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I. INTRODUÇÃO 
 

 As escolas são organizações às quais está confiada uma missão de serviço público. Ao 

procurar dotar os seus alunos de competências capazes de potenciar a inserção na vida ativa como 

cidadãos interventivos, críticos e aptos a dar um contributo válido para a vida económica, social e 

cultural do país, torna-se imperioso uma reflexão sobre as suas dinâmicas organizacionais. Deste 

exercício deve resultar o conhecimento dos pontos fortes e fracos, bem como dos constrangimentos 

da organização com vista a priorizar a elaboração de planos de melhoria que consubstanciem uma 

visão estratégica norteada para modelos de reconhecimento, valorização, incentivo e dinamização 

educativa. 

Nesse sentido, e dando cumprimento ao regulamentado na Lei n.º 31/2002 de 20 de dezembro 

e no Despacho normativo n.º 20/2012, a equipa de autoavaliação do Agrupamento de Escolas Dr. 

João de Araújo Correia (AE) desenvolve, pelo segundo ano, a sua atividade, concretizada quer na 

monitorização do Plano de Melhoria elaborado em função do amplo diagnóstico realizado em 

2019/2020, quer na avaliação de referenciais e indicadores que regularmente orientam a estratégia 

do AE em prol do sucesso educativo, elaborando o presente relatório, também ele um instrumento 

de autonomia para efeitos de prestação de contas, conforme regulamentado no artigo 9.º do 

Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril. 

Ressalva-se que o processo de autoavaliação envolveu regularmente toda a comunidade 

educativa por forma a garantir um papel transformador, construtor de conhecimento e 

empoderamento dos diversos atores educativos, numa lógica de participação democrática e 

desenvolvimento organizacional. 

Relativamente à estrutura do presente relatório, este apresenta as várias secções de acordo 

com os domínios em análise: autoavaliação, liderança e gestão, prestação do serviço educativo e 

resultados; seguem-se as propostas de melhoria, completando as opções estratégicas do ano 

transato.  Avalia-se especificamente a execução das ações constantes no Plano de Melhoria 

elaborado pela Equipa no início do ano letivo (Anexo 1), ouvidos os Departamentos Curriculares/ 

Áreas Disciplinares, Associação de Pais/EE e parceiros do AE, que priorizaram as medidas a 

implementar. Cada uma das ações insere-se numa das secções, de acordo com o referencial da 

Inspeção-Geral da Educação (IGEC) que orientou o processo de autoavaliação levado a cabo no 

ano transato. 

De ressalvar que a situação pandémica obrigou à mudança de práticas e planos, 

condicionando, de certa forma, a implementação plena de algumas ações, constrangimentos que 

se esperam superar a curto prazo. Ainda assim, o Plano de Melhoria revela uma taxa de execução 

na ordem dos 73%.  

A divulgação da atuação da Equipa de Autoavaliação segue os trâmites normais: Conselho 

Geral; Conselho Pedagógico; Portal do AE; redes sociais do AE; páginas da Associação de Pais/EE 

e da Associação de Estudantes do AE; Cartazes nos estabelecimentos escolares do AE. 
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 A equipa agradece a colaboração de todos os elementos da comunidade educativa, fulcrais 

para os resultados que integram este documento, salientando, mais uma vez, que o grande objetivo 

é contribuir para uma reflexão consciente de todos os agentes educativos, conducente à melhoria 

das políticas e práticas educativas vigentes neste Agrupamento. 
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II. METODOLOGIA 
 

Depois de uma ação mais abrangente em 2019/2020, norteada pelos novos referenciais de 

avaliação seguidos pela Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC), por forma a garantir 

coerência aos processos avaliativos internos e externos, a ação da Equipa de Autoavaliação focou-

se na monitorização da execução do Plano de Melhoria (Anexo B), que contemplava ações com 

vista a superar os constrangimentos e pontos fracos detetados no ano transato. Criaram-se equipas 

operacionais e distribuíram-se os membros da Equipa de Autoavaliação, a quem competia a 

monitorização da implementação das ações. Esse processo apresenta-se em tabela com objetivos, 

responsáveis, cronograma, monitorização, constrangimentos, grau de concretização, divulgação e 

recursos/ sugestões para 2021/22. Posteriormente, a equipa envidará esforços no sentido de 

promover uma reflexão participada sobre o impacto efetivo do conjunto de ações desenvolvidas e 

do caminho ainda a percorrer numa escola sempre em mudança.  

Como já referido, o presente relatório foca-se em quatro domínios - Autoavaliação, Liderança 

e Gestão, Prestação do Serviço Educativo e Resultados - que resultam da articulação entre os 

termos de análise do artigo 6.º da Lei n.º 31/2012, de 20 de dezembro, e os domínios do quadro de 

referência da IGEC, relativo ao terceiro ciclo de avaliação externa das Escolas. 

 A recolha de dados efetuou-se através de plataformas do Ministério, como o E360, o 

programa JPM, o Infoescolas e através de relatórios e painéis, referidos nas respetivas secções. 

No presente ano letivo, apenas se avaliaram alguns campos de análise dos quatro domínios, 

ainda que se mantenham as tabelas com todos os referentes e indicadores por forma a garantir a 

sua apropriação pela comunidade e a nortear a ação da avaliação que incide, maioritariamente, no 

ano letivo 2019/2020, ainda que, quando possível, se analisem dados de 2020/21, por forma a 

refletir e agir atempadamente.  
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III. AUTOAVALIAÇÃO 
 

 Contextualizada pela Lei n.º 31/2002, de 20 de dezembro, a autoavaliação dos AE emerge 

como uma prática fundamental para a melhoria da qualidade do processo educativo, da sua 

organização e dos seus níveis de eficiência e eficácia, potenciando uma cultura de qualidade, 

exigência e responsabilidade. 

 A partir da autoavaliação é possível delinear uma ação estratégica sustentada em factos e 

resultados que envolvem grande parte da comunidade educativa, em especial os professores, os 

alunos, os pais e encarregados de educação, as autarquias, os funcionários não docentes e, ainda, 

as instituições e organizações locais. 

O Relatório de autoavaliação consagra-se como um instrumento de autonomia para efeitos 

de prestação de contas, conforme regulamentado no Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril. 

Recorrendo ao referencial da IGEC, o AE está, este ano letivo, em condições de avaliar a sua prática 

neste domínio, bem como do impacto efetivo do conjunto de ações desenvolvidas, contribuindo 

assim para o processo de autorregulação do agrupamento. 
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1.1.1. Procedimento(s) sistemático(s) de autoavaliação da escola 

1.1.2. Articulação da autoavaliação da escola com os restantes processos de 

avaliação que ocorrem na escola 

1.1.3. Auscultação e participação abrangentes da comunidade educativa 
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1.2.1. Adequação da autoavaliação à realidade da escola 

1.2.2. Centralidade do processo de ensino e aprendizagem 

1.2.3. Existência de estratégias de comunicação e de reflexão acerca dos resultados 

da autoavaliação com a comunidade educativa 
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2.1.1. Abrangência do processo de recolha de dados 

2.1.2. Rigor do processo de análise dos dados 

2.1.3. Melhoria contínua do processo de autoavaliação 

2.1.4. Monitorização e avaliação das ações de melhoria 
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2.2.1. Evidências da autoavaliação na melhoria organizacional da escola 
2.2.2. Evidências da autoavaliação na melhoria do desenvolvimento curricular 
2.2.3. Evidências da autoavaliação na melhoria do processo de ensino e de 
aprendizagem 
2.2.4. Evidências da autoavaliação na definição das necessidades de formação 
contínua e avaliação do seu impacto 
2.2.5. Evidências do contributo da autoavaliação para a melhoria da educação 
inclusiva (implementação das medidas curriculares, afetação de recursos e 
funcionamento das estruturas de suporte) 

Tabela 1 – Autoavaliação - campos de análise, referentes e indicadores da IGEC 
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1. Desenvolvimento 

 

1.1. Organização e sustentabilidade da autoavaliação 

 

A autoavaliação evidenciou-se como um dos pontos fracos regularmente apontados ao AE, 

apesar de se reconhecer a sua importância enquanto fator «potenciador de uma cultura de 

monitorização e de melhoria contínua, com impacto no planeamento, na organização e nas práticas 

profissionais» (Relatório IGEC 2016/2017). Em 2019/20 encetou-se um processo de autoavaliação, 

de forma criteriosa e abrangente, norteado pelos novos referenciais de avaliação seguidos pela 

Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC), por forma a garantir coerência aos processos 

avaliativos internos e externos. Em 2020/21, deu-se continuidade a esta ação, optando-se por focar 

a atenção na execução do Plano de Melhoria que resultou da autoavaliação efetuada em 2019/20 

e mantendo a análise em determinados referentes e indicadores de especial relevância para as 

opções estratégicas do AE.  

Assim, e relativamente a este domínio da autoavaliação, é já possível tecer algumas 

considerações de acordo com os referentes e indicadores da IGEC selecionados (Tabela 1), que 

potenciem a elaboração de planos de atuação a curto ou médio prazo. 

 Ressalve-se que, embora a autoavaliação de acordo com os pressupostos supra enunciados 

tenha sido uma lacuna, as várias estruturas do AE revelavam uma cultura sistemática e regular de 

autoavaliação, analisada e discutida em sede dos diversos órgãos gestionários escolares. A 

articulação entre os vários processos de avaliação que ocorrem no AE é facilitada pela constituição 

da equipa de autoavaliação com acesso direto aos dados resultantes de cada 

estrutura/projeto/programa e com um conhecimento sustentado do seu conteúdo. Nomeemos, a 

título de exemplo, a avaliação da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI), 

Bibliotecas Escolares (BE), Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF) ou da Equipa de 

Inovação. O presente relatório regista a avaliação efetuada a partir das considerações dos seus 

relatórios finais, por forma a proporcionar uma visão holística das dinâmicas da escola e a identificar 

as áreas prioritárias de intervenção da equipa. 

 Como já foi referido, em 2019/2020, procedeu-se a uma auscultação abrangente da 

comunidade educativa com recurso, entre outros instrumentos, a questionários e painéis de 

entrevistas. Esta participação continuou a ser concretizada de forma regular, no sentido de recolher 

informações sobre o Ensino a Distância, sobre a literacia digital, a qualidade das aprendizagens ou 

para efeitos de elaboração do Projeto Educativo, por exemplo. Por outro lado, procurou-se melhorar 

a comunicação entre o AE e a comunidade, nomeadamente através da criação de um novo portal 

mais funcional e que colmatasse as lacunas diagnosticadas neste campo.  

 Além da representatividade nos órgãos colegiais, acresce a participação dos alunos, 

Pais/Encarregados de Educação, corpo não docente e instituições da comunidade em diversas 

estruturas do AE, como a Equipa de Inovação ou a própria Equipa de Autoavaliação, fazendo 

inclusive o acompanhamento e monitorização de algumas ações de melhoria. 
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1.2. Planeamento estratégico da autoavaliação  

 

Ainda que o processo de autoavaliação siga os referenciais da IGEC, é possível comprovar, 

através do Relatório de Autoavaliação de 2019/2020, que foi efetuada uma análise direcionada 

especificamente para o AE e para todos os estabelecimentos escolares que o compõem, dando 

conta das suas particularidades e características intrínsecas, por exemplo, o nível de ensino, as 

práticas pedagógicas, a oferta extracurricular e os serviços. O mesmo se pode observar na 

constituição dos painéis auscultados e na elaboração dos questionários aplicados para recolha de 

dados. 

Nos pressupostos que elevam a autoavaliação a uma atividade fundamental para a melhoria 

das dinâmicas escolares, o foco será sempre o processo de ensino e aprendizagem e as melhorias 

que se podem implementar por forma a garantir o sucesso dos alunos. Esta centralidade é visível 

nas ações de melhoria, que integram o Plano Plurianual de Melhoria (PPM) no âmbito do TEIP 

(Território Educativo de Intervenção Prioritária) e, ainda, nas ações de melhoria propostas em 

consequência da autoavaliação efetuada no ano transato. 

 O Relatório de autoavaliação 2019/2020 foi apresentado numa sessão inicial, a 21 de julho, 

ao Presidente do Conselho Geral e ao Diretor e, posteriormente, divulgado, a 23 de julho, nos vários 

órgãos internos – Conselho Geral, Conselho Pedagógico, Departamentos Curriculares, Áreas 

Disciplinares. Foi, ainda, publicado no Portal da Escola e partilhado através dos representantes dos 

Pais/EE, dos alunos e do corpo não docente que compunham a equipa de autoavaliação. 

 Dada a análise exaustiva e a dimensão do Relatório, optou-se por uma versão sintetizada em 

powerpoint que facilitasse a reflexão e discussão dos resultados, também ela publicada no Portal 

do AE.  

 Ressalve-se que se procedeu novamente à auscultação da comunidade aquando da 

elaboração do Plano de Melhoria de forma a priorizar as áreas com necessidade de uma 

intervenção mais premente, a partir da qual se delineou um plano e cronograma para a sua 

elaboração (Anexo B). 

 

2. Consistência e impacto da autoavaliação 

 

2.1. Consistência das práticas de autoavaliação 

 

No presente ano letivo, a recolha de informação assentou, sobretudo, no tratamento dos 

dados produzidos pelo Programa Alunos JPM (no caso do Ensino Profissional) ou pela BIME – 

Plataforma de Informação Edu (E360). Recorreu-se ao ENES – Exames Nacionais do Ensino 

Secundário e, ainda, aos dados de monitorização internos, nomeadamente os relatórios semestrais 
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PPM/TEIP. Acresce a consulta e análise de documentos/relatórios e, ainda, a informação resultante 

de entrevistas a algumas lideranças intermédias. 

Com uma ação contínua de autoavaliação pretende-se melhorar os procedimentos a adotar 

por forma a garantir a validade dos dados recolhidos e agir em conformidade com os resultados. 

Ainda assim, com o Plano de Melhoria elaborado, observando a sua taxa de execução e analisando 

a avaliação que consta neste relatório, é já possível aferir que a ação do ano transato se traduziu 

em melhorias significativas para a organização escolar. 

 

2.2. Impacto das práticas de autoavaliação 

 

A concretização plena das ações de melhoria propostas pela equipa de autoavaliação e 

priorizadas pela comunidade educativa, através dos seus representantes, revelam um impacto 

positivo na dinâmica organizacional do AE. A título de exemplo, destaquemos a formação no âmbito 

da literacia digital, a atualização do portal, a criação do Provedor do Aluno ou do Observatório Pós-

Secundário. 

Relativamente ao desenvolvimento curricular e ao processo de ensino e de aprendizagem, o 

Plano de Melhoria contempla ações que visam a capacitação dos docentes no domínio das 

metodologias ativas e estratégias inovadoras ou da supervisão pedagógica. Em articulação com a 

Equipa de Inovação também adota uma postura proativa nomeadamente, através da elaboração 

dos projetos para a sala de aula do futuro e da sala de multimédia, ou do estabelecimento de 

protocolos com instituições/organizações da comunidade, entre outras medidas implementadas. 

 No tocante à formação, de acordo com o Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, republicado 

pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho, é da competência do Diretor, ouvido o Conselho 

Pedagógico, a aprovação do Plano de Formação do pessoal docente e não docente, ouvido 

também, no último caso, o município. Da análise do relatório de autoavaliação de 2019/20 foram 

identificadas as principais fragilidades ao nível das necessidades de formação no agrupamento. 

