximo ano letivo, a introdução dum questionário online, cujo preenchimento deverá 
ser acompanhado pelos dinamizadores das atividades e projetos. A coordenadora dos projetos, 
responsável pela elaboração, operacionalização e avaliação do PAA recomendou o 
aperfeiçoamento dos mecanismos de divulgação, com maior envolvimento dos diretores de 
turma e dos delegados de turma na divulgação das atividades e projetos, assim como um maior 
comprometimento dos coordenadores de atividades e projetos na sua divulgação através da 
página da escola, agenda eletrónica e jornal “A Outra Margem”.  

 
 
4. Impacto da escolaridade no percurso dos alunos  
No final do ano letivo (conforme quadro seguinte), pretendiam candidatar-se ao ensino superior, 
na 1ª fase, 236 alunos (mais 20 do que no ano passado); no entanto apenas 107 (102 no ano 
passado) apresentaram candidatura. Destes, 92 (79 no ano passado) foram colocados, dos quais 
38% na 1.ª opção (37% no ano passado), conforme consta nos dados fornecidos pelo Ministério da 
Educação, apresentados no Quadro 12.  
 

Quadro 56 – Resultados do acesso na 1.ª fase 

 
 
Na segunda fase foram colocados 27 alunos (mais dois do que no ano anterior) dos 52 que 
apresentaram candidatura (menos um do que em 2015/16), tendo 19% sido colocados na 1.ª 
opção (tal como no ano passado), como se pode constatar nos dados fornecidos pelo Ministério 
da Educação.  
Enquanto na 1ª fase de candidatura acederam ao ensino superior público mais alunos do que noa 
ano anterior, na 2ª fase as colocações seguem o padrão de 2016/17. 
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Quadro 57 – Resultados do acesso na 2.ª fase 

 
No que respeita aos cursos profissionais, não está instituída a prática de seguimento do percurso 
dos alunos, após a conclusão do curso. Os dados que se seguem foram fornecidos pelos diretores 
de curso. No curso profissional Técnico de Multimédia existiam 11 alunos no 12.º ano. Destes, 
oito terminaram o curso, estando três a frequentar um curso de especialização tecnológica de 
multimédia e um colocado no mercado de trabalho, na área comercial. Não existe feedback 
relativo aos outros quatro alunos Três alunos não concluíram o curso, estando um deles a 
frequentar um curso de fotografia. Quanto ao Curso Técnico de Eletricidade e Eletrónica, 
existiam cinco alunos no 12.º ano, tendo três terminado o curso. Dos dois que não terminaram 
um está a trabalhar e o outro irá emigrar assim que terminar.  
No que respeita ao Curso de Técnico de Eletrónica, Automação e 
Computadores existiam cinco alunos no 12.º ano, tendo quatro concluído o curso. O aluno que 
não terminou só não apresentou a Prova de Aptidão Profissional e encontrava-se a trabalhar 
numa empresa. Três dos alunos que terminaram prosseguiram estudos e encontram-se no 
Instituto Politécnico de Setúbal a realizar um curso de formação de continuidade para adquirir 
nível 5 de formação. Estes três alunos receberam oferta de trabalho na empresa aonde 
estagiaram. O quarto aluno que terminou e não prosseguiu estudos recusou também a proposta 
para ficar a trabalhar na empresa onde fez estágio por motivos pessoais (regresso a Cabo Verde). 
Dois dos alunos que não concluíram o curso de Técnico de Instalações Elétricas em 2015/16 
concluíram os módulos em atraso, durante o presente ano letivo. Para a conclusão do curso 
falta-lhes apenas a apresentação da PAP. Ambos se encontram a trabalhar, um deles no 
estrangeiro.  
No que respeita ao curso de Técnico de Vendas, existiam oito alunos no 12 º  ano, tendo seis 
concluído o curso. Dos alunos que não concluíram, a um faltava-lhe dois módulos da disciplina de 
Inglês e a outro falta-lhe apresentar a PAP; este aluno já se encontrava integrado no mercado de 
trabalho; aos restantes quatro aluno falta-lhes obter aprovação em diversos módulos e realizar a 
PAP. Dos seis alunos que concluíram o curso, três encontravam-se já integrados no mercado de 
trabalho em área compatível com a sua formação, tendo um deles prosseguido estudos.  
 
5. Reconhecimento pela comunidade  
No presente ano letivo foram efetuados questionários à comunidade escolar para avaliar o grau 
de satisfação da mesma, no âmbito da construção do próximo Projeto Educativo de Escola. 
Apresentamos os resultados mais significativos, obtidos à data de conclusão deste relatório. 
 

