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CONTRATO DE AUTONOMIA - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ELIAS GARCIA     

   

  RELATÓRIO ANUAL DE PROGRESSO  

ANO LETIVO DE 2013/2014 

 

O presente relatório, para apresentação à Comissão de Acompanhamento, de acordo com o 
previsto no artigo 8.º e 9.º da Portaria n.º 265/2012, de 30 de agosto, tem como objetivo 
apresentar: 

  
1 - A execução dos objetivos do Contrato de Autonomia;  
2 - A operacionalização do plano de ação estratégica com a evolução dos resultados escolares 
dos alunos nos diferentes anos de escolaridade; 
3 -  O grau de cumprimento dos compromissos assumidos. 
 

 
1 - Execução dos objetivos do Contrato de Autonomia 

 
 
Objetivo operacional n.º 1  

“Desenvolver projetos de excelência, melhoria e inovação, nomeadamente, 
através da generalização de práticas de diferenciação pedagógica em sala de 
aula, do alargamento da metodologia do programa “Mais Sucesso Escolar” a 
todos os anos de escolaridade, da coadjuvância em disciplinas e turmas com 
taxas de maior insucesso, do desenvolvimento do projeto “Eskrítica” e da 
participação em projetos internacionais.” 

 
 

O Programa Mais Sucesso Escolar (PMSE) – Tipologia Fénix – implementado no Agrupamento de 
Escolas Elias Garcia (AEEG) desde o ano letivo de 2009-2010, no 2.º e 3.º ciclo, em turmas com 
taxas de maior insucesso, nas disciplinas de Português e Matemática, continuou até ao presente 
ano letivo a ser uma das metodologias eleitas ao serviço da melhoria do sucesso naquelas 
disciplinas. O Programa foi alargado, em 2012-2013, também às turmas do 1.º ciclo. A 
metodologia deste programa assenta, sobretudo, no princípio da diferenciação pedagógica; após 
o diagnóstico das aprendizagens dos alunos são formados grupos, cuja constituição temporária 
pode variar ao longo do ano: umas vezes contemplam alunos com níveis de aprendizagem 
elevados, outras, alunos que revelam dificuldades e, ainda, outras, alunos com diferentes níveis 
de aprendizagens, organizados por tutorias. As estratégias de organização ao longo do ano são 
flexíveis, podendo ainda ser adotadas outras metodologias de diferenciação pedagógica que 
visem o sucesso de todos os alunos. Os grupos (G+, designação no AEEG) são apoiados por um 
professor da escola, num espaço próprio, que leciona essa mesma disciplina, à mesma hora da 
turma em que os alunos estão integrados. A modalidade de coadjuvação está associada ao 
funcionamento do PMSE no AEEG, e permite apoio individualizado dentro da sala da turma ou em 
sala diferente, para trabalhar em pequeno grupo, com mais acuidade, pré-requisitos 
imprescindíveis a aprendizagens futuras.  

Desde o ano letivo 2010/2011 que é implementado o projeto Eskrítica, no âmbito da 
disciplina de Português, ficando o PMSE reservado, sobretudo, para a disciplina de 
Matemática. O projeto Eskrítica tem como objetivo reforçar a aprendizagem da língua 
materna e consolidação das competências de escrita. Todos os alunos, do 1.º ao 9.º ano, 



           RELATÓRIO ANUAL DE PROGRESSO – CONTRATO DE AUTONOMIA                                                           

 2 

dispõem de um tempo/hora por semana para atividades de leitura/escrita, havendo, à 
semelhança do PMSE, coadjuvação de outros docentes. O projeto Eskrítica permitiu também a 
valorização de uma sensibilidade mais próxima da criatividade e da diferença, levando à 
compreensão da escrita na sua dimensão artística. 

A implementação destes projetos permitiu desenvolver estratégias de diferenciação 
pedagógica, ora trabalhando com grupos de alunos, ora em coadjuvação com outro docente, 
para além de favorecer a autonomia dos alunos. Neste sentido, a avaliação feita pelos 
professores, no âmbito destes projetos, permite-nos concluir que se verificou, uma forma 
geral, um maior grau de responsabilização dos alunos a diferentes níveis, permitindo uma 
maior consciencialização e autonomia na participação da própria aprendizagem.   