Concluiu-se que o plano de formação definido para o corpo docente vai ao encontro da maioria das 

necessidades diagnosticadas, sendo o grau de satisfação neste universo de 71%. A formação tem 

sido concretizada pelas mais variadas formas, superando-se, inclusive, os constrangimentos 

associados à pandemia, através da realização de ações online. Além da Equipa de Inovação já 

referenciada, os professores recorrem ao CFAE de Vila Real, a instituições do ensino superior ou 

mesmo a empresas particulares e, a nível interno, à Equipa de Inovação ou ao GAAF que também 

asseguraram várias ações. Além da formação na área específica da docência, mantém-se a 

necessidade de formação na área das tecnologias digitais a que se tem dado resposta e que, 

naturalmente, se traduz no desenvolvimento e implementação de práticas inovadoras na sala de 

aula. Em 2020/21 deu-se início ao Plano Digital para a Docência, a avaliar no próximo ano letivo. 

 Já no que respeita ao pessoal não docente, a autoavaliação revelou que apenas cerca de 

40% “são de opinião que a Direção define um plano de formação de acordo com as necessidades 
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diagnosticadas”. No sentido de dar resposta a esta fragilidade foi elaborado o plano de formação 

do agrupamento, para implementação durante o ano letivo 2020/2021, que incluía várias ações de 

formação na área da saúde, também dirigidas ao pessoal não docente, privilegiando-se a parceria 

com a Equipa de Saúde Local como entidade formadora e a colaboração das Forças Armadas em 

ações de formação sobre higienização, limpeza e medidas de autoproteção no âmbito da COVID-

19.  

 Convém ressalvar que a situação pandémica condicionou a operacionalização em pleno de 

determinadas ações de âmbito pedagógico e didático, nomeadamente os projetos no domínio da 

autonomia e flexibilidade curricular, que previam metodologias ativas de aprendizagem associadas 

a saídas de campo, trabalhos de pesquisa em grupo, estratégias que, pelo distanciamento exigido, 

apenas aconteceram virtualmente com limitações variadas. 

 No tocante à melhoria da educação inclusiva (implementação das medidas curriculares, 

afetação de recursos e funcionamento das estruturas de suporte), está previsto para 2021/2022, 

um enfoque neste âmbito. Os relatórios anuais da EMAEI de 2018/2019 e 2019/2020 identificam 

pontos fortes e fracos, bem como sugestões de melhoria que se podem concretizar a curto prazo e 

que serão já transpostas para o presente relatório. 

 

3. Síntese Autoavaliação 
 

 
 Evidenciam-se claramente progressos no domínio da Autoavaliação, constatando-se o 

seu impacto nas ações de melhoria implementadas, bem como na articulação entre os vários 

dados resultantes da monitorização realizada ao longo do ano letivo. 
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IV. LIDERANÇA E GESTÃO  

 

 Em 2019/20 avaliou-se o desempenho dos órgãos de administração e gestão do 

Agrupamento, abrangendo o funcionamento das estruturas escolares de gestão e de orientação 

educativa, o funcionamento administrativo, a gestão de recursos e a visão inerente à ação 

educativa, enquanto projeto e plano de atuação. Da análise dos dados recolhidos resultou a 

proposta de seis ações de melhoria selecionadas depois de a comunidade educativa se ter 

pronunciado sobre as ações que considerava prioritárias a curto prazo – Elaboração do Projeto 

Educativo, Atualização do Regulamento Interno, Elaboração de um Projeto Curricular do AE, 

Desenvolvimento de ações de formação/ capacitação no âmbito das literacias digitais, Criação de 

um logótipo do AE e Atualização do Portal do AE.  

 A Equipa de Autoavaliação acompanhou a sua implementação, apresentando neste Relatório 

o resultado da monitorização de cada uma das ações e as medidas ou melhorias a observar no 

futuro. 

 Além do Plano de Melhoria, avalia-se a atuação de outras estruturas que se destacam ao 

nível da implementação de projetos e estratégias inovadoras, bem como no estabelecimento de 

parcerias com organizações e instituições da comunidade, seguindo os indicadores da IGEC neste 

domínio (Tabela 2). 

 

A
 -

 L
ID

E
R

A
N

Ç
A

 E
 G

E
S

T
Ã

O
 

Campos de 
análise 

Referentes Indicadores  

 

1.Visão e 

estratégia 

Visão estratégica  

orientada para a 

qualidade das  

aprendizagens  

 

 

 

- Definição clara da visão que sustenta a ação da escola com vista à consecução do 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

- Visão partilhada pelos diferentes atores educativos e mobilizadora da sua ação 

 

Documentos  

orientadores da  

escola 

- Clareza e coerência entre os documentos orientadores da ação da escola 

- Clareza e coerência dos objetivos, metas e estratégias definidos no projeto 

educativo 

- Relevância das opções curriculares constantes dos documentos da escola para o 

desenvolvimento de todas as áreas de competências consideradas no Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

2. Liderança 

 

Mobilização da  

comunidade  

educativa 

- Orientação da ação para o cumprimento das metas e objetivos educacionais 

- Motivação das pessoas, desenvolvimento profissional e gestão de conflitos 

- Incentivo à participação na escola dos diferentes atores educativos 

- Valorização dos diferentes níveis de liderança, nomeadamente as lideranças 

intermédias 

Desenvolvi- 

mento de projetos, 

parcerias e 

soluções 

que promovam a 

qualidade das 

aprendizagens 

- Parcerias com outras instituições e agentes da comunidade que mobilizem 

recursos e promovam, assim, a qualidade das aprendizagens 

- Incentivo ao desenvolvimento de projetos e soluções inovadoras 

- Avaliação da eficácia dos projetos, parcerias e soluções 

- Parcerias com outras instituições e agentes da comunidade que mobilizem 

recursos e promovam, assim, a qualidade das aprendizagens 
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3. Gestão 

Práticas de 

gestão e 

organização das 

crianças e dos 

alunos 

 

 

 

- Existência de critérios pedagógicos na constituição e gestão dos grupos e turmas 

- Flexibilidade na gestão do trabalho com os grupos e turmas 

- Existência, consistência e divulgação na comunidade educativa de critérios na 

aplicação de medidas disciplinares aos alunos 

- Envolvimento dos alunos na vida da escola 

 

Ambiente escolar  

 

- Promoção de um ambiente escolar desafiador da aprendizagem 

- Promoção de um ambiente escolar seguro, saudável e ecológico 

- Promoção de um ambiente escolar socialmente acolhedor, inclusivo e cordial 

Organização,  

afetação e  

formação dos  

recursos 

humanos   

- Distribuição e gestão dos recursos humanos de acordo com as necessidades das 

crianças e alunos 

- Gestão dos recursos que valorize as pessoas, o seu desenvolvimento profissional 

e bem-estar 

- Gestão dos recursos humanos que impulsione a autonomia e a diversidade 

organizativa 

- Práticas de formação contínua dos profissionais, por iniciativa da escola, 

adequadas às necessidades identificadas e às suas prioridades pedagógicas 

Organização e  

afetação dos  

recursos 

materiais 

- Opções tomadas com impactos positivos na qualidade das aprendizagens 

- Opções tomadas tendo em conta as necessidades e expectativas 

de todas as crianças e alunos 

- Opções monitorizadas e ajustadas quando necessário 

Comunicação  

interna e externa 

- Diversidade e eficácia dos circuitos de comunicação interna e externa 

- Rigor no reporte de dados às entidades competentes 

- Adequação da informação ao público-alvo 

- Acesso à informação da escola pela comunidade educativa 

- Divulgação da informação respeitando princípios éticos e deontológicos 

Tabela 2 – Liderança e Gestão - campos de análise, referentes e indicadores da IGEC 

 

1. Visão e estratégia 

  

1.1. Visão estratégica orientada para a qualidade das aprendizagens e documentos 

orientadores da escola 

 

Ainda que se tenha constatado que os documentos orientadores do Agrupamento traduziam 

uma visão estratégica clara patente nos diversos documentos de ação educativa - com enfoque 

para o Projeto Educativo e o Plano Plurianual de Melhoria 18’21 – era necessário proceder a uma 

atualização e consequente articulação entre os dois documentos. Neste sentido, desenvolveu-se a 

primeira ação de melhoria – Elaboração/ Atualização do Projeto Educativo respeitante ao quadriénio 

2019/2022, com a ressalva de que o novo mandato do Diretor do AE se iniciou a 30 de abril de 

2019.  
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1.1.1. Projeto Educativo 

 

ÁREA DE MELHORIA 

Liderança e Gestão 

I - AÇÃO DE MELHORIA 

Elaboração/Atualização do Projeto Educativo 

Objetivo(s) da ação de Melhoria 

 

• Proceder à atualização do Projeto Educativo do AEJAC, de modo a corresponder aos desafios 
lançados pelos Decretos-Lei n.º 54 e n.º 55/2018, de 6 de julho, bem como às novas orientações do 
Programa TEIP. 

• Envolver a comunidade educativa, nomeadamente os departamentos/ grupos de área disciplinar 
ou Pais/EE para a identificação de eventuais problemas e/ou fragilidades, com o objetivo da sua 
conscientização para os desafios que se colocam atualmente e promoção de respostas mais reflexivas 
e mais centradas no coletivo. 

 

Equipa operacional Membro da Equipa de Autoavaliação 

Helena Nunes, Joaquina Tomé, Lígia Ramos, 
Sofia Reis (docentes); Sónia Monteiro (não 
docente); Ana Margarida Macedo (alunos); 
Mónica valente (autarquia); Rui Cancela e Olga 
Jesus (Associações de Pais/EE). 

Sofia Reis 

Data de início Data de conclusão 

janeiro 2021 setembro de 2021 

Constrangimentos  

Fase de nova auscultação dificultada pela situação pandémica e confinamento. 
Atrasos na comunicação sobre as novas orientações para o desenvolvimento do Programa TEIP. 

Monitorização   

Reuniões periódicas. 

Avaliação da ação 

Em fase de execução. 

Divulgação 

Apresentação à comunidade em sessão própria no início de setembro; Portal da Escola. 
 

 

 
1.1.2. Regulamento Interno  

 

Constatou-se que o AE possui um Regulamento Interno desatualizado, datado de 2012, e, 

entretanto, sujeito a várias adendas de forma a contemplar as diferentes alterações legislativas, 

pelo que se definiu, também como uma prioridade, a sua atualização. A equipa operacional 

desenhou um plano de atuação, que prevê a sua conclusão em 2021/2022. 
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ÁREA DE MELHORIA 

Liderança e Gestão 

II - AÇÃO DE MELHORIA 

Atualização do Regulamento Interno 

Objetivo(s) da ação de Melhoria 

• Atualizar o Regulamento Interno em conformidade com os normativos legais em vigor, 
nomeadamente: 

− o regime de funcionamento da escola, dos seus órgãos de administração e gestão, das 
estruturas de gestão intermédia e dos serviços; 

− os direitos e deveres dos membros da comunidade educativa. 

• Assegurar a divulgação das regras de funcionamento da escola. 
 

Equipa operacional Membro da Equipa de Autoavaliação 

Maria Goreti Alves, Paulo Guedes e Pedro 
Ferreira 

Isabel Aguiar 

Data de início Data de conclusão 

novembro de 2020 julho de 2022 

Constrangimentos 

Fase de apresentação de versões de trabalho dificultada pela situação pandémica e confinamento. 

Monitorização   

Reuniões periódicas. 
 

Avaliação da ação 

Em fase de execução. 

Recursos 

Assegurar a atribuição de crédito horário (3h CNLE) para os professores que integram a equipa 
operacional. 

Cronograma para 2021/2022 

• Discussão das versões de trabalho: dezembro 2021; fevereiro 2022. 

• Apresentação à comunidade: março 2022 (após aprovação no Conselho Geral). 

• Divulgação da versão final nos órgãos do AE e através dos meios online. 

 

 

1.1.3.     Projeto Curricular do AE 

 

Os princípios orientadores da operacionalização dos currículos dos ensinos básicos e 

secundário, introduzidos pelo Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, vieram conferir uma maior 

autonomia “possibilitando às escolas a identificação de opções curriculares eficazes, adequadas ao 

contexto, enquadradas no projeto educativo e noutros instrumentos estruturantes da escola.” O 

Projeto Curricular do Agrupamento (PCA) consagra-se como um instrumento de operacionalização 

do Projeto Educativo e deve ser entendido como um documento estratégico orientador do trabalho 

e dinâmicas de uma escola em articulação com o contexto sociocultural e económico da 
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comunidade, em geral, e dos alunos, em particular. Como aliás, preconiza Maria do Céu Roldão1, o 

Projeto Curricular de Escola assume-se como uma "forma particular como, em cada contexto, se 

reconstrói e se apropria um currículo face a uma situação real, definindo opções e intencionalidades 

próprias e construindo modos específicos de organização e gestão curricular, adequadas à 

consecução das aprendizagens que integram o currículo para os alunos concretos daquele 

contexto.". O PCA corporiza e atualiza a oferta educativa e esclarece as linhas de orientação de 

gestão pedagógica definidas nos órgãos próprios, tendo em vista um desenvolvimento do processo 

ensino-aprendizagem mais homogéneo e equitativo e uma maior uniformização dos diversos 

instrumentos de trabalho a utilizar pelas equipas disciplinares, bem como nas diferentes instâncias 

onde estas se enquadram. 

ÁREA DE MELHORIA 

Liderança e Gestão 

III - AÇÃO DE MELHORIA 

Elaboração de um Projeto Curricular do AE 

Objetivo(s) da ação de Melhoria 

• Apresentar as linhas estratégicas do AEJAC de acordo com as áreas de intervenção elencadas 
no PE; 

• Organizar e clarificar as atividades educativas escolares de forma adequada e integradora, 
tendo em vista a sua eficácia e o seu carácter utilitário; 

• Divulgar de forma objetiva, simples e de fácil acesso as linhas orientadoras da ação educativa 
do AE; 

• Assegurar a sua apropriação pelos diversos intervenientes da comunidade educativa. 
 
Equipa operacional Membro da Equipa de Autoavaliação 

 Luís Alves e Rosa Ferrão José Queirós 

Data de início Data de conclusão 

novembro de 2020 junho 2021 

Monitorização   

Reuniões periódicas. 

Avaliação da ação 

• Projeto Curricular do AE elaborado no tempo previsto;  

• Documento completo e de fácil consulta. 

Recursos 

Assegurar a atribuição de crédito horário (2h CNLE) para os professores que integram a equipa 
operacional. 

Cronograma/ Medidas para 2021/2022 

• Publicação no Portal do AE; 

• Divulgação no Conselho Geral e Conselho Pedagógico; 

• Atualização periódica de acordo com os normativos legais e deliberações dos órgãos 
gestionários do AE. 

 

 
1 Roldão M. (2000). “Avaliação do impacto da formação: um estudo dos centros de formação da Lezíria e Médio Tejo – 1993/1998”. 
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1.1.4. Logótipo do AE 

 

O Agrupamento de Escolas Dr. João de Araújo Correia não dispõe de um logótipo, pese 

embora o facto de estar instituído desde 2009/2010. A Equipa de Autoavaliação considerou um 

imperativo a sua criação, enquanto símbolo da imagem, do contexto e da representatividade que o 

AE assume em termos locais, regionais, nacionais e internacionais. 

 

ÁREA DE MELHORIA 

Liderança e Gestão 

IV - AÇÃO DE MELHORIA 

Criação de um logótipo do AE 

Objetivo(s) da ação de Melhoria 

 

• Criar um logótipo que represente a identidade do AEJAC; 

• Tornar as ações do AEJAC facilmente reconhecíveis; 

• Envolver a comunidade educativa nos projetos/iniciativas do Agrupamento; 

• Estimular a imaginação e a capacidade criativa dos alunos. 
 