Quadro 58 - Número de respostas aos questionários 

Amostra  

Alunos 76 

Docentes 53 

Funcionários 8 

Encarregados de educação 23 

 
Na perspetiva dos alunos, a relação entre eles e com os professores foi considerada boa ou 
excelente e, com os funcionários, satisfatória ou boa. Relativamente ao cumprimento de regras 
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e respeito pelos outros elementos da comunidade (professores e funcionários), afirmaram, na 
sua maioria, que o fazem frequentemente ou sempre. Quanto ao espaço físico, equipamentos, 
instalações, limpeza, higiene e espaços de convívio, as respostas revelaram que são satisfatórios. 
Já no que respeita à segurança foi vista como boa. Os serviços existentes na escola (papelaria, 
reprografia, biblioteca…) foram avaliados como satisfatórios.  
Em relação ao processo de ensino/aprendizagem, os alunos consideraram que os professores 
utilizavam frequentemente estratégias diversificadas e disponibilizavam materiais (matrizes para 
os testes, fichas formativas, PowerPoint) que facilitavam a aprendizagem; propunham 
frequentemente a avaliação formativa e promoviam um adequado clima de sala de aula. 
Cerca de 55% dos alunos afirmaram conhecer os projetos existentes na escola, considerando-os 
interessantes, mas apenas 30% declarou participar em algum. Dos 76 alunos que responderam ao 
questionário, até ao momento, 60 consideravam-se satisfeitos / muito satisfeitos com a escola.  
Dos 53 professores que responderam ao questionário, todos consideraram promover um bom 
clima de aula, divulgar e fazer cumprir as regras de conduta; resolver frequentemente os 
conflitos e, quando tal não acontecia, encaminharam os alunos para o GAAF e, muito raramente, 
para a direção.   
No que respeita ao processo de ensino/aprendizagem, afirmaram utilizar, frequentemente ou 
sempre, estratégias diversificadas e disponibilizar materiais (matrizes para os testes, fichas 
formativas, powerpoint), facilitadores da aprendizagem dos alunos. Também assumiram 
promover, frequentemente ou sempre, momentos de avaliação formativa e admitiram alterar a 
sua prática letiva em função dos resultados académicos obtidos pelos alunos, bem como do perfil 
da turma. 
Acerca da relação estabelecida com a escola, assumiram realizar mais frequentemente trabalho 
colaborativo com os colegas do grupo de recrutamento do que com os colegas do conselho de 
turma; frequentemente, dinamizaram e/ou participaram em atividades do PAA e em projetos de 
desenvolvimento educativo existentes na escola. Para cerca de 90% dos professores, o grau de 
satisfação em relação à escola era bom ou muito bom. 
Entre os oito funcionários que responderam ao questionário, quase metade considerou que os 
alunos cumpriam raramente as normas de conduta e as instruções recebidas, tendo a restantes 
opinião mais favorável. A maioria dos funcionários sentiu-se respeitado pelos alunos e admitiu 
resolver a maioria dos conflitos. No que respeita às relações com o pessoal docente, a maioria 
considerou-as boas ou excelentes, referindo que os professores solicitavam a sua colaboração, 
sendo atendidos de forma bastante eficiente. Três dos oito funcionários considerou que trabalha 
melhor sozinho apesar de quase todos admitirem que estabeleciam relações satisfatórias, boas 
ou excelentes. A generalidade dos funcionários assumiu que recebia instruções eficazes das 
chefias; quanto à formação contínua, enquanto metade a considerou inexistente ou pouco 
satisfatória, os restantes revelaram uma opinião mais favorável. Os resultados apontaram para 
um razoável conhecimento dos documentos orientadores da escola. Globalmente, seis dos oito 
funcionários consideravam-se satisfeitos / muito satisfeitos em relação à escola. Quanto ao 
espaço físico interno (equipamentos, instalações e mobiliário) e externo (jardins e pátios) a 
maioria consideraram-nos satisfatórios, havendo uma opinião mais favorável quanto à limpeza e 
higiene. 
No que concerne aos encarregados de educação, a maioria afirmou estabelecer boas relações 
com a escola, onde, pelo menos, compareceu uma vez por período. Apenas dois em 23 
encarregados de educação pertenciam à Associação de Pais e Encarregados de Educação e 
admitiram realizar atividades por ela promovidas. Apenas 5 consideraram que a escola solicitava 
a sua participação. Quanto ao espaço físico (equipamentos e instalações), limpeza e higiene, a 
maioria consideram-nos satisfatórios, o mesmo acontecendo em relação à segurança. Das 
medidas promotoras do sucesso escolar, a coadjuvação é a melhor conhecida pelos EE, sendo a 
“Turma +”, tutorias e sala de estudo conhecidas por cerca de metade. Para todas as medidas, o 
diretor de turma constituiu a principal fonte de informação. Com exceção da coadjuvação, a 
maioria dos EE considerou as referidas medidas pouco satisfatórias. A grande maioria dos EE 
considerava-se satisfeito / muito satisfeito em relação à escola. 
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Face ao reduzido número de respostas nos questionários, o Observatório da Qualidade salienta a 
necessidade de promover uma maior adesão ao seu preenchimento. Recomenda-se ainda que se 
invista no esclarecimento dos EE acerca das medidas promotoras do sucesso escolar e sua 
avaliação. 
As transferências e as anulações de matrícula podem constituir indicadores da satisfação com a 
escola, embora as transferências possam ser ocasionadas por mudança de residência.   
No ensino básico ocorreram oito transferências (11 no ano letivo anterior); no ensino secundário 
regular tiveram lugar 32 (19 no ano anterior); no ensino vocacional uma e no profissional duas. 
Quanto às anulações de matrícula existiram 10 no ensino secundário regular e uma no 
profissional. A maioria das anulações de matrícula abrangeram disciplinas em que os alunos se 
tinham matriculado para melhoria de classificações. 
No presente ano letivo, por proposta da direção, o conselho pedagógico aprovou procedimentos 
que visaram evidenciar o mérito e a excelência dos alunos da escola a diversos níveis, 
estabelecendo diversos quadros de mérito: Bom e Excelente (a nível académico), Cívico, 
Desportivo e Artístico. A indicação de alunos para os quadros de mérito académico ocorreu ao 
longo dos três períodos letivos, não havendo distinção entre os níveis de Bom – média de nível 
4,0 (com arredondamento) e ausência de classificações negativas e de Excelente – média de nível 
5,0 (arredondado) e ausência de classificações negativas (Quadros 97 e 98). No que respeita ao 
mérito académico, foram instituídos dois níveis:  
 

Gráfico 97 – Alunos que integraram o Quadro de Mérito Académico, nos 1º e 2º períodos 

 
 