 
Objetivo operacional n.º 2   
 

“Melhorar os resultados escolares dos alunos, designadamente: 
a) Manter as taxas de 0% de abandono escolar; 
b) Aumentar em 3% a taxa de qualidade de sucesso em cada ano de escolaridade 

(aproveitamento em todas as disciplinas ou áreas disciplinares); 
c) Reduzir em 2% a taxa global de insucesso no 1º ciclo e em 5% no 2º e 3º ciclo.” 

 
No que respeita às taxas de abandono escolar, a análise dos dados do Quadro I permite-nos 
verificar que as taxas continuam com valores residuais em 2013/14, não ultrapassando, em 
qualquer um dos ciclos, um ponto percentual (0, 0,9 e 0,3). Registe-se, também, que a 
evolução, relativamente ao ano transato foi bastante positiva, havendo um decréscimo da 
taxa em qualquer um dos ciclos de ensino. 

 
Quadro I - Evolução das taxas de abandono escolar 

 

Ciclo de ensino 
 

2011/12 (%) 2012/13 (%) 2013/14 (%) 

1.º 
 

0 0,7 0 

2.º  
 

0 1,1 0,9 

3.º  
 

0,6 1,6 0,3 

 
 
 

Relativamente à alínea b) do Objetivo operacional nº 2 “Aumentar em 3% a taxa de 
qualidade de sucesso em cada ano de escolaridade (aproveitamento em todas as 
disciplinas ou áreas disciplinares)” os dados disponíveis, são os seguintes: 
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Quadro II - Evolução das Taxas de Qualidade de Sucesso por ano de escolaridade e por 
ciclo de ensino 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da análise dos dados, relativamente ano de referência – 2011/12 -, verificou-se no ano letivo 

de 2013/14 uma melhoria da qualidade do sucesso, em determinados anos de escolaridade, 

designadamente no 1.º, 3.º, 6.º, 8.º e 9.º ano.     

Por ciclo de ensino verificou-se uma descida dos valores percentuais no 1.º ciclo que se deve, 
em grande parte, à quebra da taxa da qualidade no 2.º ano que registou uma descida de 
11,5%. Verifica-se, da mesma forma uma descida, ainda que menos acentuada no 2.º ciclo. A 
percentagem de alunos sem níveis inferiores a 3 por ciclo vai decrescendo à medida que os 
alunos avançam no seu percurso escolar, decrescendo assim a qualidade do sucesso 
educativo, embora o 3.º ciclo tenha registado uma melhoria de 4,4%.  

No que respeita às taxas de transição os valores que traduzem a sua evolução são os 
que se apresentam no Quadro III. 

 
 

 

 
Evolução das Taxas de Qualidade de Sucesso por ano de escolaridade 

 
Ano de 

escolaridade 

2011-12 
% 

Ano 
referência 

 
2012-13 

% 

Variação em 
relação a 
2011/12 

% 
 

 
2013-14 

Variação em 
relação a 
2012/13 

% 
 

METAS 
2014-15 

% 

1.º 
 

91,2 89,7 -1,5 91,2 +1,5 94,2 

2.º 
 

91,1 98,3 +7,2 86,8 -11,5 94,1 

3.º 
 

80,9 85,4 +4,5 88,7 +3,3 83,9 

4.º 
 

89,1 89,5 +0,4 72,2 -15,3 92,9 

5.º 
 

76,9 75,4 -1,5 68,2 -7,2 79,9 

6.º 
 

70,8 67,5 -3,3 70,8 +3,3 73,8 

7.º 
 

57,8 60,0 +2,2 53,9 -6,1 60,8 

8.º 
 

51,6 42,0 -9,6 55,4 +13,4 54,6 

9.º 
 

47,6 39,1 -8,5 47,2 +8,1 50,6 

 

Evolução das Taxas de Qualidade por ciclo de ensino 
 

Ciclos  
de 

escolaridade 

2011-12 
Ano 

referência 

2012-13 
% 

Variação 
em relação 
a 2011/12 

% 

2013-14 
% 

Variação 
em relação 
a 2012/13 

% 

Metas % 
2014/15 

1º ciclo 88,0 91 +3 85,7 -5,3 91,0 

2º ciclo 73,9 71,1 -2,8 69,7 -1,4 76,9 

3º ciclo 52,4 48,2 -4,2 52,6 +4,4 55,4 
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Quadro III - Evolução das Taxas de Transição por ano de escolaridade e ciclo de ensino 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da análise das taxas de transição, as percentagens de alunos que concluíram o 4.º, 7º e 9.º 
ano de escolaridade, no ano de 2013/14, são superiores aos valores registados no ano letivo 
anterior.  