Equipa operacional Membro da Equipa de Autoavaliação 

Carla Cabral e Cláudia Amaro Margarida Arcanjo 

Data de início Data de conclusão 

novembro de 2020 dezembro 2021 

Constrangimentos 

Fase de concurso dificultada pela situação pandémica e confinamento. 

Monitorização   

Reuniões periódicas. 

Avaliação da ação 

Em fase de execução. 

Recursos 

• Assegurar a atribuição de crédito horário (1h CNLE) para os professores que integram a 
equipa operacional. 

• Impressões A3/cor do cartaz e de outros materiais de divulgação ou relacionados com o 
projeto. 
 

Cronograma/ Medidas para 2021/2022 

• Divulgação do Regulamento do Concurso em setembro 2021; 

• Constituição do Júri; 

• Divulgação dos resultados. 
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2. Liderança  

 

2.1. Mobilização da comunidade educativa e desenvolvimento de projetos, parcerias e 

soluções que promovam a qualidade das aprendizagens 

 

2.1.1. Equipa de Inovação 

 

Pela sua relevância na dinâmica didático-pedagógica no AE, destaca-se a ação da Equipa de 

Inovação, constituída em 2018, com representantes do corpo docente, alunos, Pais/EE e 

instituições da comunidade. 

Posicionada como um “Think Tank”, a sua atuação centra-se em recomendações que visam 

uma orientação estratégica do Agrupamento direcionada para o futuro e para práticas vanguardistas 

com suporte tecnológico, ainda que tenha ido mais além com intervenção na execução de algumas 

propostas, conforme se constata pelo seu Relatório Anual de 2020/21 e do qual se transcrevem as 

atividades realizadas. 

• Sala de Multimédia na escola sede pronta a funcionar em 2021/22; 

• Sala de Informática na escola sede para apoio na realização de trabalhos em suporte 

digital; 

• Workshop “Técnicas de comunicação em Público” - Parceria com o Museu do Douro 

(Alunos); 

• Workshop “Apresentação de recursos de apoio à construção de cenários de 

aprendizagem” – Laboratórios de Aprendizagem/ERTE (Professores); 

• Projeto “Academia Digital para pais” – Parceria EDP (Pais/ Encarregados de Educação); 

• Casos de Sucesso (Testemunho de ex-alunos do AEJAC) - Parceria com o PIICIE 

(CMPR). 

• Criação de equipas na plataforma Teams para delegados de turma de 3.º ciclo e do ensino 

secundário, bem como para os alunos integrados no Programa de Mentoria.   

• Programa de Mentoria - Formação de mentores - Serviços de Psicologia e Orientação; 

• Coordenação do Orçamento Participativo das escolas - Reuniões com os delegados de 

turma do 3.º ciclo e do ensino secundário, com a presença do Diretor do AE, Representantes dos 

Alunos (Associação de Estudantes e Equipa de Inovação) e do Provedor do Aluno. 

 Ainda que tenha sido adquirido material tecnológico para a Sala de Aula do Futuro, projeto 

elaborado pela equipa em 2018/2019 e para o qual preparou o concurso a financiamento, está em 

falta o mobiliário, o que inviabiliza a sua construção e consequente implementação de metodologias 

ativas de aprendizagem e a inovação na sala de aula. 

 Não foi possível concretizar o Clube de Robótica destinado aos alunos do 4.º ano, o 

Workshop “Técnicas de comunicação em Público” para os alunos do 5.º, 7.º e 10.º anos de 
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escolaridade e a tutoria interpares, iniciada em 2018/2019, devido ao contexto epidemiológico, 

também não se efetuou o seminário sobre Mindfulness, por falta de verba. 

 As reuniões trimestrais da Equipa de Inovação possibilitam a definição de um Plano 

estratégico com execução prevista a curto ou a médio prazo, bem como a reflexão sobre o seu 

impacto nas aprendizagens. Acresce a avaliação das atividades dinamizadas que serve de ponto 

de partida para a definição de estratégias para o ano seguinte. Por fim, salientar o importante 

contributo dos Pais/EE, dos alunos e demais parceiros que integram esta equipa. 

 

3. Gestão  

 

3.1. Práticas de gestão e organização das crianças e dos alunos 

 

3.1.1.     Provedor do Aluno 

 

 Numa perspetiva de potenciar uma melhor comunicação, desenvolver estratégias de 

cooperação e promover relações interpessoais equilibradas, propôs-se a criação de um Provedor 

do Aluno, com as funções de mediar as relações entre os vários intervenientes no processo de 

ensino-aprendizagem e de promover a participação responsável e consciente dos alunos na vida 

escolar. 

  

ÁREA DE MELHORIA 

Liderança e Gestão 

IV - AÇÃO DE MELHORIA 

Criação do Provedor do Aluno 

Objetivo(s) da ação de Melhoria 

• Fomentar nos alunos a consciência da relação direitos-deveres; 

• Contribuir, de forma imparcial, para a resolução de conflitos decorrentes de situações de 
ensino-aprendizagem; 

• Avaliar a pertinência de sugestões e críticas, elaborando as recomendações que delas 
decorrerem; 

• Promover uma aprendizagem da convivência, no respeito por si e pelo outro; 

• Desenvolver uma cultura assente nos valores da cidadania. 
 

Equipa operacional Membro da Equipa de Autoavaliação 

Agostinha Araújo  José Queirós 

Data de início Data de conclusão 

novembro de 2020 junho 2021 

Constrangimentos  

Sem registo. 

Monitorização   

• Reuniões periódicas. 
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Avaliação da ação 

• Concretizada. 

Recursos 

Assegurar a atribuição de crédito horário (1h CNLE) ao Provedor do Aluno. 

Medidas de manutenção e melhoria 

• Divulgação do Provedor do Aluno junto da comunidade educativa (Portal, cartazes); 

• Apresentação do Provedor do Aluno no início de cada ano letivo; 

• Assegurar um espaço próprio para atendimento presencial dos alunos. 
 

 

3.1. Organização, afetação e formação dos recursos humanos   

 
 

3.1.1. Ações de formação/ capacitação no âmbito das literacias digitais 

 

A escola do séc. XXI exige uma atualização sistemática das competências digitais de todos 

os membros da comunidade. O Ensino a Distância potenciou e acelerou sobremaneira as 

competências neste domínio, aprendizagem que se pretende sustentada e contínua, pelo que se 

propôs a implementação da ação “Desenvolvimento de ações de formação/ capacitação no âmbito 

das literacias digitais”. 

 

ÁREA DE MELHORIA 

Liderança e Gestão 

II - AÇÃO DE MELHORIA 

Desenvolvimento de ações de formação/ capacitação no âmbito das literacias digitais 

Objetivos da ação de Melhoria 

 
Capacitar os docentes no âmbito das literacias digitais; 
Potenciar a implementação de metodologias ativas e estratégias inovadoras na sala de aula; 
Desenvolver competências digitais dos membros da comunidade educativa, nomeadamente Pais/EE. 
 

Equipa operacional Membro da Equipa de Autoavaliação 

Equipa de Inovação, Luísa Félix e Isabel Guedes Célia Ferreira, Manuela Joaquim, Teresa Silva 
Soares  

Período de Execução 

A partir do 1.º período de 2020/2021 

Constrangimentos  

 
Contexto epidemiológico impediu a concretização de um maior número de ações e uniformização de 
procedimentos na equipa operacional; 
 

Avaliação da ação 

• Parcialmente concretizada.  
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Medidas para 2021/2122 

• Manter a colaboração com os Laboratórios de Aprendizagem/ERTE, promovendo mais ações de 
formação; 

• Divulgar ações no âmbito da literacia digital junto da comunidade educativa, nomeadamente junto 
do corpo não docente, Pais e EE. 
 

 

 Dando resposta às necessidades manifestadas em 2019/20, também se dinamizaram ações 

de formação, com recursos internos, no âmbito da mediação e gestão de conflitos, em regime 

presencial (corpo não docente) e online (corpo docente). 

 Em 2020/21, iniciou-se o Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital das Escolas 

(PADDE), conforme o estipulado na Resolução do Conselho de Ministros n.º 90/2020,  que 

consubstanciará o desiderato de melhoria das competências digitais dos membros da comunidade 

educativa.  

 As áreas de intervenção do PADDE incidirão nos diferentes domínios da organização escolar 

no âmbito das tecnologias digitais: Envolvimento Profissional, Ensino e Aprendizagem, Avaliação 

das Aprendizagens, Desenvolvimento Profissional Contínuo e Liderança. 

 Para este desenvolvimento digital concorre a capacitação dos docentes e de outros 

profissionais de educação. Com esta integração pretende-se potenciar os processos de inovação 

através do digital, nas escolas e adequá-las aos contextos e desafios atuais da nossa sociedade.  

 Os mecanismos de monitorização a implementar permitirão aferir o progresso e verificar os 

resultados, como fatores fundamentais para o sucesso da Escola. 

 

3.2. Comunicação interna e externa 

 

3.2.1.    Portal do AE 

Fruto da autoavaliação realizada em 2019/2020, foi possível constatar que a comunicação, a 

nível interno, não registava constrangimentos, por oposição à comunicação a nível externo, onde 

se destacavam várias fragilidades, particularmente, fruto de um portal desatualizado e pouco 

funcional, incapaz de dar resposta à procura de informação pela comunidade educativa, sobretudo 

pelos pais/EE. Neste sentido, a atualização do portal do agrupamento emergiu como uma das ações 

de melhoria. A equipa operacional optou pela criação de um novo portal, funcional a partir de abril 

de 2021 e que granjeou um bom acolhimento por parte de toda a comunidade educativa. 

ÁREA DE MELHORIA 

Liderança e Gestão 

V - AÇÃO DE MELHORIA 

Atualização do Portal do Agrupamento 

Objetivo(s) da ação de Melhoria 



RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO AEJAC 2020’21 

 

Página 24 de 66 

 

• Melhorar a comunicação com a comunidade educativa; 

• Divulgar informação relevante para todos os envolvidos no processo educativo; 

• Promover a partilha e articulação entre pares; 

• Promover a cooperação virtual entre os parceiros da comunidade educativa; 

• Divulgar a imagem, missão e valores do AE. 
 

Equipa operacional Membro da Equipa de Autoavaliação 

Artur Matos e Miguel Madureira  António Jorge Pereira 

Data de início Data de conclusão 

18 de outubro 21 de abril 

Monitorização   

• Reuniões periódicas;  

• Consulta do portal em versão beta; 

• Apresentação prévia em sede de Conselho Pedagógico e Departamentos Curriculares/ Áreas 
Disciplinares. 

 

Avaliação da ação 

• Ação concretizada com sucesso no tempo previsto; 

• Portal com funcionalidade, menu objetivo, documentação atualizada, informação divulgada em 
tempo útil. 

Recursos 

Assegurar a atribuição de crédito horário para os professores responsáveis pela manutenção do portal 
que integram a equipa operacional. 

Medidas de manutenção e melhoria 

• Manter o portal atualizado; 

• Divulgar o Portal junto da comunidade (redes sociais ou outros meios). 

 

4. Síntese Liderança e Gestão 

 

 

A atualização e articulação de alguns documentos orientadores do AE sofreu um atraso 

justificado pela situação pandémica, enquanto outros foram concluídos. 

 

As estruturas intermédias e equipas do AE desenvolvem iniciativas com vista à consecução 

do PASEO, ainda que a sua atuação em 2020/21 tenha sido alvo de algumas limitações. 

 

As lideranças intermédias e membros da comunidade escolar mantêm o progresso ao nível 

do seu envolvimento nas tomadas de decisão, participando virtualmente em reuniões de trabalho. 

 

Em 2019/20, o Plano de formação do AE não contemplava todas as necessidades 

apontadas pelo corpo docente, nomeadamente na gestão e mediação de conflitos, lacuna 

colmatada em 2020/21. 

 

Melhorou-se a comunicação a nível interno e externo designadamente, através da criação 

do Provedor do Aluno e da atualização do portal do AE. 
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V. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO 

 

 Neste domínio, e depois de uma análise mais exaustiva no ano transato, pretendeu-se 

avaliar as ações de melhoria em vigor  priorizadas pela comunidade educativa - Reforço de ações 

no âmbito da supervisão pedagógica, Instalação de um sistema de entrada eletrónica nas escolas 

do AE e Criação do Provedor do Aluno, e atender ao nível de execução de atividades 

proporcionadoras de climas e ambientes educativos capazes de gerarem as condições afetivas e 

emocionais de vivência escolar propícia à interação, à integração social, às aprendizagens e ao 

desenvolvimento integral da personalidade das crianças e alunos, de acordo com os campos de 

análise, referentes e indicadores da tabela infra. 

 A equipa de autoavaliação analisou, também, a monitorização do Plano do Ensino a 

Distância (E@D) relativo ao ano 2019/20, efetuada pelo GAAF. 
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Campos de 

análise  
Referentes Indicadores  

1.Desenvolvi-

mento  

pessoal e bem-

estar das 

crianças e dos 

alunos  

  

  

 

Desenvolvi- 

mento 

pessoal e 

emocional 

das crianças e 

dos alunos 

 

 

 

 

- Promoção da autonomia e responsabilidade individual 

- Promoção da participação e envolvimento na comunidade 

- Promoção de uma atitude de resiliência 

- Promoção da assiduidade e pontualidade 

Apoio ao bem-

estar das 

crianças e 

alunos   

 

- Atividades de apoio ao bem-estar pessoal e social 

- Medidas de prevenção e proteção de comportamentos de risco 

- Reconhecimento e respeito pela diversidade 

- Medidas de orientação escolar e profissional 

 

  

2.Oferta 

educativa e  

gestão curricular 

Oferta 

educativa  

 

- Respostas educativas adaptadas às necessidades de formação dos alunos com 

vista ao desenvolvimento do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

- Valorização da dimensão lúdica no desenvolvimento das atividades de 

enriquecimento curricular/atividades de animação e de apoio à família 

- Adequação da oferta educativa aos interesses dos alunos e às necessidades de 

formação da comunidade envolvente 

- Práticas de organização e gestão do currículo e da aprendizagem para uma 

educação inclusiva 

- Integração curricular de atividades culturais, científicas, artísticas e desportivas 

 

Inovação 

curricular  

e pedagógica  

  

 

- Iniciativas de inovação curricular 

- Iniciativas de inovação pedagógica 

- Definição de medidas de suporte à aprendizagens e à inclusão que promovam a 

igualdade de oportunidades de acesso ao currículo 
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Articulação  

curricular 

- Articulação curricular vertical e horizontal a nível da planificação e desenvolvimento 

curricular 

- Articulação com as atividades de enriquecimento curricular/ atividades de animação 

e de apoio à família 

- Projetos transversais no âmbito da estratégia de educação para a cidadania 

 

3.Ensino/  

Aprendizagem/  

Avaliação 

Estratégias de  

ensino e  

aprendizagem  

orientadas 

para o  

sucesso   

- Estratégias diversificadas de ensino e aprendizagem com vista à melhoria das 

aprendizagens, incluindo o desenvolvimento do espírito crítico, a resolução de 

problemas e o trabalho em equipa. 