Gráfico 98 – Alunos que integraram o Quadro de Mérito Académico, no 3º período 
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No ano letivo de 2015/16 integraram o Quadro de Mérito 25 alunos do ensino básico (13 raparigas 
e 12 rapazes) e 21 alunos do ensino secundário (13 raparigas e oito rapazes). No ano letivo de 
2016/17, o Quadro de Mérito Bom integrou 29 alunos e o de Excelência 23. Desta forma, foi 
reconhecido o desempenho de 29 alunos que, embora não tenham atingido o nível de excelência, 
puderam ver o seu trabalho reconhecido, o que pode constituir uma importante motivação para 
a sua melhoria. 
Presentemente existem alunos dos ensinos básico e secundário indicados para os quadro de 
Mérito Desportivo e de Mérito Cívico. Para o quadro de Mérito Artístico só está indicado um aluno 
do ensino secundário, pelo que se recomenda que esta situação seja trabalhada ao nível da 
disciplina de Educação Visual e, em particular, na disciplina de oferta de escola, Oficina de 
Expressão Plástica, podendo vir a envolver a ligação ao patrono da escola. 
Os contributos da escola para o desenvolvimento da comunidade envolvente foram muitos e 
variados e englobaram parcerias, estágios dos alunos dos cursos profissionais, e prestação de 
serviços à comunidade. 
Entre os serviços prestados destacamos a “Escola de Verão”, cuja concretização contou com a 
colaboração de dezasseis professores, oito monitores e 46 alunos participantes, com idades 
compreendidas entre os 6 e os 16 anos. Foram realizadas atividades desportivas, lúdicas e de 
enriquecimento cultural, ao longo de duas semanas, de 3 a 14 de julho, das 9.30 às duas 
semanas de 16.30. Entre as atividades realizadas destacam-se: dinâmicas de grupo, peddy paper, 
xadrez, atividades desportivas na escola, canoagem, natação, escalada, ioga, laboratórios 
disciplinares - História, Francês, Informática, Matemática, Físico – Química, Filosofia - atividades 
de biblioteca, serigrafia, pintura, pintura e atelier de cozinha. 
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V. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO 
1. Gestão e operacionalização do currículo 
 
Gerir e adequar o currículo às necessidades dos alunos, exige um reforço do trabalho 
colaborativo entre os professores de cada grupo disciplinar em articulação com os órgãos de 
coordenação pedagógica da escola. Nesta vertente, há ainda um longo caminho a percorrer, no 
entanto tem sido feito um esforço por parte da direção e do conselho pedagógico para que a 
gestão articulada do currículo seja uma realidade.  
A articulação horizontal do currículo tem sido planificada no âmbito do conselho de turma, 
evidenciando-se nos planos curriculares de turma, elaborados ao longo do ano letivo e 
disponibilizados na Drive. Tem-se, no entanto, verificado que apesar de a grelha de articulação 
horizontal do currículo ser preenchida no início do ano letivo, esta assume um caráter 
meramente burocrático. A articulação vertical do currículo tem lugar ao nível de cada disciplina, 
entre anos letivos/ciclos de ensino. 
Com vista à concretização da articulação curricular, decorreram reuniões de conselho de turma, 
no início do ano letivo, que permitiram conhecer o perfil de entrada dos alunos na escola (7º e 
10º ano). Nestas reuniões, as informações veiculadas pelos professores do conselho de turma 
permitiram a utilização da informação sobre o percurso escolar dos alunos, nomeadamente em 
casos sinalizados de insucesso escolar. É referido no relatório do departamento de Expressões 
que, na disciplina de Educação Física, no início de cada ano letivo, são partilhadas informações 
sobre os alunos que podem passar pela disponibilização de registos de avaliações anteriores. No 
caso dos professores que não continuam na escola, essa informação é registada em ata de 
reunião de grupo e entregue ao próximo docente da turma. Apesar de não ser mencionado 
detalhadamente nos outros relatórios, é prática corrente esta troca de informações.  
Em todo este processo, o diretor de turma assume um papel fundamental, pois é ele que, desde 
a primeira até à última reunião do conselho de turma, gere toda a articulação pluridisciplinar e 
respetiva planificação de atividades no âmbito das diferentes disciplinas e dos diferentes 
projetos em que a turma participa. 
No que respeita à efetivação da articulação curricular destaca-se o projeto Estímulo à Melhoria 
das Aprendizagens (EMA), subordinado ao tema “Tejo: um rio de conhecimento”, que decorreu 
nos anos letivos de 2015/16 e 2016/17, envolvendo, no primeiro ano, todas as turmas do 7º ano 
e cinco turmas de 10º ano: A, B, C, E e G (turmas dos Cursos Científico-Humanísticos de Ciências 
e Tecnologias e Ciências Socioeconómicas) e, no segundo ano, os mesmos alunos, já no 8º e 11º 
anos, integrando a maioria das disciplinas do currículo. As disciplinas de Ciências Naturais, 
Físico-Química, Biologia e Geologia, Física e Química A, Geografia e Matemática foram as 
impulsionadoras do projeto; porém, as práticas experimentais e as metodologias aplicadas, como 
as “histórias de aprendizagem”, “estudo de caso” ou “trabalho de investigação em campo”, 
envolveram outras disciplinas e implicaram a articulação curricular horizontal e vertical (entre 
os 7º e 8º e os 10º e 11º anos).  
A contextualização do currículo e abertura ao meio concretizou-se através da existência de uma 
disciplina de oferta de escola no ensino básico - Oficina de Expressão Plástica - para os 7º e 8º 
anos de escolaridade. Para os 7º, 8º e 9º anos, a escola ofereceu também a disciplina de oferta 
complementar, vocacionada para o tratamento de temas nas áreas da sexualidade, cidadania e 
ambiente, através de metodologias ativas e, quando possível, envolvendo serviços e projetos da 
escola, como o SPO e o Programa de Educação para a Saúde.  
Nos relatórios dos departamentos é referida a reformulação das planificações, adaptando-as 
periodicamente às necessidades e dificuldades dos alunos. Recomenda-se que os professores 
passem a fazer chegar ao coordenador de grupo as diversas versões das planificações, 
devidamente datadas, de modo a existirem evidências da reformulação das mesmas. 
Em relação à dimensão artística, constatou-se que esteve presente tanto dentro da sala de aula 
como nas atividades de complemento curricular. Nas disciplinas do departamento de línguas, os 
conteúdos programáticos, sobretudo os que dizem respeito à literatura e à leitura de imagem, 
foram um bom exemplo. Nas disciplinas de artes visuais foi promovida a participação dos alunos 
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nas manifestações artísticas e culturais do concelho, bem como a participação em concursos e 
exposições de trabalhos dos alunos dentro e fora da comunidade escolar. Também na disciplina 
de Educação Física se deu relevo a esta dimensão através da dança, onde também se 
trabalharam conteúdos a nível da coreografia conjugada com temas musicais. Nas disciplinas de 
ciências experimentais e socioeconómicas a valorização desta dimensão foi efetuada através da 
realização de trabalhos de pesquisa cujos produtos incluíram cartazes e maquetes. 
No que diz respeito às atividades de complemento curricular, esta componente foi desenvolvida 
através da participação dos alunos em diversas atividades e projetos, como consta no Relatório 
de Avaliação final do Plano Anual de Atividades, com destaque para a “Quinzena das Artes”, 
exposições na escola como “Esboços de Paisagem”, Presépios, Postais de Natal, Instrumentos 
Musicais e Workshop de Ilustração Científica, exposições fora da escola, como a exposição de 
fotografia que teve lugar no Independente Futebol Clube Torrense, entre outras. Destaca-se 
ainda os saraus literários realizados no âmbito do projeto Deleitura que, pela escolha dos temas 
e forma como foram apresentados, se revelaram autênticas manifestações artísticas que ligaram 
poesia à declamação, à dramatização e a outras expressões artísticas; a oficina de expressão 
dramática constituiu-se como uma pedagogia ativa, no âmbito da arte de representar, 
conducente a aprendizagens transversais e motivadoras; o clube de jornalismo deu a conhecer o 
que de culturalmente relevante se passou na escola e na comunidade. Em grande parte das 
visitas de estudo realizadas foi visível a preocupação em dar a conhecer aos alunos outras formas 
de arte e de as associar aos conteúdos em que as mesmas se integravam. Finalmente, pela sua 
abrangência, destaca-se o arraial “Cargaleiro ao Pôr-do-sol”, em que os alunos recriaram o tema 
do projeto “Tejo: um Rio de conhecimento”, sob a forma artística e gastronómica, envolvendo a 
comunidade educativa.    
No âmbito das atividades da Biblioteca Florbela Espanca desenvolveram-se várias modalidades de 
trabalho pedagógico, sob a forma de projetos e atividades que contribuíram para o sucesso 
escolar dos alunos (tal como consta no respetivo relatório de avaliação).  
 