Por ciclos de ensino verifica-se que as taxas de transição relativas ao 1º e 3º ciclo estão 
relativamente próximas das metas definidas para o ano de 2014/15, verificando-se um 
distanciamento maior nos valores relativos ao 2.º ciclo. 

Relativamente às provas finais de português e de Matemática no 4.º, 6.º e 9.º ano, os 

resultados alcançados são os que se a presentam nos quadros seguintes: 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 
Evolução das Taxas de Transição por ano de escolaridade 

 

Ano de 
escolaridade 

2011-12 
Ano 

referência 

2012-13 
% 

Variação em 
relação a 
2011/12 

% 

2013-14 
% 

Variação em 
relação a 
2012/13 

% 

1º  100 100 0 100 0 

2º 91,8 95 +3,2 87,6 -7,4 

3º 100 96 -4 95,7 -0,3 

4 90,2 97,4 +7,2 97,9 +0,5 

5º 90,3 90,4 +0,1 79,9 -10,5 

6º 89,4 85,3 -4,1 83,5 -1,8 

7º 81 77,9 -3,1 78,5 +0,6 

8º 71,3 78,6 +7,3 72,5 -6,1 

9º 75,9 83,1 +7,2 86,7 +3,6 

 
Evolução das Taxas de Transição por ciclo de ensino 

Ciclos  
de 

escolaridade 

2011-12 
Ano 

referência 

2012-13 
% 

Variação em 
relação a 
2011/12 

% 

2013-14 
% 

Variação em 
relação a 
2012/13 

% 

Metas % 
2014/15 

1º ciclo 95,8 97,1 +1,3 95,1 -2,0 97,8 

2º ciclo 89,8 87,6 -2,2 81,9 -5,5 94,8 

3º ciclo 75,9 79,4 +3,5 78,7 -0,7 80,9 
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Quadro IV – Sucesso nas provas de aferição/ provas finais no 4.º, 6.º e 9.º ano 

 

              

 

 

Da leitura dos quadros é possível concluir que, de uma maneira geral, o sucesso nas provas 
finais de Português e de Matemática registou uma subida, relativamente aos anos em análise, 
com particular realce no 9.º ano. No 4.º e 6.º ano, o sucesso registou uma subida acentuada 
relativamente ao ano transato.  

No que respeita à comparação das médias dos resultados do Agrupamento com as médias 

obtidas a nível nacional e à evolução registada relativa ao ano anterior (2012/13), a evolução 

foi bastante positiva, conforme se pode constatar no Quadro V.  

Quadro V - Valores de base para o cálculo da parcela EFI  

  Ano n Ano n-1 Ano n versus Ano n-1 

Ensino 

Média 
Nacion
al de 

Referê
ncia 

(MNR) 

Nº de 
provas 

Média 
da 

avaliaç
ão 

interna 

Média 
observ
ada na 

UO 

Erro 
padrão 

da 
média 

Indica
dor 
UEP 

Média 
Nacional 

de 
Referência 

(MNR) 

Nº de 
provas 

Média 
observada 

na UO 

Erro 
padr
ão da 
médi

a 

Indicad
or UEP 

Diferen
ça 

entre 
as 

MNR 

Erro 
Padrão 

da 
diferen
ça de 

médias 

Diferen
ça 

entre 
as 

médias 
observ
adas 

na UO 

Quant
o 

melhor
ou / 

piorou 

Indicad
or UEP 

Básico 2,88 722 3,13 2,91 0,048 0,585 2,68 736 2,53 0,034 -4,429 0,20 0,058 0,38 0,18 3,034 

       Fonte: MISI/Crédito horário 2013/14 

Em face dos resultados obtidos o Agrupamento viu reforçado o seu crédito horário através da 
atribuição de 20 horas para o ano letivo 2014/2015, por parte do Ministério da Educação e Ciência, 
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crédito de horas calculado através dos indicadores de eficácia educativa (EFI), conforme se pode 
verificar no quadro VI, tabela disponível na plataforma MISI do Ministério da Educação e Ciência. 