- Recurso privilegiado à metodologia de projeto e a atividades experimentais 

- Estratégias para a manutenção de ambientes de sala de aula propícios à 

aprendizagem 

Promoção da 

equidade e 

inclusão 

de todas as 

crianças 

e de todos os 

alunos 

- Medidas universais, seletivas e adicionais de inclusão das crianças e dos alunos 

- Ações para a melhoria dos resultados das crianças e alunos em grupos de risco, 

como os oriundos de contextos socioeconómicos desfavorecidos 

- Práticas de promoção da excelência escolar 

- Medidas de prevenção da retenção, abandono e desistência 

Avaliação para 

e das  

aprendizagens  

 

- Diversidade de práticas e instrumentos de avaliação nas diferentes modalidades 

- Aferição de critérios e instrumentos de avaliação 

- Qualidade e regularidade da informação devolvida às crianças, aos alunos e às 

famílias 

- Utilização primordial da avaliação com finalidade formativa 

Recursos 

educativos   

 

- Utilização de recursos educativos diversificados (TIC, biblioteca escolar, centro de 

recursos educativos) 

- Adequação dos recursos educativos às características das crianças e dos alunos 

- Rentabilização do centro de apoio à aprendizagem 

Envolvimento 

das  

famílias na 

vida  

escolar 

- Diversidade de formas de participação das famílias na escola 

- Eficácia das medidas adotadas pela escola para envolver os pais e encarregados 

de educação no acompanhamento do percurso escolar dos seus educandos 

- Participação dos pais na equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva 

 

 

 

4. Planificação e  

acompanhamen

to  

das práticas  

educativa e 

letiva 

Mecanismos 

de  

autorregulação 

- Consistência das práticas de autorregulação no desenvolvimento do currículo 

- Contribuição da autorregulação para a melhoria da prática educativa 

Mecanismos 

de  

regulação por 

pares  

e trabalho  

colaborativo 

  

 

- Consistência das práticas de regulação por pares 

- Formas de colaboração sistemática nos diferentes níveis da planificação e 

desenvolvimento da atividade letiva 

- Partilha de práticas científico-pedagógicas relevantes 

- Reflexão sobre a eficácia das diferentes metodologias de ensino e aprendizagem 

aplicadas 

- Contribuição da regulação por pares para a melhoria da prática educativa 

Mecanismos 

de  

regulação 

pelas  

lideranças 

- Consistência das práticas de regulação pelas lideranças 

- Contribuição da regulação pelas lideranças para a melhoria da prática letiva 

Tabela 3 – Prestação do Serviço Educativo - campos de análise, referentes e indicadores da IGEC 
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1. Desenvolvimento pessoal e bem-estar das crianças e dos alunos   

 

1.1. Sistema de entrada eletrónica nas escolas do AE 

 

 A reivindicação de um sistema de entrada eletrónica que garanta a segurança e o bem-estar 

de todos os elementos que se movimentam nas escolas do AE é antiga e pertinente. Questão com 

maior relevância na EB 2/3 e na Escola Secundária Dr. João de Araújo Correia, onde, pelo número 

de usuários e pelas condições físicas, se correm mais riscos nas entradas e saídas. 

 A Equipa de Autoavaliação previu para este ano o estudo e orçamento da implementação 

deste sistema, cabendo depois ao Conselho Geral e ao Diretor avaliar a sua viabilidade em termos 

financeiros.  

 Foi possível concretizar este estudo, salientando-se que o sistema implica, ainda, a mudança 

de cartões (alunos, docentes e não docentes). Considerando os orçamentos enviados, a Equipa 

apresentou os que dizem respeito apenas à Escola Secundária, no pressuposto de que este sistema 

se poderá implementar por fases. 

 

ÁREA DE MELHORIA 

Prestação do Serviço Educativo 

III - AÇÃO DE MELHORIA 

Criação de um sistema de entrada eletrónica nas escolas do AE 

Objetivo(s) da ação de Melhoria 

 

• Garantir a segurança e o bem-estar de todos os que se movimentam no espaço escolar; 

• Modernizar o acesso aos estabelecimentos escolares. 
 

Equipa operacional Membro da Equipa de Autoavaliação 

Rogério Faceira Miguel Madureira 

Data de início Data de conclusão 

novembro 2020 fevereiro 2021 

Constrangimentos 

Sem registo. 

Avaliação da ação 

• Ação concretizada com sucesso no tempo previsto. 
 

Medidas a implementar 

• Divulgar o orçamento - Conselho Geral e Diretor; 

• Registar decisões. 
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2. Oferta educativa e gestão curricular 

 

2.1. Educação para a Cidadania da Escola 

 

A partir do Relatório Final de Cidadania e Desenvolvimento, relativo ao ano 2019/20, observa-

se uma melhoria na implementação e monitorização das estratégias desenvolvidas no sentido de 

cumprir as orientações da EECE do AE. 

Relativamente ao ensino básico, como ponto forte, destaca-se que a disciplina de Cidadania 

e Desenvolvimento tem potenciado a realização de um trabalho interdisciplinar, recorrendo a 

metodologias ativas de aprendizagem, dinamizando uma escola alicerçada em valores e princípios 

humanistas, e, como ponto fraco, o referido relatório dá conta que, no período do E@D, alguns 

projetos interdisciplinares não se concretizaram a 100%. Houve, no entanto, continuidade na 

concretização da maioria das atividades, apesar dos constrangimentos sentidos. 

No tocante ao ensino secundário, os projetos reforçam a utilização de metodologias ativas e 

de ferramentas digitais, enquanto instrumentos essenciais à construção de saber autónomo e de 

motivação para as tarefas escolares e aprendizagens em geral, recorrendo ao trabalho 

interdisciplinar e colaborativo.  

Como mais-valias salienta-se a valorização do papel da equipa pedagógica na gestão flexível 

do currículo e na construção de processos de aprendizagem mais ajustados a cada turma; o 

aprofundamento de modos de cooperação entre docentes e maior articulação de saberes; o maior 

envolvimento e implicação dos alunos; mais autonomia para os discentes nas diferentes fases do 

projeto e maiores possibilidades dos alunos serem criadores de conteúdos direcionados para os 

colegas ou comunidade. 

Como aspetos menos conseguidos, realça-se a dificuldade de trabalhar as mesmas 

aprendizagens e conteúdos no mesmo período de tempo às várias disciplinas envolvidas, fruto de 

planificações ainda rígidas do ponto de vista disciplinar, que se encontram já predefinidas aquando 

das reuniões dos Conselhos de Turma iniciais. 

O Relatório apresenta um conjunto de propostas de melhoria que não puderam ser 

implementadas em 2020/21, devendo estas ser reavaliadas no próximo ano letivo.  

 

3. Ensino/ Aprendizagem/ Avaliação 

 

3.1. Ensino a Distância 

 

 De acordo com a monitorização realizada sobre o Ensino a Distância (E@D), relativo ao ano 

2019/2020, é possível constatar que, apesar de alguns constrangimentos e dificuldades, a 

comunidade educativa, em geral, mostrou-se satisfeita com o modo como decorreu o E@D, 

contribuindo para tal a criação do e-mail institucional e, sobretudo, a utilização da plataforma 

Microsoft Teams, bem como o apoio ao desenvolvimento de competências digitais no âmbito da 

sua utilização. 
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 Relativamente à qualidade do acompanhamento e avaliação das tarefas, bem como a sua 

quantidade, registam-se elevados níveis de satisfação. 

 Da resposta aos questionários de satisfação de alunos e pais/EE, que não dispõem de meios 

tecnológicos, constata-se uma opinião positiva sobre os mecanismos criados, em colaboração com 

as juntas de freguesia e a autarquia. 

 A equipa responsável enumerou alguns constrangimentos relacionados com a recolha de 

informação, nomeadamente a dificuldade em chegar a todos os elementos da comunidade 

educativa e a fraca participação na última monitorização no final do ano letivo.  

 

3.2. Promoção da equidade e inclusão  

 

3.2.1. Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família 

 

 O Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF) tem como objetivo dar resposta 

especializada às problemáticas socioeducativas dos alunos e das famílias. A sua ação centra-se na 

prevenção do absentismo e do abandono escolar, na intervenção na área da indisciplina em meio 

escolar, entre outras competências.  

 De acordo com o relatório do GAAF de 2019/20 é possível destacar as seguintes evidências 

relativamente à sua atuação: 

• Atualização de procedimentos com vista a uma atuação mais eficaz; 

• Divulgação, através do Portal ou dos Diretores de Turma, dos regulamentos e 

procedimentos afetos ao GAAF; 

• Sinalização e acompanhamento atempado de alunos com problemas de assiduidade, 

abandono e indisciplina; 

• Articulação normalizada com os Diretores de Turma, através dos meios de comunicação 

em vigor; 

• Diversificação de atividades, destacando-se as que envolvem parcerias com instituições/ 

organizações da comunidade educativa - Câmara Municipal do Peso da Régua (CMPR), Plano 

Inovador e Integrado de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE), Projeto Escolhas D’Ouro, 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), Escola Segura, Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro (UTAD), Recuperação Alcoólicos Narcóticos (RAN) de Vila Real; 

• Promoção de ações de formação relacionadas com o seu âmbito de atuação;  

• Dificuldades no combate ao absentismo de alguns alunos do 2.º CEB de etnia cigana, 

potenciadas pelas características intrínsecas e aspetos culturais desta comunidade. 

A partir dos relatórios e do painel com a presença da coordenadora do GAAF, é possível 

assinalar que alguns aspetos de difícil tratamento são fatores exógenos, que transcendem o GAAF 

e a escola, nomeadamente, dificuldades económicas das famílias, disfuncionalidade e/ou 

desagregação familiar, falta de competências parentais ou negligência familiar. 

Destaca, ainda, dois aspetos que requerem intervenção: 
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• Ausência de comunicação e feed-back por parte da CPCJ, dando conta das diligências 

tomadas nos casos que são referenciados pelos Diretores de Turma, quer sobre alunos com os 

quais a escola perde o contacto quer com outros que aí permanecem. 

• Capacitação dos docentes afetos ao Gabinete de Mediação de Conflitos (GMC) na área da 

Mediação. 

 

3.2.2. Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 

 

 
De acordo com o Relatório da EMAEI de 2019/20, é possível observar que a monitorização 

da sua atuação foi realizada a partir da recolha de informação constante nos documentos 

elaborados para o efeito, em colaboração com todos os diretores de turma, docentes titulares de 

turma/grupo e vários intervenientes educativos. 

 Para os alunos com medidas universais efetivou-se a monitorização no final do ano letivo 

com base nos resultados obtidos. Relativamente aos alunos com medidas seletivas e medidas 

adicionais, a monitorização foi efetuada trimestralmente, aferindo a eficácia da mobilização das 

medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão. 

 

Medidas universais – 554 alunos 

1º CEB 2º CEB 3º CEB Ens. Secundário Ens. Profissional 

100 103 220 121 9 
A/T NA/NT A/T NA/NT A/T NA/NT A/T NA/NT A/T NA/NT 

96 4 99 4 208 12 117 4 9  

Medidas seletivas – 103 alunos 

Pré-escolar 1º CEB 2º CEB 3º CEB Ens. Secundário 
Profissional 

2 31 23 40 7 
A/T NA/NT A/T NA/NT A/T NA/NT A/T NA/NT A/T NA/NT 

  31 0 21 2 40 0 7 0 

Medidas adicionais – 15 alunos 

Pré-escolar 1º CEB 2º CEB 3º CEB Ens. Secundário 
Profissional 

0 2 1 6 6 
A/T NA/NT A/T NA/NT A/T NA/NT A/T NA/NT A/T NA/NT 

  2 0 1 0 6 0 6 0 

Nº de alunos do 
Agrupamento 

Medidas universais Medidas seletivas Medidas adicionais 

 
1877 

 

554 (30%) 103 (6%) 15 (0,8%) 

Tabela 4 - Número de alunos abrangidos por MU, MS, MA em 2019/20 

  

 A EMAEI enunciava no Relatório vários constrangimentos à sua atuação, alguns dos quais 

foi possível ultrapassar, através da agilização e informatização de processos e da monitorização da 

eficácia das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão. Relativamente aos equipamentos 
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tecnológicos e recursos materiais para o Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) estão em fase de 

concurso. Mantém-se a necessidade de formação no âmbito do Decreto-Lei n.º 54/2018. 

 

3.1. Recursos educativos 

 

3.2.1. Bibliotecas Escolares 

 

Em 2019/20, estiveram em avaliação as bibliotecas do CE Alameda e da Escola Secundária, 

de forma autónoma, e da qual resultaram dois documentos consultados: plano de melhoria realizado 

no início do ano letivo de 2019 (inicia o ciclo avaliativo de 2 anos) e a avaliação intermédia do plano 

de melhoria em julho de 2020.  

 Em síntese, os relatórios apresentam os seguintes dados relativos à execução das atividades 

do Plano: 

 

  AÇÕES CE ALAMEDA ESCOLA SECUNDÁRIA 

 
N.º total de ações 
propostas 
 

25 24 

 
N.º total de ações 
implementadas com 
sucesso 
 

19 17 

 
Percentagem de 
execução 
 

76% 71% 

 

Dos documentos analisados, constata-se que a avaliação da BE se baseia em 4 domínios 

(dois subdomínios cada) sobre os quais se tecem algumas considerações. 

A - Currículo, literacias e aprendizagem (Apoio ao currículo e intervenção na ação pedagógica; 

Formação para as literacias da informação e dos média): 

 A BE implementou um plano de contingência, que integrou o do agrupamento, tendo 

dinamizado diversas ações, não previstas inicialmente no seu Plano, disponibilizando recursos de 

apoio ao currículo e privilegiando meios de comunicação como os canais/equipas na plataforma 

TEAMS.  

B - Leitura e Literacia (Desenvolvimento de iniciativas e promoção da leitura; Atividades de 

treino e aprofundamento da competência leitora); 

Este domínio integrou inúmeras atividades implementadas com sucesso e que farão parte do 

próximo Plano de Atividades da BE, com metas que preveem o alargamento a um maior número de 

turmas no 3.º CEB e Secundário. 

C - Projetos e parcerias (Participação em projetos e iniciativas de parceria interna e externa; 

Envolvimento e mobilização dos pais, encarregados de educação e famílias); 
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As duas escolas apresentam resultados diferentes: no 1.º CEB manteve-se a grande adesão 

de Pais/EE em atividades presenciais variadas, contrariamente à escola secundária. Algumas 

parcerias não se conseguiram realizar pelo contexto epidemiológico. 

As atividades foram divulgadas na página da BE, melhorada no contexto pandémico, e nas 

redes sociais Facebook e Instagram. 

D - Gestão da biblioteca escolar (Recursos humanos, materiais e financeiros necessários à 

gestão, integração e valorização da BE; Desenvolvimento, organização, difusão e uso da coleção). 

 Ambos os relatórios apontam como pontos fracos a falta de recursos humanos no espaço da 

BE (docentes – 1.º CEB - e não docentes – Escola Secundária) e a inexistência de um orçamento 

anual que potencie a atualização do espólio bibliográfico, dando resposta às diretrizes da 

IFLA/UNESCO2 para as bibliotecas escolares. 

Além da análise dos referidos documentos, foram ouvidos em painel, no dia 13 de julho, o 

professor bibliotecário e quatro membros da equipa da BE dos quatro estabelecimentos de ensino 

do AE. 