 
2. Ensino e avaliação   
Nos diversos departamentos é comum, no início de cada ano letivo, a realização de uma 
avaliação diagnóstica dos conhecimentos e competências dos alunos, com posterior análise de 
resultados. Esta análise permite conhecer o perfil dos alunos, de modo a adaptar as 
planificações a cada uma das turmas.  
Em cada departamento, as planificações a longo e médio prazo das aulas foram feitas no início 
do ano, por grupos de nível. Posteriormente, cada docente adaptou as mesmas tendo em conta 
as características específicas das suas turmas. No caso dos alunos com NEE, o diretor de turma é 
o responsável pelo seu Programa Educativo Individual (PEI), onde constam as adequações no 
currículo e no processo de avaliação desses alunos. 
Como incentivo à melhoria de desempenhos dos alunos, foram utilizadas metodologias ativas e 
experimentais em diversas disciplinas, como consta nos relatórios dos departamentos 
curriculares. Constituem exemplo de estratégias adotadas: questionamento oral, avaliação 
formativa, mediante exercícios práticos, valorização do trabalho realizado em sala de aula, 
análise de documentos diversos, sínteses dos conteúdos ministrados, trabalho em grupo/pares e 
pesquisa orientada 
Da leitura dos relatórios dos coordenadores de departamento destacou-se a diversificação das 
práticas pedagógicas, numa tentativa de dar resposta à diversidade dos alunos. As estratégias 
foram também planificadas em grupo de nível, procurando diminuir a carga expositiva das aulas 
e conduzir os alunos às suas próprias análises e conclusões, utilizando exemplos do dia-a-dia que 
permitiram que estes analisassem e aprendessem por si próprios, tornando assim a aprendizagem 
significativa. Sempre que possível, foram realizadas atividades práticas.  
A avaliação diagnóstica não se esgotou no início do ano letivo, uma vez que, nas planificações, 
se encontram referências à sua realização, nomeadamente no início da lecionação de cada tema. 
A avaliação diagnóstica possui três objetivos: identificar a realidade dos alunos; verificar se os 
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alunos apresentam ou não os pré-requisitos necessários e detetar as causas das dificuldades 
recorrentes na aprendizagem. Apesar da utilização generalizada de testes de avaliação 
diagnóstica de conteúdos no início de cada ciclo, de acordo com relatos informais de muitos 
professores, os mesmos têm tido um impacto nulo ou quase nulo no ensino. Efetivamente, basta 
que um aluno evidencie não se ter ainda apropriado de determinado conteúdo, para que o 
professor tenha de o incluir na planificação. Mesmo em conteúdos em que a análise do teste de 
diagnóstico indique como já adquiridos, tem-se verificado que, quando são aplicados outros 
instrumentos de avaliação, esse conhecimento é incipiente. Por esta razão, alguns professores 
têm optado por realizar avaliações diagnósticas de conteúdos e/ou de capacidades e 
competências, ao longo do ano, antes do início de cada unidade de aprendizagem, em vez de um 
único teste inicial.   
Foram realizadas atividades de avaliação formativa com comunicação dos resultados aos alunos, 
diretor de turma e EE. Em relação à avaliação formativa, apesar das evidências se reduzirem a 
documentos produzidos pelos próprios professores (sumários e planificações), o conhecimento 
que temos da prática dos professores, através de relatos dos próprios, dos alunos, dos 
encarregados de educação e coordenadores de departamento/grupo, evidencia que esta 
vertente esteve frequentemente presente nas práticas, nomeadamente através da realização de 
testes de avaliação formativa antes dos testes sumativos, fichas de trabalho e trabalho extra 
aula. Como consta no ponto 4.5, no âmbito da operacionalização do PNPSE, foi implementada 
uma medida, visando a dimensão transversal da avaliação formativa que permitiu ao aluno tomar 
conhecimento dos seus erros e suas causas para poder por pôr em prática um estudo mais 
sistemático e organizado. 
Com o objetivo de tornar mais evidente esta situação, recomenda-se que seja feita uma 
monitorização junto dos alunos, sobre a relevância das práticas de avaliação formativa nas 
diferentes disciplinas.  
As matrizes dos testes de avaliação sumativa foram elaboradas pelos professores que lecionam o 
mesmo nível de ensino e divulgadas atempadamente na aula e na plataforma MOODLE. Em 
diversos relatórios refere-se a elaboração de categorias e descritores para a avaliação do 
desempenho dos alunos. A avaliação sumativa  tem por função última a classificação dos alunos, 
tendo sido realizada ao longo do ano em momentos predefinidos. No documento “Critérios de 
avaliação”, constam ainda os instrumentos de avaliação e respetiva ponderação.  
Os instrumentos de avaliação produzidos foram diversificados, não só para conseguir chegar a 
todos os alunos mas também para avaliar e valorizar todas as vertentes (teórica e prática). São 
exemplos de instrumentos de avaliação utilizados, na avaliação diagnóstica, formativa e 
sumativa: fichas de trabalho, avaliações sumativas pontuais (“questão aula sem aviso prévio”), 
testes e minitestes escritos, testes online, grelhas de observação, quizes, grelhas de 
autoavaliação, e grelhas específicas de avaliação de processos e produtos desenvolvidos em 
trabalhos de pesquisa (individual/grupo), exposições orais, dramatizações, jogos de simulação, 
cartazes, blogues, webquest,…). Especialmente nas disciplinas sujeitas a avaliação externa, 
houve a preocupação de integrar nos elementos de avaliação, itens de natureza idêntica aos 
utilizados nas referidas provas. 
Em disciplinas com caráter prático, como as ciências experimentais e as que implicam práticas 
oficinais, recorreu-se a testes práticos, relatórios “V de Gowin” e desenvolvimento de projetos. 
Em disciplinas com um carácter prático ainda mais acentuado, como a Educação Física, a 
avaliação das aprendizagens foi realizada de forma continua e em todas as aulas. Nesta 
disciplina, em situações pontuais, os alunos foram solicitados a realizar testes escritos ou 
trabalhos individuais e/ou de grupo. Estas modalidades de avaliação foram utilizadas sobretudo 
com os alunos que, por justificação médica, não puderam realizar as aulas práticas.  
A monitorização e avaliação do ensino e das aprendizagens dos alunos cabe individualmente a 
cada professor e aos coordenadores e subcoordenadores de cada departamento curricular. Em 
relação à autoavaliação dos alunos centra-se, sobretudo, no final de cada período letivo, no 
entanto seria aconselhável fazer da autoavaliação dos alunos um processo mais sistemático e 
frequente, com o objetivo de os responsabilizar pelas suas aprendizagens e resultados. 
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Os instrumentos de avaliação a utilizar e respetivas ponderações são decididos ao nível do grupo 
de recrutamento/departamento curricular e, genericamente, aprovados em reunião de conselho 
pedagógico.  
A coerência entre o ensino e avaliação foi assinalada como carecendo de melhoria, quando da 
avaliação externa de escola, realizada no ano letivo de 2011/12. Desde então, apesar da 
diversificação de instrumentos de avaliação, tem-se constatado que a avaliação das 
aprendizagens dos alunos continuou centrada na aplicação de testes escritos e que estes foram 
utilizados predominantemente na sua vertente sumativa, em consonância com o modelo de 
avaliação externa. No que respeita ao processo de ensino, embora as aulas sejam 
predominantemente expositivas, observa-se já alguma diversidade de práticas, que tem pouca 
tradução na variedade dos instrumentos de avaliação.  
 