 

        

Quadro VI 
Atribuição de Crédito Horário pelas parcelas EFI (Eficácia Educativa) e RA (Risco 

de Abandono) 

Tipologia 
Tabela 1 
(Horas) 

Tabela 2 
(Horas) 

Tabela 3 
(Horas) 

Tabela 4 
(Horas) 

Crédito EFI 
(Horas) 

Crédito 
RA 

(Horas) 

Crédito EFI + 
Crédito RA 

(Horas) 

B 0 0 20 0 20 0 20 

                                                                                                            Fonte: MISI/Crédito horário 2013/14 

 

Objetivo operacional n.º 3 
“Melhorar as competências sociais dos alunos com recurso ao trabalho articulado 
entre os diretores de turma, o gabinete de ação pedagógica e a direção, através 
de programas de tutoria, bem como da sua participação e responsabilização 
ativa na dinâmica da escola.” 

 

O Agrupamento incrementou as seguintes medidas tendo em vista a melhoria das 
competências sociais dos alunos: 

- Criação da disciplina de Cidadania no âmbito da Oferta Complementar prevista na matriz 
curricular do 2º e 3º ciclo. 

- Atribuição, aos diretores de turma, de tempos para o exercício de apoio tutorial (programas 
de tutoria). 

- Atribuição de tempos a docentes para atendimento aos alunos encaminhados para o 
Gabinete de Ação Pedagógica (GAP), espaço destinado ao acolhimento de alunos que, por 
problemas comportamentais, foram para esse espaço encaminhados, verificando-se uma 
significativa diminuição de ocorrências disciplinares, o mesmo acontecendo no que se refere 
aos procedimentos disciplinares. 

- Promoção de atividades no âmbito do projeto Escola de Pais para pais e encarregados de 

educação. 

- Apoio às atividades, no âmbito das competências sociais dos alunos, promovidas pelas 

Associações de Pais do Agrupamento, designadamente o Programa de Desenvolvimento de 

Competências Sociais e Pessoais, custeado pela A. Pais da EB Miquelina Pombo.   

De acordo com os dados do Observatório de Qualidade, verificou-se uma estreita articulação 
do trabalho, no que respeita ao 1.º ciclo, entre docentes, direção, associações de pais e 
encarregados de educação e no que se refere ao 2.º e 3.º ciclo, um trabalho articulado entre 
os diretores de turma, os docentes do Gabinete de Ação Pedagógica e a Direção para 
avaliação e aferição de estratégias. Também a partilha de estratégias, com vista à melhoria 
das competências sociais dos alunos entre docentes, não docentes e famílias foi influente na 
evolução positiva dos comportamentos.  

Como estratégia para valorização das boas condutas o Agrupamento continuou a implementar 
a atribuição de prémios de valor em atividades de apresentação pública nas escolas do 
Agrupamento. Continuou a estabelecer parcerias com instituições para o desenvolvimento de 
ações que despertem para as questões relacionadas com as competências sociais dos alunos, 
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das quais se destacam as estabelecidas com a Escola Segura (ações o âmbito da violência 
doméstica, do bullyng, (prevenção rodoviária) com o Centro de Saúde da Sobreda 
(embaixadores da saúde), com os Centros e Lares para a 3ª idade, etc. A realização de 
assembleias de delegados e subdelegados de turma com a Direção para discussão de 
comportamentos e aferição de estratégias tem sido considerada como muito positiva neste 
contexto. 

 

Objetivo operacional n.º 4 
“Melhorar a articulação curricular através da instituição de práticas de reflexão 
e de gestão contextualizada e articulada do currículo.” 

 
Instituíram-se práticas de reflexão sobre a articulação curricular horizontal e vertical, através 
da realização de reuniões regulares ao longo do ano, de acordo com o plano de ação 
estratégica, definido no contrato de autonomia do Agrupamento, e avaliado no ponto 2 deste 
relatório. Também as planificações foram elaboradas tendo em conta articulação curricular e 
a contextualização/sequencialidade das aprendizagens ao longo dos diferentes níveis de 
educação e do ensino e com recurso à partilha de materiais e recursos didático-pedagógicos. 

 

Objetivo operacional n.º 5 
“Reforçar a implementação, em todos os ciclos de ensino, da prática de 
supervisão e assessorias pedagógicas, enquanto estratégias de desenvolvimento 
profissional.” 