Os professores referiram que a Direção defere normalmente as requisições para a aquisição 

de material para concursos ou outras atividades, mas que é imperioso a definição de um orçamento 

anual que possam gerir e que permita a atualização do espólio bibliográfico, dando resposta aos 

projetos dinamizados e às necessidades das várias escolas do AE, já que no presente estão 

dependentes dos projetos a que se candidatam para a obtenção de recursos financeiros, 

manifestamente insuficientes para a dimensão do AE. Exemplificam com a atividade “10 minutos a 

ler”, que não permite a adesão de mais turmas pela insuficiência de livros, apesar das solicitações 

dos professores. A este propósito, acrescentam que a aquisição de e-Books permitiria colmatar 

parte desta lacuna, pois a leitura on-line pode ser feita por 5 alunos em simultâneo, ou seja, 5 ou 6 

e-Books seriam suficientes para várias turmas, se estiverem a ser lidos em horas diferentes. 

O mesmo painel refere que, relativamente aos recursos humanos, no 1.º CEB, não há 

professores permanentes na BE (só quando estão com o artigo 79.º por um período anual), o que 

dificulta a aprendizagem dos procedimentos e a estabilidade na dinamização do espaço. Sugerem 

que algumas horas de apoio dos docentes sejam afetas à BE de forma permanente, de modo a que 

a formação recebida seja aproveitada nos anos subsequentes com os alunos. Na EB 2/3, lamentam 

que exista apenas uma professora afeta à BE com horas letivas; os restantes docentes deslocam-

se à BE na componente não letiva, mas não participam na dinamização das atividades, gerindo 

apenas o espaço físico. No tocante à Escola Secundária, existe apenas uma assistente operacional 

afeta à Biblioteca. Na hora de almoço, os assistentes cumprem este horário alternadamente, 

gerando um ambiente pouco propício às aprendizagens, pois aqueles não dominam os 

procedimentos, não conseguindo responder às solicitações dos discentes que, não raras vezes, 

demonstram comportamentos disruptivos.  

 
2 “Directrizes da IFLA/UNESCO para Bibliotecas Escolares”, 2002, versão em português (Portugal), 2006, trad. Maria José Vitorino. 
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Ressalva-se, porém, que o número de professores bibliotecários por AE está dependente do 

número de alunos e que, no caso do AEJAC, corresponde a dois professores. Por opção da Direção 

um foi alocado ao CE da Alameda e outro à Escola Secundária e o professor do 1.º CEB divide o 

seu horário entre os dois Centros Escolares. Na E.B. 2,3, foram atribuídos 6 tempos letivos ao 

professor responsável pelas atividades da biblioteca. 

 

 
4. Planificação e acompanhamento das práticas educativa e letiva 

 

 

4.1. Mecanismos de regulação por pares, trabalho colaborativo e regulação pelas lideranças 

 

 

4.1.1. Ações no âmbito da supervisão pedagógica 

 

Em 2019/2020, o Relatório de Autoavaliação indicava como lacuna o domínio da supervisão 

pedagógica, com os Coordenadores de Departamento a assumirem esse constrangimento. 

Referiram que não se deu continuidade, de forma sistemática e mais abrangente, à ação 

“Intervisitação”, implementada pela primeira vez em 2017/18, ano em que a meta de docentes 

envolvidos por área disciplinar (5%) foi ultrapassada em alguns departamentos. Porém, a não 

atribuição de crédito horário (CNLE) e constrangimentos na articulação de horários, condicionaram 

o desenvolvimento desta ação. 

Neste contexto a Equipa de Autoavaliação propôs a ação de melhoria “Reforço de ações no 

âmbito da supervisão pedagógica”, a cargo dos Coordenadores de Departamento. 

 

 

ÁREA DE MELHORIA 

Liderança e Gestão 

I - AÇÃO DE MELHORIA 

Reforço de ações no âmbito da supervisão pedagógica 

Objetivos da ação de Melhoria 

• Incentivar práticas de trabalho colaborativo que potenciem a planificação conjunta e a elaboração 
de materiais comuns entre docentes da mesma disciplina e mesmo ano de escolaridade. 

• Promover a articulação horizontal e vertical. 

• Potenciar os recursos tecnológicos para partilha de materiais, recursos e práticas letivas. 

• Estimular a auto e correflexão centradas na prática pedagógica. 

• Melhorar os mecanismos de supervisão pedagógica. 

Equipa operacional Membro da Equipa de Autoavaliação 

Coordenadores de Departamento Teresa Silva Soares 

Período de Execução 

A partir do 1.º período de 2020/2021 
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Constrangimentos 

Contexto epidemiológico impediu a concretização plena de determinadas ações como a coadjuvação, a 
intervisitação ou as tutorias interpares e interciclos. 
 

Monitorização   

• Reuniões periódicas;  

• Apresentação das reflexões e monitorização em sede de Conselho Pedagógico e 
Departamentos Curriculares/ Áreas Disciplinares. 

 
Avaliação da ação 

 

• Parcialmente concretizada.  
 

Medidas de manutenção e melhoria 

 

• Dependendo da evolução da pandemia, concretizar as ações elencadas e previstas pelos 
Coordenadores de Departamento. 

 

Em painel realizado a 28 de abril de 2021 com os Coordenadores de Departamento, estes 

referiram que as medidas propostas para a supervisão pedagógica foram maioritariamente 

suspensas por implicarem mais contactos, indesejados na atual conjuntura do SARS-CoV-2. 

Enumeraram também as medidas implementadas ou a implementar quer para a supervisão 

pedagógica quer para o trabalho colaborativo:  

• PPM - Coadjuvação (1.º CEB, DL, DMCE);  

• PPM - Intervisitação (todos os Departamentos, exceto Pré-escolar);  

• TEAMS – páginas de Departamento com partilha de documentos orientadores e outros 

materiais associados à prática letiva (todos os Departamentos);  

• Reuniões CAD/CD – partilha de práticas (todos os Departamentos);  

• Reuniões setoriais por ano de escolaridade - Planificação/ monitorização por período (1.º 

CEB; DL); 

• Relatórios por período de monitorização do Plano Curricular de Grupo (Pré-escolar);  

• Trabalho Colaborativo com hora comum no horário (DL);  

• Ações de articulação vertical – Diretores de Turma (no início de cada ano letivo); 

• Ações de partilha de práticas com professores do 2.º CEB ao Secundário e 

observação/coadjuvação de aulas (a implementar); 

• Equipa de Inovação - Tutorias Interpares – Partilha de práticas entre professores do 1.º CEB 

ao Secundário com recurso aos alunos tutores (a retomar); 

• Ações de formação – área da supervisão;  

 Assumiram que há melhorias a implementar, nomeadamente no que diz respeito à 

articulação vertical.  
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6. Síntese Prestação do Serviço Educativo 

 

 
A distribuição de dispositivos tecnológicos aos alunos proporcionou um Ensino a Distância 

mais equitativo em 2020/21, o que não aconteceu em 2019/20.  

 

O AE adaptou-se rapidamente ao Ensino a Distância, disponibilizando plataforma e 

endereços eletrónicos para todos os alunos e professores. 

 

Os processos de monitorização do Ensino a Distância foram aperfeiçoados, ocorrendo 

semanalmente, o que potenciou a resolução de determinados constrangimentos de forma 

atempada. 

 

As parcerias estabelecidas, nomeadamente com a CMPR e as Juntas de Freguesia, foram 

fundamentais para um Ensino a Distância mais profícuo. 

 

A implementação de práticas diversificadas e metodologias ativas mantém-se aquém do 

esperado, condicionada sobremaneira pelo contexto pandémico. 

 

Metodologias de vanguarda, como a Sala de Aula do Futuro, ainda não se concretizaram. 

 

O Plano de Melhoria das Bibliotecas Escolares apresenta elevadas taxas de execução nas 

duas escolas avaliadas, atendendo ao contexto epidemiológico.   

 

A capacitação do corpo docente em áreas específicas, como a literacia digital, a inovação 

didático-pedagógica e a gestão de conflitos foi realizada em 2020/21. 

 

O AE revela índices positivos de ligação com a comunidade educativa, nomeadamente 

através da BE e do GAAF, podendo ser reforçados pelo Provedor do Aluno. 
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VI. RESULTADOS 
 

Neste domínio, propuseram-se duas ações de melhoria - Criação de um Observatório pós-

Secundário e Tratamento de dados relativos aos resultados dos alunos com ação social escolar, de 

origem imigrante e de grupos culturalmente diferenciados, que visam fornecer informação quer 

sobre o percurso dos alunos após a conclusão da escolaridade obrigatória, quer sobre os resultados 

de determinados grupos de alunos de que o AE não dispunha. 

Além das ações de melhoria, procedeu-se à análise dos Resultados de 2019/2020, 

comparativamente aos dois anos anteriores que constavam no Relatório de Autoavaliação do ano 

transato.  

Apresentam-se, igualmente, os campos de análise, referentes e indicadores da IGEC por 

forma a manter uma orientação consistente, ainda que nem todos tenham sido observados.   

 

C
 -

 R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 

Campos de 

análise  
Referentes Indicadores 

1.Resultados  

académicos3 

Resultados do  

ensino básico 

geral  

 

- Percentagem dos alunos da escola que conclui o 1.º ciclo até quatro anos após a 

entrada no 1.º ano 

- Percentagem dos alunos da escola que conclui o 2.º ciclo até dois anos após a 

entrada no 5.º ano 

- Percentagem dos alunos da escola com percursos diretos de sucesso no 3.º ciclo 

Resultados do  

ensino 

secundário  

científico- 

humanístico  

- Percentagem dos alunos da escola com percursos diretos de sucesso no ensino 

científico-humanístico 

Resultados do  

ensino 

secundário  

profissional  

- Percentagem dos alunos da escola que conclui o ensino secundário profissional até 

três anos após ingressar na oferta, entre os que vieram diretamente do 3.º ciclo 

Resultados de  

outras ofertas  

formativas 

- Taxas de conclusão da oferta dentro do número de anos previsto 

 Resultados 

para a 

equidade, 

inclusão e 

excelência 

- Resultados dos alunos oriundos de contextos socioeconómicos desfavorecidos, de 

origem imigrante e de grupos culturalmente diferenciados 

- Resultados dos alunos com relatório técnico-pedagógico, programa educativo 

individual e/ou com plano individual de transição 

- Resultados de desenvolvimento e valorização dos alunos de excelência 

- Assimetrias internas de resultados 

 
3 Estes indicadores são avaliados por comparação com as médias nacionais para alunos em contextos socioeconómicos semelhantes 

ou com desempenhos escolares semelhantes, sempre que possível. Atende-se igualmente à evolução dos últimos 3 anos destes 
indicadores.   
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2. Resultados  

sociais 

Participação 

na vida  

da escola e  

assunção de  

responsabilida

des  

 

- Atividades desenvolvidas na escola da iniciativa das crianças e dos alunos 

- Participação das crianças e alunos nas iniciativas da escola para a formação 

pessoal e cidadania 

- Participação dos alunos em diferentes estruturas e órgãos da escola 

- Percentagem de alunos retidos por faltas 

Cumprimento 

das  

regras e 

disciplina 

- Percentagem das ocorrências em que foram aplicadas medidas disciplinares 

sancionatórias 

- Normas e código de conduta 

- Formas de tratamento dos incidentes disciplinares 

Solidariedade 

e  

cidadania  

 

- Trabalho voluntário 

- Ações de solidariedade 

- Ações de apoio à inclusão 

- Ações de participação democrática 

Impacto da  

escolaridade 

no  

percurso dos 

alunos 

- Inserção académica dos alunos 

- Inserção profissional dos alunos 

- Inserção dos alunos com plano individual de transição na vida pós-escolar 

 

3. Reconheci-

mento  

da comunidade   

Grau de 

satisfação  

da 

comunidade  

educativa  

- Perceção dos alunos acerca da escola 

- Perceção dos encarregados de educação acerca da escola 

- Perceção de outras entidades da comunidade têm da escola 

Valorização 

dos  

sucessos dos 

alunos  

 

- Iniciativas destinadas a valorizar os resultados académicos 

- Iniciativas destinadas a valorizar os resultados sociais 

Contributo da  

escola para o  

desenvolvimen

to da 

comunidade  

envolvente 

- Reconhecimento por parte da sociedade local e nacional 

- Envolvimento da escola em iniciativas locais 

- Disponibilização dos espaços e equipamentos da escola para atividades da 

comunidade 

 

Tabela 5 – Resultados - campos de análise, referentes e indicadores da IGEC 

 

1. Resultados Académicos 

 

1.1. Resultados do ensino básico geral 

  

 No ano letivo 2019/2020, a percentagem de alunos que concluiu o ciclo em que estava inscrito 

no número de anos previsto foi de 85,6% no 1.º ciclo, 92,2% no 2.º ciclo e 95,3% no 3.º ciclo. O 

universo considerado em cada ciclo é o conjunto de alunos que concluiu esse ciclo em 2019/2020. 

As dimensões das amostras são 132, 129 e 128, respetivamente, nos 1.º, 2.º e 3.º ciclos. 
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 Note-se que o tipo de universo considerado não é igual ao usado nos dois anos letivos 

anteriores, como se pode verificar pela descrição registada no relatório de autoavaliação anterior. 

De qualquer modo, e considerando que esta diferença nos universos considerados não causa 

diferenças relevantes nos resultados, apresenta-se no Gráfico 1 a evolução das percentagens de 

percursos diretos nos últimos três anos letivos, sendo os valores relativos aos anos letivos de 

2017/2018 e 2018/2019, os que constam no referido relatório. 

 

Gráfico 1 – Evolução das percentagens de percursos diretos nos três ciclos do ensino básico, no último triénio 

 

Como se pode observar, o 3.º ciclo apresenta uma subida acentuada de 20018/2019 para 

2019/2020, o que pode estar relacionado com as diferentes condições de avaliação, originadas pela 

pandemia da doença COVID-19, sendo a mais relevante o facto de não se realizarem as provas 

finais de ciclo. Nos outros ciclos não há alterações significativas. 

Deve acrescentar-se que as percentagens relativas ao ano letivo 2017/2018 foram todas 

retiradas do Infoescolas, assim como as do 3.º ciclo de 2018/2019 e as de percursos diretos nos 1.º 

e 2.º ciclos, no ano letivo de 2018/2019, foram determinadas internamente, pois esta informação 

ainda não tinha sido publicada no Infoescolas. Comparando os valores determinados com os 

publicados, entretanto, no Infoescolas, verifica-se uma diferença de 3%, tanto no 1.º ciclo como no 

2.º ciclo. Esta discrepância irá ser alvo de análise para se clarificar a obtenção de diferentes 

percentagens e diferentes dimensões de amostras, de modo a minorar erros e refinarem-se 

processos.  

Se na determinação das percentagens de percursos diretos, for utilizada a mesma 

metodologia que para os alunos com ASE, então já há uma descida nas percentagens de alunos 

que completam os 1.º e 2.º ciclos no número de anos previstos. Para analisar os percursos diretos 

em cada ciclo do ensino básico, consideraram-se os alunos do ensino regular que, no presente ano 

letivo de 2020/2021, estão nos 2.º ou 3.º ciclos e os alunos que, no ano letivo 2019/2020, 

completaram o ensino básico. 

Na Tabela 6 apresenta-se a percentagem de percursos diretos em cada ciclo.  O universo, 

para o valor apresentado no 1.º ciclo, é composto pelos alunos inscritos nos 2.º ou 3.º ciclos, em 

2020/2021, e os alunos que concluíram o 3.º ciclo em 2019/2020. O universo, para o valor 

apresentado no 2.º ciclo, é composto pelos alunos inscritos no 3.º ciclo em 2020/2021 e os que 

84% 90% 86%
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92%
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concluíram o 3.º ciclo em 2019/2020. O universo, para o valor apresentado no 3.º ciclo, é composto 

pelos alunos que concluíram o 3.º ciclo em 2019/2020.  