3. Trabalho colaborativo entre docentes 
O trabalho colaborativo constitui uma estratégia de partilha, que conduz ao desenvolvimento 
profissional e a uma maior disponibilidade para fazer experiências e correr riscos, permitindo 
aos professores aprender uns com os outros, numa partilha de saberes, de forma a ampliar o 
conjunto das competências. 
Foi atribuído pela direção um bloco semanal de 90 minutos para a realização de trabalho 
colaborativo a todos os docentes, com exceção dos casos em que constrangimentos de horário o 
impediram.  
 

Quadro 59 – Horário das sessões de trabalho colaborativo em cada departamento 

Departamento Horário 

Ciências Experimentais 3.ª feira das 14.30 às 16.00h 

Ciências Socioeconómicas 3.ª feira das 10.10 às 11.40h 

Expressões 2.ª feira das 14.30 às 16.00h 

Línguas 5.ª feira das 14.30 às 16.00h 

Matemática e Tecnologias 5.ª feira das 10.10 às 11.40h 

 
Foram calendarizadas reuniões de grupo de nível para desenvolvimento de trabalho colaborativo 
em todos os grupos de recrutamento. No próximo ano letivo, para uma avaliação mais fidedigna 
deste trabalho, torna-se a recomendar que sejam registadas as presenças dos professores em 
todas as sessões de trabalho e sumariadas pelo coordenador de grupo. Além disso, deverá ser 
solicitada a todos os grupos uma planificação a médio prazo, das atividades a realizar nessas 
sessões.   
De acordo com os relatos unânimes dos coordenadores de departamento, o trabalho colaborativo 
foi uma importante mais-valia para a elaboração das planificações das aulas, a longo, médio e 
curto prazo; realização de ajustes nas planificações previamente efetuadas; partilha de ideias e 
práticas; elaboração de recursos pedagógicos e de matrizes para os testes sumativos; elaboração 
de instrumentos de avaliação diagnóstica, formativa e sumativa; aferição da aplicação dos 
critérios de correção, para evitar discrepâncias na classificação dos testes; reflexão acerca dos 
resultados obtidos pelos alunos; estabelecimento de procedimentos a adotar, no que respeita a 
atividades e projetos e realização dos respetivos relatórios.  
Na disciplina de Educação Física, o facto das aulas ocorreram em espaços abertos, facilitou a 
colaboração entre professores, não sendo raro, durante as aulas, a intervenção de um colega em 
situações concretas.   
A supervisão pedagógica entre pares assumiu um caráter incipiente, apesar de algumas 
iniciativas. De qualquer modo, ocorreram algumas situações de colaboração entre docentes, em 
algumas aulas de disciplinas da componente técnica do curso profissional de Técnico de 
Multimédia, em que cada metade da turma ficou com um professor. As aulas decorriam em 
simultâneo e os professores circulavam livremente nos dois turnos, supervisionando e 
interagindo com os alunos a propósito das suas produções artísticas. No departamento de CSE, 
existiram algumas experiências de divisão da turma em dois grupos com o mesmo número de 
elementos, cada um dos quais trabalhou com um docente, numa sala própria, ou então existiram 
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aulas com a presença simultânea de dois professores (um titular e um coadjuvante) que 
interagiram com os alunos no sentido de tornar o trabalho a realizar mais individualizado.  
As docentes do Observatório da Qualidade entrevistaram todos os coordenadores e 
subcoordenadores de departamento, para melhor conhecimento das práticas de trabalho 
colaborativo em cada grupo de recrutamento, tendo os resultados obtidos sido resumidos numa 
análise SWOT. 