 
Em sede de departamento/secção, com base na reflexão sistemática sobre práticas de ensino, 
os docentes procuraram discutir, aferir e relacionar conhecimentos teóricos com situações 
experienciadas, nomeadamente nas coadjuvações exercidas. 
 
Objetivo operacional n.º 6 

“Dar continuidade às práticas regulares e sistemáticas de autoavaliação que 
visem o desenvolvimento profissional e organizacional do Agrupamento.” 
 

Com caráter mais sistemático e articulado, o Agrupamento desenvolve um processo de 
autoavaliação, assente no seu Plano de Avaliação Interna, cujos objetivos são os seguintes:  

 Melhorar o sucesso educativo; 

 Identificar as áreas de intervenção com potencial para melhorar; 

 Incentivar as ações e processos de melhoria da qualidade; 

 Promover uma cultura de qualidade, exigência e responsabilidade. 

A implementação do processo de autoavaliação tem contribuído para: 

 Aprofundamento da monitorização das práticas e dos resultados; 

 Desenvolvimento de práticas reflexivas, de cooperação e de concertação entre os 
diversos atores da comunidade educativa, numa aproximação ao conceito de 
organização aprendente, contribuindo para a melhoria continuada do funcionamento 
organizacional e profissional, bem como das práticas pedagógicas, dos ambientes 
educativos, das condições de trabalho; 

 Valorização da participação de todos os membros da comunidade educativa. 
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2 - Operacionalização do plano de ação estratégica 
 
A avaliação do plano de ação estratégica é a que se apresenta nos quadros seguintes: 

 

Quadro VII - Ação nº 1 – Melhoria da articulação curricular 
 

Resultados a alcançar 

- Instituição de práticas de reflexão sobre a articulação curricular horizontal e vertical. 
- Planificações centradas na sequencialidade das aprendizagens ao longo dos diferentes níveis de 
educação e do ensino, que tenham em conta a articulação curricular.  
- Gestão contextualizada e articulada do currículo. 

 

 
Ações a desenvolver 

Avaliação 
 

A* B* C* 

– Reuniões periódicas para articulação curricular entre os professores do 1.º ano e 
educadores de infância. 

    

2 – Reuniões periódicas dos coordenadores de ano com as coordenadoras da 
educação pré-escolar e 1.º ciclo para articulação curricular vertical. 

    

3 – Reuniões periódicas das secções para articulação curricular horizontal.     

4 – Reuniões no final e início do ano letivo entre os professores titulares do 4.º ano 
com os professores de português e matemática do 5.º ano e respetivos 
coordenadores de departamento/secção. 

    

5 – Reuniões entre os professores das AECs, 1.º ciclo e secções (Educação Física, 
Educação Musical, Artes, Línguas Estrangeiras). 

    

6 – Reunião no início do ano entre os professores bibliotecários e os coordenadores 
de departamento. 

    

7 - Reorganização das secções do 2.º e 3.º ciclo de forma a facilitar a articulação 
curricular vertical nas disciplinas facilitando o trabalho conjunto dos docentes do 5.º 
ao 9.º ano. 

    

8 – Planificações a médio e longo prazo tendo em conta a articulação curricular.     

9 - Partilha e construção conjunta de recursos didático-pedagógicos.   
 

    

10 – Implementação/desenvolvimento dos clubes e projetos de enriquecimento 
curricular com vista à promoção da articulação do currículo. 

    

 
*Legenda: 
A – Ações implementadas com avaliação satisfatória, face aos objetivos e aos resultados esperados. 
B – Ações implementadas com avaliação satisfatória mas que necessitam de reajustamentos, face aos 
objetivos e aos resultados esperados.   
C – Ações não implementadas.  
 

Quadro VIII - Ação nº 2 - Implementação de metodologias ativas de diferenciação pedagógica 
 

 
Resultados a alcançar 

Resultados a alcançar: 
- Implementação generalizada de práticas de diferenciação pedagógica em sala de aula. 
- Melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem. 
- Melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

 
Ações a desenvolver 

 

Avaliação 
 

A* B* C* 
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1 - Alargamento da metodologia do programa Mais Sucesso Escolar – Projeto Fénix -, 
enquanto estratégia de desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, às turmas do 
1.º ciclo e às disciplinas e turmas do 2.º e 3.º ciclo com maior insucesso. 