 

 

 

 

 

 

 

As dimensões das amostras podem não coincidir com o número de elementos do universo, 

mas as diferenças são residuais. Estas dizem respeito, essencialmente, a alunos que ingressaram 

no nosso sistema de ensino através de equivalências, dado provirem de escolas estrangeiras, o 

que dificultou a recolha de informação necessária para esta análise. 

 

1.2. Resultados do ensino secundário científico-humanístico  

 

No ano letivo 2019/2020, a percentagem de alunos que concluiu o secundário em três anos, 

após ter concluído o ensino básico, é de 85,2%. O universo é composto pelos alunos que concluíram 

o ensino secundário em 2019/2020 e a amostra tem dimensão 108. 

Como já foi descrito nos resultados do ensino básico, também aqui existem as mesmas 

diferenças nos universos de 2019/2020 em relação aos dos dois anos letivos anteriores, no entanto, 

este aspeto não obsta a que se faça uma comparação entre as percentagens de percursos diretos 

nos três anos. No Gráfico 2, os valores apresentados para 2017/2018 e 2018/2019 são os 

registados no relatório de autoavaliação anterior, valores esses retirados do Infoescolas.   

 

Gráfico 2 – Evolução das percentagens de percursos diretos no ensino secundário  

 

Como era expectável, regista-se uma subida acentuada, 41 p.p., de 2019 para 2020. Mais 

uma vez, a justificação tem a ver com as medidas excecionais e temporárias na área da educação, 

no âmbito da pandemia da doença COVID-19, principalmente, com as que dizem respeito à 

35%
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PERCURSOS DIRETOS 

1.º CEB 2.º CEB 3.º CEB 

822 549 128 

681 489 122 

% alunos  

percursos diretos 
82,8% 89,1% 95,3% 

Tabela 6 - Percursos diretos no ensino básico, considerando o percurso do aluno nos ciclos anteriores 
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avaliação dos alunos, nomeadamente, ser considerada apenas a avaliação interna para aprovação 

de disciplinas e conclusão do ensino secundário. 

Analogamente ao que foi referido nos resultados do ensino básico, se considerarmos o 

universo composto pelos alunos que concluíram o ensino secundário em 2019/2020 e todos os 

alunos inscritos em 2020/2021 com exceção dos do 1.º ciclo, e for registado, para cada aluno, o 

número de anos que esteve em cada ciclo, obtêm-se as percentagens de percursos diretos 

constantes na Tabela 7. 

 

PERCURSOS 

DIRETOS 

1.º CEB 2.º CEB 3.º CEB SEC 

1128 854 435 108 

998 796 426 92 

% alunos percursos 

diretos 
88,5% 93,2% 97,9% 85,2% 

Tabela 7 – Percursos diretos no ensino secundário, considerando o percurso do aluno nos ciclos 

anteriores e os alunos que concluíram em 2019/2020. 

 

Comparando a Tabela 6 com a Tabela 7 verifica-se que todas as percentagens dos ciclos do 

ensino básico aumentam, quando são considerados os percursos dos alunos que frequentam ou 

concluíram o secundário. Esta melhoria traduz a ideia de que os alunos que prosseguem para o 

ensino secundário são os que apresentam percursos diretos. 

 

1.3. Resultados do ensino secundário profissional 

 

Em 2017/2018 estavam inscritos no 1.º ano do ensino profissional 69 alunos. Destes, 13 não 

vieram para o profissional diretamente do 9.º ano, pelo que a amostra tem dimensão 56. De entre 

estes 56, 46 concluíram o ensino profissional. Assim, tem-se que a percentagem de alunos da 

escola que concluiu o ensino secundário profissional até três anos após ingressar na oferta, entre 

os que vieram diretamente do 3.º ciclo é 82%.  

O Gráfico 3 apresenta a evolução desta percentagem nos últimos três ciclos de formação. Os 

valores apresentados para os dois ciclos anteriores são os que constam no relatório de 

autoavaliação anterior.  
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Gráfico 3 – Evolução das percentagens de percursos diretos no ensino profissional, nos três últimos ciclos de 

formação 

 

O valor referente ao ciclo de 2015/16 a 2017/18 foi retirado do Infoescolas e o valor referente 

ao ciclo de 2016/17 a 2018/19 foi determinado na altura, recorrendo-se aos dados do programa 

Alunos Microabreu e à consulta de alguns processos. 

Comparando este valor determinado com o valor publicado, entretanto, no Infoescolas, 

verifica-se uma diferença de 1 p.p. na percentagem e menos um aluno na amostra. Esta 

discrepância, à semelhança do que já foi referido anteriormente, irá ser analisada. 

Observando o gráfico, e apesar do baixo valor de 2019, verifica-se uma tendência de melhoria. 

Considere-se, agora, o universo de todos os alunos que iniciaram o ciclo de formação em 

2017/2018. Estes alunos estão distribuídos por cinco cursos: Multimédia, com 21 alunos; Gestão 

de Equipamentos Informáticos (GEI) com 13 alunos; Eletrónica e Automação de Computadores 

(EAC) com 11 alunos; Geriatria com 11 alunos e Animação de Turismo com 13 alunos.  

Em relação às taxas de conclusão regista-se o seguinte:  

• Multimédia – Taxa de conclusão 90%. Não concluíram 2 alunos, por desistência; 

• GEI – Taxa de conclusão de 77%. Não concluíram 3 alunos, por desistência; 

• EAC – Taxa de conclusão de 82%. Não concluíram 2 alunos, por desistência; 

• Geriatria – Taxa de conclusão de 82%. Não concluíram 2 alunos, por desistência; 

• Animação de Turismo – Taxa de conclusão de 69%. Não concluíram 4 alunos, por 

desistência.   

Mantêm-se como fatores relevantes para a não conclusão do curso os seguintes : (i) alteração 

dos percursos formativos através de transferência para outras escolas com ofertas formativas não 

existentes no agrupamento, nomeadamente hotelaria e mecânica; (ii) ingresso em cursos que eram 

a 2.º ou 3.º prioridade; (iii) anulações de matrícula, após atingir os 18 anos, a fim de ingressar no 

mundo profissional; (iv) mudanças de residência, fruto de emigração ou alunas institucionalizadas 

na SCMPR; (v) fruto do estigma do curso profissional, são os alunos com mais dificuldades que 

enveredam por esta via; (v) pouca componente prática por falta de recursos materiais; (vi) pouco 

envolvimento das famílias no acompanhamento escolar. 
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1.4. Resultados de outras ofertas formativas 

 

Em relação a outras ofertas formativas, interessam as taxas de conclusão da oferta dentro do 

número de anos previsto.  

Em 2019/2020, no CEF T3, Eletrónica e Automação, estavam inscritos 17 alunos e apenas 

um aluno não concluiu por excesso de faltas. A taxa de conclusão é, assim, de 94%. A taxa de 

conclusão, do CEF T3, em 2018/2019 foi de 92%, apenas 1 aluno não concluiu e em 2017/2018 foi 

de 100%. Assim sendo, conclui-se que durante o último triénio as taxas de conclusão destes cursos 

são bastante elevadas.  

Em 2019/2020 uma turma de PCA do 3.º ciclo com 16 alunos, a funcionar na E.B.2,3, regista 

uma taxa de conclusão de 100%. A turma iniciou-se com 13 inscrições em 2017/2018 e no ano 

seguinte integraram o projeto mais três alunos retidos no 7.º ano que estavam em vias de abandono.  

 

1.5. Resultados para a equidade, inclusão e excelência 

 

1.5.1. Resultados dos alunos com ação social escolar, de origem imigrante e de 

grupos culturalmente diferenciados 

 

ÁREA DE MELHORIA 

Resultados 

II - AÇÃO DE MELHORIA 

Tratamento de dados relativos aos resultados dos alunos com ação social escolar, de origem imigrante 
e de grupos culturalmente diferenciados 

Objetivos da ação de Melhoria 

 

• Conhecer o percurso escolar destes alunos; 

• Implementar estratégias promotoras do sucesso educativo; 

• Prevenir o abandono escolar precoce. 
 

Equipa operacional Membro da Equipa de Autoavaliação 

Céu Rodrigues Paula Silva 

Período de Execução 

A partir do 1.º período de 2020/2021 

Constrangimentos  

Sem registo. 

Monitorização   

• Reuniões periódicas. 

Avaliação da ação 

• Concretizada.  
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Recursos 

Assegurar a atribuição de crédito horário (1h CNLE) à professora responsável. 
 

Medidas de manutenção e melhoria 

• Atualizar os dados anualmente; 

• Efetuar estudo comparativo. 

• Analisar resultados e propor estratégias de melhoria. 
 

 

A análise deste campo incide nos resultados escolares obtidos no ano letivo 2019/2020 pelos 

alunos do Agrupamento que frequentaram o ensino regular, tendo por base os dados disponíveis 

no programa E360 e no programa Alunos Micro Abreu. Esta análise não contempla os alunos que 

frequentam os cursos profissionais, uma vez que estes funcionam por módulos. 

 

1.5.1.1. Percursos diretos ASE 

 

 Ao longo do ano letivo, a situação socioeconómica dos alunos pode mudar e, 

consequentemente, a lista de alunos com apoios da ação social escolar (ASE) poderá sofrer 

pequenas alterações. 

 Para analisar os percursos diretos nos 1.º, 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário dos alunos 

oriundos de contextos socioeconómicos mais desfavorecidos, consideraram-se os alunos 

abrangidos pelos escalões A e B que, no presente ano letivo de 2020/2021, estão nos 2.º, 3.º ciclos 

ou ensino secundário com o número de anos que estiveram nos ciclos anteriores e os alunos que, 

no ano letivo 2019/2020, completaram o ensino secundário dos cursos científico-humanísticos com 

o número de anos que estiveram nos três ciclos e secundário. 

 Na Tabela 8 apresenta-se, para cada ciclo do ensino básico, a percentagem dos alunos 

inscritos no ano letivo 2020/2021 que tinham concluído esse ciclo no número de anos previsto e, 

para o ensino secundário, a percentagem de alunos que o concluiu em 2019/2020, nos três anos 

previstos. 

 

1.º CEB 2.º CEB 3.º CEB Secundário 

81 % 90 % 98 % 84 % 
Tabela 8 – Percursos diretos dos alunos com ASE 

 
 No entanto, se se considerar como universo o conjunto de alunos abrangidos pelos escalões 

A e B que pertenciam a turmas onde este número de alunos era metade ou mais de metade, verifica-

se que a percentagem de percursos diretos é ligeiramente inferior. 

 

1.º CEB 2.º CEB 3.º CEB Secundário 

77 % 88 % 97 % 64 % 
Tabela 9 – Percursos diretos dos alunos com ASE, apenas das turmas em que este número de alunos é 
metade ou superior a metade 
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1.5.1.2. Taxas de transição ASE 

 

 Na Tabela 10 pode observar-se as taxas de transição e retenção, relativas ao ano letivo 

2019/2020, por ano de escolaridade e por ciclo de estudo, dos alunos abrangidos pelos escalões A 

e B da ação social escolar. Considerou-se para a taxa de transição, os alunos que, no final do ano 

letivo 2019/2020, tinham na situação escolar Transitou, Aprovado ou Concluiu. Já para a taxa de 

retenção, foram selecionados os alunos que, no final do ano letivo 2019/2020, tinham na situação 

escolar Não Transitou, Não Aprovado, Não Concluiu, Excluído/Retido por Faltas. 

 

 

2019/2020 Taxa de Transição (%) Taxa de Retenção (%) 

1º ano 100,0 0,0 

2º ano 100,0 0,0 

3º ano 100,0 0,0 

4º ano 100,0 0,0 

1.º CEB 100,0 0,0 

5º ano 79,7 20,3 

6º ano 95,8 4,2 

2.º CEB 88,5 11,5 

7º ano 94,1 5,9 

8º ano 94,1 5,9 

9º ano 97,2 2,8 

3.º CEB 94,8 5,2 

Total Básico 93,2 6,8 

10.º ano 95,7 4,3 

11.º ano 100,0 0,0 

12.º ano 90,2 9,8 

Total Secundário 95,3 4,7 

Tabela 10 - Taxas de transição e retenção dos alunos com ASE 

 

1.5.1.3. Taxas de transição dos alunos de origem imigrante 

 

 Na Tabela 11 encontram-se registadas as taxas de transição e retenção, relativas ao ano 

letivo 2019/2020, por ano de escolaridade, por nível de ensino e por ciclo de estudo, dos alunos de 

origem imigrante. Considerou-se para a taxa de transição, os alunos que, no final do ano letivo 

2019/2020, tinham na situação escolar Transitou, Aprovado ou Concluiu. Já para a taxa de retenção, 

foram selecionados os alunos que, no final do ano letivo 2019/2020, tinham na situação escolar Não 

Transitou, Não Aprovado, Não Concluiu, Excluído/Retido por Faltas. 
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2019/2020 
Alunos 

transitados 
Taxa de 

Transição (%) 
Alunos retidos 

Taxa de 
Retenção (%) 

1.º ano --- --- --- --- 

2.º ano 4 100,0 0 0,0 

3.º ano --- --- --- --- 

4.º ano 3 100,0 0 0,0 

1.º CEB 7 100,0 0 0,0 

5.º ano --- --- --- --- 

6.º ano 2 100,0 0 0,0 

2.º CEB  100,0  0,0 

7.º ano 1 50,0 1 50,0 

8.º ano 1 100,0 0 0,0 

9.º ano 1 100,0 0 0,0 

3.º CEB 3 75,0 1 25,0 

Total Básico 12 92,3 1 7,7 

10.º ano 1 100,0 0 0,0 

11.º ano --- --- --- --- 

12.º ano --- --- --- --- 

Total 
Secundário 

1 100,0 0 0,0 

Tabela 11 - Taxas de transição e retenção dos alunos de origem imigrante 

 
 É de salientar que 43% destes alunos iniciaram o seu percurso escolar no Agrupamento. 

No Gráfico 4 apresenta-se a distribuição dos alunos de origem imigrante por nacionalidade. 

 

 

Gráfico 4 – Nacionalidade dos alunos de origem imigrante 

 

 

1.5.1.4. Taxas de transição dos alunos oriundos de grupos culturalmente diferenciados 

  

 Na Tabela 12 registaram-se as taxas de transição e retenção, relativas ao ano letivo 

2019/2020, por ano de escolaridade, por nível de ensino e por ciclo de estudo, dos alunos oriundos 

de grupos culturalmente diferenciados, nomeadamente de etnia cigana. Considerou-se para a taxa 

de transição, os alunos que, no final do ano letivo 2019/2020, tinham na situação escolar Transitou, 

Aprovado ou Concluiu. Já para a taxa de retenção, foram selecionados os alunos que, no final do 
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ano letivo 2019/2020, tinham na situação escolar Não Transitou, Não Aprovado, Não Concluiu, 

Excluído/Retido por Faltas. 