 

  
PONTOS FRACOS 

 

 
PONTOS FORTES 

 

 

 Resistência à mudança de práticas. 

 Dificuldade de cumprimento do 
horário pré-estabelecido para o 
trabalho colaborativo. 
 
 

 

 Partilha de práticas, ideias e 
experiências. 

 Partilha de materiais. 

 Fortalecimento da relação 
interpessoal entre os elementos 
do grupo.  

 
 

AMEAÇAS 

 
 

OPORTUNIDADES 

 

 Incompatibilidade de horário entre 
os elementos do grupo de 
recrutamento. 

 Tempo insuficiente para a 
realização do trabalho colaborativo 
nos horários dos professores sem 
redução da componente letiva. 

 

  Inserção das horas destinadas ao 
trabalho colaborativo a meio do 
turno. 

 Melhoraria da qualidade dos 
materiais de apoio à atividade 
letiva. 

 Realização de diferentes 
experiências didáticas e 
pedagógicas. 

 Operacionalização do Plano 
estratégico de combate ao 
insucesso. 

 
Da leitura da análise salienta-se a referência frequente da resistência à mudança o que 
dificultou a implementação desta prática. Porém, pôde-se verificar que, ao longo do ano letivo, 
essa resistência foi diminuindo, notando-se que esta prática tem vindo a ser assimilada como 
fazendo parte da cultura de escola.    
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VI. LIDERANÇA E GESTÃO  
 
A descrição da atuação da direção ao longo do presente ano letivo e respetiva avaliação 
encontra-se organizada de acordo com os seguintes domínios: Organização e Gestão Pedagógica; 
Cultura Organizacional e Melhoria Contínua; Competências Sociais, Recursos Humanos e Recursos 
Materiais e Financeiros. 
 
Domínio - Organização e Gestão Pedagógica 
Neste domínio a direção procurou:  

 Suscitar o trabalho em equipa; 

 Promover a troca de experiências e a cooperação entre todos os docentes;  

 Mobilizar para a reflexão sobre práticas pedagógicas;  

 Assegurar a coordenação das orientações curriculares e dos programas em estudo; 

 Promover a articulação com outras estruturas ou serviços da escola;  

 Promover a efetivação de estratégias de diferenciação pedagógica; 

 Propor ao conselho pedagógico a adoção de medidas pedagógicas destinadas a melhorar 
as aprendizagens; 

 Promover a participação e a inovação; 

 Promover a reflexão e a promoção do desenvolvimento pessoal, profissional e 
organizacional. 

No sentido de atingir estes objetivos, a direção desenvolveu as seguintes ações: 

 Inclusão na componente não letiva de cada docente de um bloco semanal de Trabalho 
Colaborativo para planificação estratégica no grupo/departamento, partilha de saberes, 
práticas, materiais e consolidação de práticas avaliativas e reflexivas; 

 Dinamização de ações de formação para os docentes para planificação estratégica, no 
início do ano letivo;  

 Criação de um calendário de supervisão pedagógica; 

 Continuação da Implementação das medidas Coadjuvação e “Turma +”. 
 
Domínio - Cultura Organizacional e Melhoria Contínua 
Procurando cumprir os objetivos do Projeto Educativo de Escola e do Projeto de Intervenção do 
Diretor que respeitam a este domínio, a direção procurou: 

 Assegurar a diferenciação pedagógica; 

 Melhorar o autoconhecimento do aluno, autonomia e capacidade de planificação do seu 
estudo; 

 Reforçar a realização de assembleias de delegados e subdelegados de turma; 

 Fortalecer a atuação dos serviços técnico-pedagógicos ao nível da intervenção precoce; 

 Assegurar a sinalização rápida dos alunos com elevado absentismo, pelos diretores de 
turma/diretores de curso e professores à equipa multidisciplinar; 

 Assegurar a comunicação rápida, das situações de alunos em risco de abandono, pelos 
diretores de turma aos encarregados de educação; 

 Atribuir a cada aluno identificado um tutor; 

 Assegurar a identificação de situações de carência pelos professores e assistentes 
operacionais e reforço dos apoios e ajudas sociais e económicos; 

 Divulgar as boas práticas educativas existentes na escola; 

 Fomentar a consciencialização/interiorização de deveres e direitos e a participação 
responsável de toda a comunidade educativa; 

 Continuar a articular, com os parceiros e agentes sociais, a intervenção junto das famílias 
em risco; 

 Elaborar um plano de formação destinado aos assistentes operacionais, com vista à 
melhoria das relações interpessoais, à gestão de conflitos e ao reconhecimento da sua 
atuação pelas crianças/jovens. 
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No sentido de atingir estes objetivos a direção desenvolveu ou implementou: 

 “Turma +” nas disciplinas de Português e Matemática de todas as turmas de ensino básico 
e a coadjuvação das disciplinas de Português, Matemática, Físico-Química e Biologia e 
Geologia, no ensino secundário; 

 Projeto “Sala de Estudo com Autonomia”; 

 Realização de reuniões periódicas quinzenais da Equipa Multidisciplinar, para tratamento 
e análise conjunta das situações de risco; 

 Realização de assembleias de turma e reuniões de delegados para promover a 
responsabilização dos alunos pelo seu comportamento e sucesso escolar; 

 Desenvolvimento de projetos ligados ao ambiente, voluntariado e solidariedade, que 
contribuem para o desenvolvimento pessoal e social dos alunos- “Programa Eco Escolas”, 
“Eathink”, “Ajuda a Ajudar”, etc.; 