    

2 – Coadjuvação nas disciplinas e turmas com maior insucesso com vista à melhoria 
da qualidade dos processos de ensino e de aprendizagem. 

    

3 - Articulação regular do trabalho desenvolvido em sala de aula com estruturas de 
apoio, nomeadamente as bibliotecas escolares, a sala de estudo e o gabinete de ação 
pedagógica. 

    

4 - Conceção, produção e partilha sistemática de recursos pedagógicos e materiais 
de avaliação diversificados e adaptados às características diferenciadas dos alunos. 

    

5 - Disponibilização e partilha de materiais e recursos pedagógicos online. 
 

    

6 - Integração dos recursos tecnológicos disponíveis, numa perspetiva diferenciadora, 
no processo de ensino e aprendizagem. 

    

7 - Diversificação de mecanismos e momentos de avaliação (diagnóstica, formativa, 
sumativa, autoavaliação), com o intuito de implementar estratégias generalizadas 
para aferição de práticas. 

    

8 – Articulação regular das diferentes estruturas e modalidades de apoio (apoio 
pedagógico, socioeducativo, tutorias). 

    

9 - Construção/reformulação dos projetos de trabalho das turmas de acordo com as 
suas especificidades, tendo em consideração os diferentes ritmos de aprendizagem. 

    

10 - Planificação de situações de aprendizagem contemplando estratégias de 
diferenciação pedagógica, no âmbito dos departamentos curriculares/secções. 

    

11 – Aplicação progressiva dos testes intermédios a todas as disciplinas e anos de 
escolaridade, em cada ano letivo, previstos no “Projeto Testes Intermédios”. 

    

 
 

Quadro IX - Ação nº 3 - Generalização de práticas de supervisão e assessorias pedagógicas 
 

 
Resultados a alcançar 

 

- Generalização de práticas de supervisão e assessorias pedagógicas, enquanto estratégias promotoras 
do desenvolvimento profissional.  
- Melhoria da ação educativa. 

 
Ações a desenvolver 

 
Avaliação 

A* B* C* 

1 – Reforço do trabalho cooperativo entre docentes, em sede de 
departamento/secção, com base na reflexão sistemática sobre práticas de ensino e 
relacionar conhecimentos teóricos com situações experienciadas. 

    

2 – Reforço das assessorias pedagógicas em sala de aula e consequente aferição e 
discussão das práticas educativas.  

    

3 - Avaliação regular de situações de aprendizagem, no âmbito dos departamentos 
curriculares/secções, para aferição de estratégias e práticas educativas. 

    

4 - Conceção, produção e partilha de materiais e recursos pedagógicos com vista à 
melhoria das práticas educativas 

    

 
 

Quadro IX - Ação nº 4 - Melhoria das competências sociais dos alunos 
 

 
Resultados a alcançar 

 

Resultados a alcançar: 
- Melhoria das competências sociais dos alunos. 
- Redução da ocorrência de situações de indisciplina 
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Ações a desenvolver 

 

Avaliação 
 

A* B* C* 

1 – Reforço da articulação do trabalho entre os diretores de turma, os docentes do 
Gabinete de Apoio Pedagógico e a direção para avaliação e aferição de estratégias. 

    

2 – Recurso a ações de formação na área da indisciplina/gestão de conflitos para 
pessoal docente e não docente. 

    

3 – Alargamento da participação e responsabilização dos alunos, através do debate 
de situações de indisciplina, por exemplo, em assembleias de delegados de turma 

    

4 - Criação de uma disciplina de Cidadania no âmbito da Oferta Complementar 
prevista na matriz curricular do 2º e 3º ciclo de forma a contribuir para a melhoria 
das competências sociais dos alunos. 

    

5 - Debate de práticas que consideram valores e atitudes, conhecimentos e 
comportamentos, no âmbito de uma cidadania ativa, nas aulas de Cidadania. 

    

6 – Alargamento da participação e responsabilização dos pais e encarregados de 
educação na vida do Agrupamento, através, designadamente, do projeto Escola de 
Pais.  

    

7 – Valorização das boas condutas dos alunos através do reforço da atribuição de 
prémios de valor. 

    

8 - Realização de atividades de apresentação pública nas escolas do Agrupamento 
que promovam o brio, a autoestima e o sentido de pertença. 

    

9 – Incentivo à participação dos alunos nas atividades no âmbito do desporto escolar.     