2019/2020 
Alunos 

transitados 
Taxa de Transição 

(%) 
Alunos retidos 

Taxa de Retenção 
(%) 

1.º ano 5 100,0 0 0,0 

2.º ano 5 83,3 1 16,7 

3.º ano 8 100,0 0 0,0 

4.º ano 5 83,3 1 16,7 

1.º CEB 23 92,0 2 8,0 

5.º ano 1 5,0 19 95,0 

6.º ano --- --- --- --- 

2.º CEB 1 5,0 19 95,0 

7.º ano 5 71,4 2 28,6 

8.º ano 3 100,0 0 0,0 

9.º ano 0 0,0 1 100,0 

3.º CEB 8 72,7 3 27,3 

Total Básico 32 57,1 24 42,9 

10.º ano 1 100,0 0 0,0 

11.º ano 1 100,0 0 0,0 

12.º ano --- --- --- --- 

Total Secundário 2 100,0 0 0,0 

 
Tabela 12 – Taxas de transição e retenção 

 

2. Resultados Sociais 

 

2.1. Observatório pós-Secundário 

 

O AE não dispunha de um Observatório que lhe permitisse analisar o percurso dos seus 

alunos após o terminus do Ensino Secundário e retirar ilações que pudessem impactar a sua 

estratégia, nomeadamente ao nível da oferta formativa. A concretização desta ação constante no 

Plano de melhoria colmatou essa lacuna.  

As fontes dos dados apresentados são a plataforma do ME E360 e a plataforma ENES. 

Alguma disparidade no número total de alunos no 12.º ano que consta no Observatório e nos 

resultados académicos pode decorrer do facto de existirem alunos que apenas estavam a frequentar 

uma disciplina de 11.º ano, podendo ter concluído o 12.º ano no ano transato, ou alunos 

autopropostos. 
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ÁREA DE MELHORIA 

Resultados 

I - AÇÃO DE MELHORIA 

Criação de um Observatório pós-Secundário 

Objetivos da ação de Melhoria 

• Analisar o percurso dos alunos pós-secundário; 

• Conhecer o número de alunos que ingressa no ensino superior/outros/mercado de trabalho; 

• Identificar os cursos e as universidades/faculdades de ingresso dos alunos do AE; 

• Criar uma base de dados que permita estudos comparativos. 

Equipa operacional Membro da Equipa de Autoavaliação 

Isabel Barroco Paula Silva 

Período de Execução 

A partir do 1.º período de 2020/2021 

Constrangimentos  

Dificuldade em obter os números corretos de alguns alunos, que têm os dados desatualizados no 
programa “Alunos”, nomeadamente o número de telefone/telemóvel e endereço e e-mail. 

Monitorização   

• Reuniões periódicas. 
 

Avaliação da ação 

• Concretizada.  

Recursos 

Assegurar a atribuição de crédito horário (2h CNLE) à professora responsável. 
 

Medidas de manutenção e melhoria 

• Manter os dados atualizados; 

• Apresentação dos dados e reflexão em sede de Conselho Geral, Conselho Pedagógico e 
Departamentos Curriculares/ Áreas Disciplinares. 
 

 

 



2.2. Impacto da escolaridade no percurso dos alunos  

 

Cursos Científico-Humanísticos 
 

 

 
Ciências e 

Tecnologias 
Artes Visuais 

Línguas e 
Humanidades 

Ciências 
Socioeconómicas 

TOTAL 

Nº de alunos inscritos 61 6 53 7 127 

Nº de alunos que concluíram o 12º ano 59 6 46 6 117 

S
it

u
a
ç
ã
o

 

Ingressaram no 
Ensino Superior 

Ensino superior público 47 5 36 4 92 

Ensino superior privado 2 1 1 1 5 

Estrangeiro - - - 1 1 

TOTAL DE ALUNOS QUE INGRESSARAM NO ENSINO SUPERIOR 98 

Recandidatura em 20-21 2 - 4 - 6 

Ingressaram no mercado de trabalho, mas vão 
recandidatar-se em 20-21 

1 - - - 1 

Ingressaram no mercado de trabalho 2 - - - 2 

Emigraram e ingressaram no mercado de trabalho - - 2 - 2 

À procura de emprego 1 - 1 - 2 

A frequentar cursos profissionais 1 - - - 2 

Pretende candidatar-se à GNR 1 - 1 - 2 

Incontactável (n.º de telefone/telemóvel 
desatualizado) 

2 - - - 2 

TOTAL DE ALUNOS NÃO COLOCADOS NO ENSINO SUPERIOR 19 

Tabela 13 - Situação dos alunos inscritos no 12.º ano no ano letivo de 2019-2020 
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Cursos Profissionais 

 

 Curso 

 
Técnico de 
Multimédia 

Técnico de Gestão 
de Equipamentos 

Informáticos  

Técnico de 
Eletrónica, 

Automação e 
Computadores 

Técnico de 
Geriatria 

Técnico de 
Animação de 

Turismo 

Número de alunos inscritos 19 10 9 10 10 

Número de alunos que terminaram o 
curso 

19 10 9 9* 9* 

Situação 

Empregados na área de 
formação 

2 2 3 4 3 

Empregados noutra área - - - - - 

À procura do primeiro 
emprego 

10 2 5 5 +1* 6 

A frequentar ações de 
educação ou formação 

7 6 1 - 1* 

Tabela 14 - Situação dos alunos inscritos no Ensino Profissional no ano letivo de 2019-2020 

*Excluído por faltas 

 

NOTA: Em 2019/20, nenhum aluno do ensino profissional se candidatou ao ensino superior. 

 

 

 

 



Colocação por tipo de Instituição 

 

Ensino Superior Universitário/Ensino Superior Politécnico 

 

Distrito 

INSTITUIÇÃO 
TOTAL POR 
DISTRITO 

ES Universitário ES Politécnico 

Públ. Priv. Públ. Priv. 

Aveiro 4 - - - 4 

Braga - - 2 - 2 

Bragança - - 10 - 10 

Castelo Branco 4 - 1 - 5 

Coimbra 12 - 7 - 19 

Faro 1 - - - 1 

Guarda - - 2 - 2 

Leiria - - 1 - 1 

Lisboa 2 - - - 2 

Porto 8 4 4 1 17 

Vila Real 25 - 3 - 28 

Viseu - - 6 - 6 

Outros 1 - - - 1 

Total 57 4 36 1 98 

 

 

Colocação por distrito e instituição 
 
 

AVEIRO 
 

 
Ensino Superior Público Universitário 

Universidade de Aveiro 

Eng. Biomédica 1 

Eng. e Gestão Industrial 1 

Biologia 1 

Administração Pública 1 

 TOTAL 4 

 
 

BRAGA 
 
Ensino Superior Público Politécnico 

IP do Cávado e do Ave - ES de Gestão 
Gestão e Empresas 1 

Finanças 1 

 TOTAL 2 
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BRAGANÇA 
 

Ensino Superior Público Politécnico 

IP de Bragança - Escola Superior de 
Comunicação, Administração e Turismo de 
Mirandela 

Solicitadoria 4 

Marketing 1 

Multimédia 1 

Comunicação e Jornalismo 1 

Turismo 1 

IP de Bragança - Escola Superior de 
Educação de Bragança 

Arte e Design 1 

Desporto 1 

 TOTAL 10 

 
CASTELO BRANCO 

 
Ensino Superior Público Universitário 

Universidade da Beira Interior 

Design Industrial 1 

Ciências Farmacêuticas 1 

Optometria e Ciências da 
Visão 

1 

Estudos Portugueses e 
Espanhóis 

1 

 TOTAL 4 

 
Ensino Superior Público Politécnico 

IP de Castelo Branco - Escola Superior de 
Artes Aplicadas 

Design de Moda e Têxtil 1 

 TOTAL 1 

 
 

COIMBRA 
 
Ensino Superior Público Universitário  

UC - F.  de Ciências e Tecnologia 
Química Medicinal 1 

Eng. Informática 1 

UC - F.  de Direito Direito 3 

UC - F.  de Economia 

Economia 1 

Gestão 2 

Relações Internacionais 2 

UC - F.  de Farmácia C. Farmacêuticas 1 

UC - F.  de Psicologia e de Ciências da 
Educação 

Psicologia 1 

 TOTAL 12 

 
Ensino Superior Público Politécnico 

ES de Enfermagem de Coimbra Enfermagem 2 

IP de Coimbra - ES de Educação de Coimbra Educação Básica 1 

IP de Coimbra - ES de Tecnologia da Saúde 
de Coimbra 

Saúde Ambiental 1 

Fisiologia Clínica 1 

IP de Coimbra - IS de Contabilidade e 
Administração de Coimbra 

Comércio e Relações 
Internacionais 

1 

IP de Coimbra - IS de Engenharia de 
Coimbra 

Eng. Informática 1 

 TOTAL 7 
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FARO 
 

Ensino Superior Público Universitário 

UAl – F de Ciências e Tecnologia Ciências Farmacêuticas 1 

 TOTAL 1 

 
 

GUARDA 
 

Ensino Superior Público Politécnico 

IP da Guarda - ES Educação, Comunicação 
e Desporto 

Desporto 1 

IP da Guarda - ES de Tecnologia e Gestão Gestão de Recursos Humanos 1 

 TOTAL 2 

 
  

LEIRIA 
 

Ensino Superior Público Politécnico 

IP de Leiria - ES de Tecnologia e Gestão Solicitadoria 1 

 TOTAL 1 

 
 
 

LISBOA 
 

Ensino Superior Público Universitário 

UL - F de Letras Línguas, Literaturas e Culturas 1 

UL - F de Medicina Medicina 1 

 TOTAL 2 

 
 

PORTO 
 

 Ensino Superior Público Universitário 

UP - F de Arquitetura Arquitetura 1 

UP - F de Ciências Matemática 1 

UP - F de Ciências da Nutrição e da 
Alimentação 

Ciências da Nutrição 
1 

UP - F de Economia Gestão 1 

UP - F de Engenharia 

Eng. Informática e Computação 2 

Eng. Civil 1 

Eng. Eletrotécnica e de 
Computadores 

1 

 TOTAL 8 

  
Ensino Superior Público Politécnico 

IPP - ES de Saúde Terapia da Fala 1 

IPP - IS de Engenharia do Porto 

Engenharia Mecânica 1 

Engenharia Mecânica 
Automóvel 

1 

Engenharia Eletrotécnica - 
Sistemas Elétricos de Energia 

1 

 TOTAL 4 
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Ensino Superior Privado Universitário 

U Fernando Pessoa Psicologia 1 

U Lusíada - Norte – Porto (Famalicão) Contabilidade 1 

U Lusófona do Porto Arquitetura 1 

U Portucalense Infante D. Henrique Direito 1 

 TOTAL 4 

 
 Ensino Superior Privado Politécnico 

CESPU – IP de Saúde do Norte – E. S. de 
Saúde do Vale do Sousa 

Medicina Dentária 
1 

 TOTAL 1 

 
 

VILA REAL 
 

Ensino Superior Público Universitário 

UTAD - E de Ciências Agrárias e Veterinárias Enologia 3 

Eng. Agronómica 1 

UTAD - E de Ciências Humanas e Sociais 

Gestão 1 

Serviço Social 2 

Educação Básica 3 

Línguas e Relações 
Empresariais 

4 

Psicologia 1 

UTAD - E de Ciências e Tecnologia 
Engenharia Informática 1 

Eng. e Gestão Industrial 1 

UTAD - E de Ciências da Vida e do Ambiente 

Genética e Biotecnologia 3 

Bioengenharia 1 

Bioquímica 2 

Ciências do Desporto 2 

 TOTAL 25 

 
Ensino Superior Público Politécnico 

UTAD - ES de Saúde Enfermagem 3 

 TOTAL 3 

 
 

VISEU 
 

Ensino Superior Público Politécnico 

IPV - ES de Educação de Viseu 

Artes Plásticas e Multimédia 1 

Comunicação Social 1 

Educação Básica 1 

IPV - ES de Tecnologia e Gestão de Lamego 
Secretariado de Administração 2 

Serviço Social 1 

 TOTAL 6 

 
 

OUTROS 
 

U de Derby - Inglaterra Sociologia 1 

 TOTAL 1 
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Colocações por distrito – Total por distrito 

 
 

Distrito Instituição Total/distrito 

ES público ES privado 

Aveiro 4 - 4 

Braga 2 - 2 

Bragança 10 - 10 

Castelo Branco 5 - 5 

Coimbra 19 - 19 

Faro 1 - 1 

Guarda 2 - 2 

Leiria 1 - 1 

Lisboa 2 - 2 

Porto 12 5 17 

Vila Real 28 - 28 

Viseu 6 - 6 

Outros 1 1 

  TOTAL 98 

 
 
 

  

Colocação por Curso 
 

Curso 
N.º de alunos 

por curso 

Engenharia 

Informática 3 

15 

Informática e Computação 2 

Eng. e Gestão Industrial 2 

Bioengenharia 1 

Agronómica 1 

Biomédica 1 

Civil 1 

Eletrotécnica e de Computadores 1 

Eletrotécnica - Sistemas Elétricos de Energia 1 

Mecânica 1 

Mecânica Automóvel 1 

Educação Básica 5 

Enfermagem 5 

Solicitadoria 5 

Direito 4 

Gestão 4 

Línguas e Relações Empresariais 4 

Enologia 3 

Ciências Farmacêuticas 3 

Genética e Biotecnologia 3 

Psicologia 3 
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Serviço Social 3 

Arquitetura 2 

Bioquímica 2 

Desporto  2 

Ciências do Desporto  2 

Relações Internacionais 2 

Secretariado de Administração 2 

Administração Pública 1 

Arte e Design 1 

Artes Plásticas e Multimédia 1 

Biologia  1 

Ciências da Nutrição 1 

Comércio e Relações Internacionais 1 

Comunicação e Jornalismo 1 

Comunicação Social 1 

Contabilidade 1 

Design Industrial 1 

Design de Moda e Têxtil 1 

Economia 1 

Estudos Portugueses e Espanhóis 1 

Finanças 1 

Fisiologia Clínica 1 

Gestão de Empresas 1 

Gestão de Recursos Humanos 1 

Línguas, Literaturas e Culturas 1 

Marketing 1 

Matemática 1 

Medicina 1 

Medicina Dentária 1 

Multimédia 1 

Optometria e Ciências da Visão 1 

Química Medicinal 1 

Saúde Ambiental 1 

Sociologia 1 

Terapia da Fala 1 

Turismo 1 

TOTAL 98 

 
  

 Relativamente aos cursos científico-humanísticos, a maioria dos alunos (83,7%) prossegue 

estudos no Ensino Superior, com cerca de 95% a optarem pelo ensino público. Observa-se uma 

grande dispersão em termos de cursos dominantes, podendo apenas assinalar-se o predomínio das 

engenharias, da Educação Básica, Enfermagem, Solicitadoria, Direito, Gestão, Línguas e Relações 

Empresariais, seguido de uma grande variedade de outros cursos. 

 O distrito preferencial é Vila Real, seguido de Coimbra, Porto e Bragança. 

 Apenas 3,4% dos alunos ingressaram no mercado de trabalho após a conclusão do ensino 

secundário. 
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 Quanto aos alunos do ensino profissional, a taxa de empregabilidade é reduzida - 25%, 

observando-se uma diferença residual entre os vários cursos, com a maior parte dos alunos a 

procurar o primeiro emprego ou a frequentar ações de formação. 

 

2.2.1. Inserção dos alunos com Plano Individual de Transição na vida pós-escolar 

 

Os dados recolhidos pelo Departamento de Educação Especial, que procede ao seguimento 

dos alunos com PIT que terminaram a escolaridade obrigatória ou fizeram 18 anos, em 2019/20, 

permite concluir que, dos seis alunos, três ingressaram no mercado de trabalho (50%), dois realizam 

formação profissional (33%) e um (17%) ingressou no CAARPD. 