 
Domínio - Competências Sociais 
Com base nos inquéritos efetuados à comunidade educativa, nos relatórios apresentados pelos 
diferentes departamentos e no relatório final de desenvolvimento do Plano Anual de Atividades 
(PAA) podemos concluir que foram atingidos os objetivos comtemplados neste domínio, a saber: 

 Fomentar a harmonia e o bem-estar de todos intervenientes na escola:  
alunos/famílias/não docentes e docentes;  

 Estreitar a relação com os parceiros da comunidade educativa; 

 Promover o salutar relacionamento dos alunos com a comunidade escolar dentro e fora 
da sala de aula (gestão de conflitos, cooperação, respeito pelas diferenças, 
compreensão da necessidade das regras); 

 Suscitar nos alunos interesse pelos assuntos da comunidade de forma a assumirem uma 
postura crítica com sugestões enriquecidas em debates; 

 Suscitar a responsabilidade de preservar o que é de todos; 

 Promover a participação da família e da comunidade, na escola. 
Tal como consta do relatório do PAA, foram concretizadas as atividades a seguir discriminadas 
que evidenciam o cumprimento dos objetivos deste domínio.  

 Criação de espaços de informação e de reflexão:  
• Reuniões periódicas como os delegados de turma e a direção; 
• Assembleias de turma presididas pelo delegado de turma; 

 Atribuição dos prémios de mérito em sessão pública na presença da comunidade 
educativa; 

 Divulgação dos trabalhos realizados pelos alunos a outras turmas e/ou à comunidade 
educativa, através de exposições, palestras, reportagens, dramatizações, Jornal Escolar, 
e página eletrónica da escola; 

 Dinamização das estruturas associativas e representativas dos alunos; 

 Envolvimento da família, dos Pais e Encarregados de Educação na atividade “Cargaleiro 
ao Pôr-do-sol”; 

 Reuniões com a Associação de Pais e EE pelo menos 1 vez em cada período; 

 Celebração do “Dia do Patrono”; 

 Envolvimento em iniciativas organizadas pela comunidade envolvente: “Março Jovem”, 
“Canta”, “Seixal Moda”; 

 Atuação concertada da Equipa Multidisciplinar; 

 Desenvolvimento das “Tutorias de Integração”; 

 Apoio à realização de Palestras sobre “ Maus tratos”; “Bullying”;” Comemoração de datas 
importantes”; “ Sarau Literário”, etc ; 

 Apoio ao Grupo de Voluntariado “ Ajuda a Ajudar”; 

 Participação nas atividades desportivas promovidas pela autarquia; 

 Organização das comemorações do aniversário da Escola; 

 Baile de Finalistas para o 12ºano; 
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 Organização da Viagem de Finalistas do 12ºano; 

 Convívio final de ano letivo para os alunos de 9º ano, organizado em parceria com a 
Associação de Estudantes. 

 
Domínio - Recursos Humanos 
No que respeita aos recursos humanos docentes foi considerado prioritário a ocupação da 
componente não letiva na promoção do sucesso educativo e na participação em projetos que 
desenvolvam a dimensão social, ambiental, ética e cultural dos jovens.  
    Nesse sentido privilegiou-se: 

 Trabalho colaborativo de docentes; 

 Apoio ao estudo; 

 Apoio educativo individual; 

 Tutoria;  

 Tutoria de integração; 

 Participação em projetos. 
No que concerne ao pessoal não docente, os assistentes técnicos e assistentes operacionais, 
foram organizados de forma a garantir a optimização do serviço prestado. Nesse sentido foram 
desenvolvidas as seguintes ações: 

 Gestão de processos nos serviços administrativos; 

 Afetação prioritária dos assistentes operacionais para o acompanhamento dos alunos e 
professores nos pavilhões e pavilhão gimnodesportivo, o funcionamento da biblioteca e o 
funcionamento dos serviços de apoio como reprografia, papelaria, bar. 

A faixa etária destes profissionais ronda os 60 anos, pelo que é problemática a gestão diária 
sendo necessário, muitas vezes, encerrar a biblioteca, o que penalizou os alunos. 
Foram estabelecidos protocolos com empresas, para garantir os estágios dos alunos dos cursos 
profissionais. 
A escola e a autarquia colaboraram em iniciativas conjuntas como, “Março Jovem” que incluiu 
diversas atividades, como “ Jornal Interescolar”e projeto “Guernika”. 
Foi estabelecido um protocolo com uma empresa de transporte, aprovado em conselho 
pedagógico, de forma a garantir uma optimização dos custos e contrapartidas para os alunos. 
 
Domínio - Recursos materiais e financeiros 
O conselho administrativo reuniu mensalmente para tomar decisões que permitiram viabilizar os 
planos de ação traçados. O orçamento geral e os relatórios de conta de gerência foram 
apresentados ao conselho geral e refletiam a articulação entre o PEE, o PAA, os investimentos 
feitos e as receitas obtidas no plano anual de contas.  
Durante este ano letivo foram realizadas diversas intervenções com o objetivo de valorizar 
espaços e equipamentos. 
Com recurso ao orçamento privativo, procedemos à aquisição de equipamentos informáticos  e à 
execução de pequenas reparações e aquisição/ reparação de material para as salas de aula a 
saber: 

 Introdução do novo sistema de cartão por aproximação no controle de entradas;  

 Pintura de salas de aula; 

 Aquisição de cadeiras e mesas para o refeitório; 

 Aquisição de cadeiras para 6 salas de aula; 

 Reparação de cadeiras de sala de aula; 

 Reparação de 40 bancos de laboratório partidos; 

 Aquisição de computadores para a sala de Multimédia: 

 Requalificação da sala de professores; 

 Requalificação da biblioteca; 

 Requalificação da sala onde irá funcionar o “Clube Europeu” e da sala onde irá funcionar 
a RTE; 
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 Requalificação do ASE. 
Com recurso a verbas disponibilizadas pela DGEstE procedeu-se a: 

 Resolução do problema de acumulação das águas pluviais na entrada na escola; 

 Aquisição de um novo fogão para o refeitório; 