As atividades constantes no PIT são direcionadas para o perfil e competências dos alunos 

visando a inserção na vida ativa. 

 

N.º Alunos Turma PIT Pós-escolaridade 

1 9.º C 
ARDAD – artesanato 

(cestaria)  
Realiza trabalho de cestaria com a família na 
localidade de residência. 

1 11.º D 
 Mercearia/café em 

Vilarinho dos Freires 
Trabalha no mesmo local – trabalho 
temporário  

1 11.º D 
 Hotel Régua Douro – 

cozinha  
 Hipermercado Continente – Caixa (part-
time) 

1 11.º F  ARDAD ARDAD – formação profissional  

1 12.º A 
 Lar da Santa Casa da 

Misericórdia 
 A2000 – formação profissional para 
assistente operacional  

1 12.º A 
 

A2000 - CAARPD   
A2000 – Atividades ocupacionais  
CAARPD  

Tabela 15 – Observação de alunos com PIT pós-escolaridade 

 

3. Síntese Resultados 

 

 
Todas as ações de melhoria direcionadas para este domínio foram implementadas. 

 

As taxas de percursos diretos são elevadas no 1.º e 2.º CEB, apresentando uma tendência 

estável. No 3.º CEB e Secundário observa-se uma subida acentuada. No caso das outras ofertas 

formativas também se evidenciam taxas de sucesso elevadas. 

 

Pela primeira vez, analisaram-se os resultados tendo em conta os percursos diretos dos 

alunos com ação social escolar que são ligeiramente inferiores à tendência global. 

 

Quanto aos alunos de origem imigrante, com base nas taxas de transição, verifica-se que 

no 1.º, 2.º CEB e Secundário as taxas são de 100% e no 3.º CEB de 75%. 
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Relativamente às taxas de transição dos grupos culturalmente diferenciados há uma 

clivagem significativa entre o 1.º CEB, com valores mais elevados, e o 2.º CEB, com níveis de 

sucesso muito baixos, registando-se uma assimetria significativa em relação aos resultados 

globais. 

 

Foi criado o Observatório pós-secundário que passa a produzir informação sobre o 

percurso académico e profissional dos alunos após a conclusão da escolaridade obrigatória, o 

que permitirá reajustes nos processos de orientação escolar e vocacional e na oferta formativa 

do AE. 
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VII. Propostas de Melhoria  

 
As propostas de melhoria apresentadas em 2019/20 (Anexo E) devem continuar a ser objeto 

de reflexão e ação, uma vez que nem todas foram contempladas no Plano de Melhoria elaborado 

após o processo de autoavaliação 2019/20. 

Com base nos resultados constantes neste Relatório, acrescentam-se, ainda, outras 

sugestões por domínio. 

 

AUTOAVALIAÇÃO 

 

Os processos de autoavaliação revelaram uma melhoria significativa, devendo-se otimizar 

esta tendência, congregando na Equipa de Autoavaliação, por exemplo, o Relatório de Execução 

do PAA, os Relatórios Finais das lideranças e estruturas intermédias, bem como os Relatórios Finais 

do Programa TEIP e do EQAVET. 

 

LIDERANÇA E GESTÃO 

 

A formação contínua deve manter-se uma prioridade do AE, quer em termos de capacitação 

digital, quer em termos didático-pedagógicos ou gestão de conflitos quer no âmbito do Decreto-Lei 

n.º 54/2018, dando resposta às necessidades do corpo docente e não docente.  

A aposta em iniciativas inovadoras, como a sala de Aula do Futuro, projetada pela Equipa de 

Inovação em 2018/19, ou a implementação de metodologias ativas no processo de aprendizagem 

deve ser promovida.  

 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO 

 

Mantém-se a sugestão de as referenciações para a CPCJ passarem pelo GAAF, antes dos 

SA, por forma a obter retorno e providenciar feed-back aos Diretores de Turma. 

 

RESULTADOS 

 

Tendo em conta as assimetrias nos resultados dos alunos provenientes de grupos 

culturalmente diferenciados e ao facto do AE ser uma escola TEIP, é fundamental delinear e 

implementar estratégias de intervenção centrada na promoção de aprendizagens curriculares e no 

desenvolvimento de competências socioemocionais, recorrendo a uma abordagem flexível do 

currículo e interdisciplinar dos saberes, tendo em conta as especificidades, interesses e 

necessidades educativas do público-alvo.  
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Estabelecer procedimentos, prazos e instrumentos que permitam operacionalizar o 

Observatório pós-secundário e gerar um relatório anual que possa apoiar a tomada de decisão no 

tocante à orientação escolar e vocacional e à oferta formativa do AE. 
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VIII. Considerações Finais 

 

O segundo ano consecutivo de contexto pandémico traduziu-se em maiores dificuldades para 

as organizações escolares em geral, interrompendo muito do caminho que se tinha iniciado com a 

implementação dos Decretos-Leis n.º 54/2018 e n.º 55/2018, de 6 de julho. 

Os procedimentos alteraram-se profundamente em contexto de sala de aula, transferindo-se 

para um ambiente digital, nem sempre capaz de dar resposta às necessidades dos alunos. Foi 

priorizada, naturalmente, a adaptação a esse ambiente, relegando para segundo plano iniciativas, 

projetos e estratégias que potenciavam a autonomia, a flexibilidade e uma visão didático-

pedagógica que colocava o aluno no centro da construção do seu próprio conhecimento. 

Neste contexto, a ação da Equipa de Autoavaliação foi direcionada para a monitorização do 

seu Plano de Melhoria, analisando, ainda, determinados dados relativos aos quatro domínios que 

norteiam a sua atuação. Como resultado desta avaliação emergiram outros fatores a necessitar de 

intervenção a par de procedimentos que se revelaram eficazes e potenciadores da consecução dos 

objetivos e que vão ao encontro do Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

Divulgado este Relatório, espera-se uma reflexão participada por toda a comunidade, 

atendendo aos resultados da autoavaliação agora realizada, às ações implementadas em 2020/21 

e respetivo impacto na melhoria organizacional, bem como aos Pontos Fortes e Fracos (Anexo D) 

e às Propostas de Melhoria (Anexo E) apresentados no Relatório de Autoavaliação de 2019/2020,  

por forma a priorizar e definir novas orientações estratégicas para 2021/22, ano em que a ação da 

Equipa de Autoavaliação se centrará nos domínios da Prestação do Serviço Educativo e 

Resultados. 
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Anexo A - Cronograma de Ação da Equipa de Autoavaliação 2020/21 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE AÇÃO DA EQUIPA DE AUTOAVALIAÇÃO 2020/21 

 AÇÕES 
2020 2021 

Set. Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. 

1. Divulgação à comunidade educativa do relatório 

final de autoavaliação. 

             

• Conselho Geral              

     •    Diretor              

      •  Conselho Pedagógico              

     •  Comunidade educativa              

2. Elaboração, pela equipa de autoavaliação, do Plano 

de Melhoria. 

             

3. Planificação da ação da equipa de autoavaliação em 

2020/21. 

             

4. Monitorização da implementação do Plano de 

Melhoria. 

             

5. Cumprimento do cronograma/plano da equipa de 

autoavaliação para 2020/21. 

             

1. Divulgação do Relatório de Autoavaliação de 

2020/21 
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Anexo B - Plano de Melhoria 2020/2021 

 

ESCOLAS I JOÃO DE ARAÚJO CORREIA  

EQUIPA DE AUTOAVALIAÇÃO 

PLANO DE MELHORIA 2020/2021 

 

DOMÍNIO AÇÕES DE MELHORIA EXECUÇÃO ACOMPANHAMENTO PERÍODO DE EXECUÇÃO 

 

I –
 L

ID
E

R
A

N
Ç

A
 E

 

G
E

S
T

Ã
O

 

 

Atualização do Portal do AE 
Miguel Madureira; Artur 
Matos 

Representantes Pais/EE Ano letivo 2020/21 

Elaboração/Atualização do Projeto Educativo 
Lígia Ramos, Joaquina 
Tomé, Helena Nunes 

Sofia Reis Ano letivo 2020/21 

Atualização do Regulamento Interno  
Pedro Ferreira, Paulo 
Guedes 

Isabel Aguiar Ano letivo 2020/21 

Criação de um logótipo do AE 
Carla Cabral, Cláudia 
Amaro 

Margarida Arcanjo 2.º Período 

Elaboração de um Projeto Curricular do AE Luís Alves, Rosa Ferrão José Queirós 2.º Período 

II 
– 

P
R

E
S

T
A

Ç
Ã

O
 D

O
 

S
E

R
V

IÇ
O

 

E
D

U
C

A
T

IV
O

 

Criação de um sistema de entrada eletrónica nas 
escolas do AE 

Rogério Faceira Miguel  Madureira Projeto e orçamento em 2020/21 

Reforço de ações no âmbito da supervisão 
pedagógica 

Coordenadores de 
Departamento 

Teresa Silva Soares Ano letivo 2020/21 

Criação do Provedor do Aluno GAAF José Queirós  

Desenvolvimento de ações de formação/ 
capacitação no âmbito das literacias digitais Equipa de Inovação; 

Luísa Félix, Isabel 
Guedes 

Teresa Silva Soares, Célia Ferreira, 
Manuela Joaquim 

Ano letivo 2020/21 

 

III
 –

 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 

 

Implementação de estratégias inovadoras em 
contexto sala de aula* 
 

Ano letivo 2020/21 

Tratamento de dados (alunos com ASE, de 
origem imigrante e de grupos culturalmente 
diferenciados) 
 

Céu Rodrigues Paula Silva Ano letivo 2020/21 

Criação de um Observatório pós-Secundário Isabel Barroco Paula Silva Ano letivo 2020/21 

* Face ao Plano de Contingência, há restrições na implementação desta ação. 



Anexo C – Divulgação do processo de autoavaliação  

 

Cartazes afixados nos estabelecimentos de ensino e divulgado no portal do Agrupamento 

(https://aejac.pt/autoavaliacao/) e redes sociais 

(https://www.facebook.com/Escolasjoaodearaujocorreia) . 

 

 

https://aejac.pt/autoavaliacao/
https://www.facebook.com/Escolasjoaodearaujocorreia


Anexo D - Pontos fortes e fracos 2019/2020 
 

 

1. Pontos fortes 

• Documentos orientadores revelam uma visão estratégica clara e bem definida. 

• Processos de monitorização implementados em várias áreas e níveis de funcionamento do 

AE. 

• Mobilização e responsabilização das lideranças intermédias. 

• Clima de escola propício às aprendizagens e bom relacionamento interpessoal. 

• Colaboração regular e consolidada com várias entidades parceiras. 

• Promoção dos valores da inclusão e da cidadania ativa. 

• Iniciativas de cariz solidário e de inclusão diversificadas e em número significativo. 

• Diminuição do abandono escolar, da indisciplina grave e do número de medidas 

sancionatórias. 

• Resultados académicos em linha com os valores das escolas do mesmo contexto e 

cumprimento das metas gerais TEIP. 

• Satisfação generalizada face à prestação do serviço educativo. 

•  Elevados índices de satisfação face às dinâmicas educativas implementadas. 

• Imagem do AE valorizada e reconhecida pela comunidade educativa. 

 

2. Pontos Fracos 

• Projeto Educativo e Regulamento Interno desatualizados. 

• Portal do AE pouco funcional e desatualizado. 

• Insuficiências na divulgação de informações e falhas na comunicação. 

• Pouco feedback às propostas dos diversos elementos da comunidade. 

•   Falta de concentração e a indisciplina associados à durabilidade do período letivo de 90 

minutos. 

•   Falta de investimento em equipamentos tecnológicos capazes de fomentar projetos 

inovadores e práticas ativas de aprendizagem. 

•   Falhas na auscultação e pouca oferta de formação adequada às necessidades. 

• Lacunas ao nível da articulação vertical e ao nível da articulação da equipa pedagógica. 

• Mecanismos de supervisão pedagógica pouco desenvolvidos. 

• Falta de dados relativos a alunos com ação social escolar, de origem imigrante e de 

grupos culturalmente diferenciados. 

• Dificuldades na operacionalização do Observatório pós-escolar. 

• Dificuldades na mobilização e envolvimento das famílias. 
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Anexo E - Propostas de melhoria 2019/2020 
 

I - LIDERANÇA E GESTÃO 

 

1. Elaboração/Atualização do Projeto Educativo, articulando-o com o PPM.  

[PM - Em execução] 

2. Atualização do Regulamento Interno - fruto de um Regulamento Interno desatualizado, 

datado de 2012, e acrescentado com várias adendas, a regulamentação e informação encontra-se 

dispersa por vários documentos (adendas), não existindo um ficheiro/documento único. 

[PM - Em execução] 

3. Elaboração de um Projeto Curricular do Agrupamento – as opções estratégicas e 

curriculares do agrupamento estão definidas em documentos diferentes, pelo que se sugere a 

elaboração de um Projeto Curricular do Agrupamento que congregue toda a informação e apresente 

as opções tomadas. 

[PM - Concretizada] 

4. Apresentação dos documentos orientadores no início do ano letivo. 

5. Envolvimento de forma substantiva dos elementos da comunidade educativa na 

definição de opções estratégicas do Agrupamento, nomeadamente na elaboração dos seus 

documentos orientadores e planos de melhoria. 

6. Recolha e avaliação das sugestões/reclamações com estratégias de feedback (por 

exemplo um Provedor do Aluno). 

[PM - Concretizada] 

7. Criação de um logótipo para o Agrupamento. 

[PM - Em execução] 

8. Atualização do Portal do Agrupamento e divulgação das redes sociais do AE. 

[PM - Concretizada] 

 

II – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO 

 

1. Reforço de ações no âmbito da supervisão pedagógica na perspetiva de trabalho 

colaborativo. 

[PM - Em execução] 

2. Implementação de estratégias de articulação vertical ao nível da gestão e 

desenvolvimento curricular. 

3. Reforço dos canais de comunicação, dando maior feedback às propostas e solicitações 

apresentadas pelos diversos atores educativos. 

4. Implementação de novos procedimentos na transmissão da informação relativa a cada 

curso profissional/turma a novas equipas pedagógicas. 
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5. Melhoria dos processos de auscultação de necessidades de formação e maior 

disponibilização de oferta.  

6. Desenvolvimento de ações de formação/ capacitação no âmbito das literacias digitais. 

[PM - Em execução] 

7. Atualização dos procedimentos do GAAF, incluindo a formalização da equipa responsável 

pela instrução dos processos disciplinares. 

8. Divulgação eficaz das atividades extracurriculares junto dos alunos. 

9. Criação de um sistema de entrada eletrónica nas escolas do AE. 

10. Melhoria de acesso ao Bar/Bufete da escola secundária, através da criação de um sistema 

de senhas. 

 

III - RESULTADOS 

 

1. Criação de um Observatório pós-Secundário, incluindo o percurso de alunos com PIT, com 

monitorização e análise de resultados. 

[PM - Concretizada] 

2. Tratamento de dados relativos aos resultados dos alunos com ação social escolar, de 

origem imigrante e de grupos culturalmente diferenciados. 

[PM - Concretizada] 

3. Integração dos parceiros na definição da oferta educativa relativa aos cursos profissionais. 

4. Divulgação junto de toda a comunidade educativa dos prémios escolares e das bolsas de 

mérito. 

5. Dinamização de atividades inovadoras e desafiadoras para alunos com bons resultados 

escolares. 

6. Implementação de estratégias inovadoras com o objetivo de ultrapassar a perturbação ou 

a falta de concentração em contexto sala de aula. 