 Requalificação do refeitório. 
Intervenção da Câmara Municipal do Seixal na substituição da conduta das águas residuais que 
liga os coletores da escola ao coletor principal. 
Os coordenadores de grupo disciplinar e os diretores de instalações realizaram os inventários e 
relatórios de necessidades anuais que sustentaram as opções de aquisição de material didático e 
outros equipamentos, de acordo com a disponibilidade orçamental ou com os projetos de 
grupo/escola. 
Continuou por realizar a requalificação urgente do pavilhão gimnodesportivo que, a curto prazo, 
comprometerá a realização das aulas de Educação Física, apesar da escola ter já desenvolvido 
todos os esforços no sentido de realização das obras, junto das entidades competentes. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A estrutura deste relatório foi estabelecida com base nos parâmetros observados pela Inspeção 
Geral de Educação e Ciência, no processo de avaliação externa das escolas. Esta opção exigiu a 
concentração de elevada quantidade de informação, dispersa em diversos relatórios, os quais 
foram analisados pelas professoras do Observatório da Qualidade, optando-se por destacar os 
dados numéricos e as ideias/conclusões mais relevantes.  
No que respeita aos referidos relatórios, além da quantidade de informação, destaca-se a 
diversidade, em termos de extensão dos conteúdos e aspetos formais da sua elaboração. Dado 
que esta situação é recorrente de anos anteriores, recomenda-se que sejam transmitidas 
orientações pela direção, no sentido de se conseguir uma maior uniformidade nos relatórios a 
produzir no próximo ano letivo. Nos relatórios predominam os pontos fortes, mas deve ser dada 
ênfase idêntica aos aspetos a melhorar, para que o processo de autoavaliação das práticas 
produza efeitos na sua melhoria. Efetivamente, relatórios que só evidenciam operacionalização 
de práticas bem sucedidas, de acordo com as orientações recebidas, são documentos destituídos 
de pragmatismo e que não permitem a melhoria da escola.   
A escola tem de continuar a investir na melhoria dos resultados académicos, especialmente nas 
disciplinas de Matemática A e Física e Química A e na melhoria da taxa de conclusão do ensino 
secundário. Estas duas situações, intrinsecamente ligadas, colocam um dilema aos professores 
que convém discutir de modo aberto e que se pode traduzir na seguinte questão: o investimento 
nos alunos deve dirigir-se primordialmente para o sucesso na classificação interna de frequência 
(e consequente acesso generalizado dos alunos à realização das provas de avaliação externa) ou 
na melhoria das classificações obtidas nos exames nacionais, com a consequente melhoria da 
posição da escola nos “rankings”, e previsível redução do número de alunos que são admitidos 
aos exames nacionais como alunos internos? Recomenda-se que esta discussão tenha lugar e que 
os professores se apropriem das conclusões e das consequentes orientações emanadas dos órgãos 
de gestão de topo e intermédia.  
Ainda neste âmbito, recomenda-se que, se existirem turmas de nível de Matemática A e Física e 
Química A no próximo ano letivo, as aulas sejam concentradas em três dias da semana, para que 
o horário dos alunos fique mais organizado. Embora pareça ser recomendável manter este 
procedimento, relembra-se que apenas um dos quinze alunos matriculados na turma de nível de 
Física e Química A concluiu o 12º ano. 
Quanto ao ensino profissionalizante, nos cursos profissionais o sucesso global manteve-se em 94% 
no 10º ano, passou de 91%, em 2015/16 para 97% em 2016/17 2 de 94% para 96%, no 12º ano. No 
curso vocacional o sucesso passou de 98%, em 2015/16, para 100%, no presente ano letivo. 
No que respeita à prestação do serviço educativo, recomenda-se que:  
- seja dada visibilidade à reformulação das planificações, que tem lugar ao longo do ano letivo;  
- na gestão da “Turma +” seja dada particular atenção aos critérios de seleção dos alunos que a 
integram e aos de determinação do intervalo de tempo de permanência dos alunos, seja 
operacionalizada a diferenciação pedagógica em termos de materiais, estratégias de trabalho e 
instrumentos de avaliação;  
- a existência e função das medidas de promoção do sucesso escolar deve ser melhor esclarecida 
junto dos alunos e dos encarregados de educação, aspeto em que a colaboração do diretor de 
turma é fundamental; 
- a avaliação formativa deve tornar-se uma prática mais habitual e com maior visibilidade nas 
aulas, sendo clarificados os seus propósitos e resultados, junto dos alunos e dos encarregados de 
educação; 
- a escola deve investir na coerência entre as práticas de ensino e de avaliação, uma vez que a 
crescente diversidade de práticas de ensino ainda não tem paralelo nas de avaliação, que 
continuam excessivamente dependentes da realização de testes sumativos. Porém, também 
aqui, o eventual desejo de inovação ao nível das práticas de avaliação é confrontado pela 
existência de provas de avaliação externa que assumem a modalidade de teste escrito e que, 
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frequentemente, têm um caráter decisivo no percurso escolar dos alunos e ao nível do 
prosseguimento de estudos.  
A importância do trabalho colaborativo é bem assinalada por todos os professores. Reitera-se a 
necessidade de sumariar e registar as presenças dos professores em todas as sessões de trabalho. 
Deverá ainda ser solicitada, a todos os grupos de recrutamento, uma planificação a médio prazo, 
das atividades a realizar nessas sessões.  
A escola é rica em programas, projetos e atividades, tendo melhorado notoriamente a estrutura 
do PAA e, especialmente, a forma de avaliar os eventos realizados. Parece ser aconselhável 
continuar o esforço de cumprimento dos prazos estabelecidos pela coordenadora, bem como a 
agregação de atividades/projetos, para uma melhor rentabilização do tempo de professores e 
alunos. Seria desejável melhorar a participação dos alunos ao nível da conceção dos projetos.  
A Associação Estudantes tem assumido crescente visibilidade; lembra-se que a entrega das listas 
candidatas deve ser acompanhada por um plano de atividades. O início das atividades deve ser o 
mais cedo possível e a AE deve integrar atividades/projetos existentes na escola, sem prejuízo 
da iniciativa dos seus membros. 
 