10 – Partilha generalizada de estratégias com vista à melhoria das competências 
sociais dos alunos entre docentes, não docentes e famílias. 

    

 

Quadro X - Ação nº 5 - Melhoria das práticas de autoavaliação 
 

 
Resultados a alcançar 

 

Resultados a alcançar: 
- Implementação de práticas sistemáticas e regulares de autoavaliação.  
 

 
Ações a desenvolver 

 

Avaliação 
 

A* B* C* 

1 – Autoformação na área da autoavaliação de escolas, com recurso a bibliografia 
temática, a desenvolver pela comunidade escolar, sobretudo pela equipa do 
observatório de qualidade. 

    

2 – Alargamento da equipa do observatório de qualidade a outros elementos da 
comunidade educativa. 
 

    

3 - Criação de um projeto de autoavaliação que vise o desenvolvimento profissional e 
organizacional do Agrupamento, focalizado em áreas de prioridade educativa, com 
planos de melhoria que impliquem a prestação do serviço educativo e tenham 
impacto nos resultados. 

    

 
 

3 -  Grau de cumprimento dos compromissos assumidos pelo AEEG 
 

“Cláusula 5.ª 
Compromissos do Agrupamento 
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Com vista a cumprir os objetivos gerais e operacionais constantes no presente contrato, o 
Agrupamento compromete-se e fica obrigado a: 
 

1- Concretizar as metas e objetivos definidos no Projeto Educativo através da 
consecução das ações e medidas preconizadas no Plano Anual de Atividades. 
2 - Alcançar os objetivos operacionais previstos na cláusula 1ª e 2ª do presente 
contrato. 
3 - Implementar o plano de ação estratégico enunciado na cláusula 3ª do presente 
contrato” 

 
 
Para a concretização dos objetivos operacionais, o Agrupamento tem vindo a implementar o 
seu plano estratégico, através da concretização das ações previstas, procedendo à sua 
avaliação com sistematicidade, reformulando estratégias e atividades com vista à melhoria do 
sucesso educativo. A preocupação fundamental do Agrupamento tem incidido, sobretudo, na 
melhoria das aprendizagens de todos os seus alunos, a par do incremento do desenvolvimento 
profissional do seu pessoal docente e não docente. 

Na senda de melhores resultados escolares, o Agrupamento integrou a rede de escolas 
“Fénix” com assinatura do contrato em 27 de novembro de 2009, conseguindo cumprir em 
todos os anos letivos de vigência do contrato os objetivos contratualizados com o Ministério 
da Educação e Ciência. Inicialmente apenas algumas turmas do 5º e 9º ano integravam o 
programa “Mais Sucesso Escolar”, mas progressivamente este programa foi alargado a todos 
os ciclos de escolaridade do Agrupamento. A par deste projeto implementou-se um outro, 
“Eskrítica”, vocacionado para o desenvolvimento das competências da escrita e da leitura, 
para todas as turmas de todos os anos de escolaridade do Agrupamento. A implementação 
articulada dos dois projetos tem contribuído para a melhoria dos desempenhos dos alunos, 
não obstante uma larga franja da sua comunidade discente necessitar de auxílios económicos, 
492 alunos, ou seja cerca de 43% da população discente.   

Embora os resultados alcançados, sobretudo os escolares, se situem, ainda, um pouco aquém 
das metas de sucesso propostas, o Agrupamento registou com muito agrado o reconhecimento 
que lhe foi feito, através da cedência de 20 horas de crédito horário para o ano letivo 
2014/2015, por parte do Ministério da Educação e Ciência, que resultaram dos progressos obtidos, 
crédito de horas calculado através dos indicadores de eficácia educativa (EFI). 

As horas de crédito irão continuar a ser usadas nos projetos já em desenvolvimento no Agrupamento 
e em medidas que incrementem a promoção do sucesso escolar, tais como o apoio a grupos de 
alunos, no sentido de ultrapassar dificuldades de aprendizagem, no âmbito do programa “Mais 
Sucesso Escolar”, a coadjuvação em turmas com níveis mais baixos de sucesso ou com um elevado 
número de alunos, a implementação de projetos tendo em vista a prevenção da retenção, do 
absentismo e do abandono escolar. As medidas a implementar terão em conta as características 
da população escolar e do projeto educativo, à semelhança dos procedimentos já tidos nos anos 
anteriores.  
 
 

Sobreda, 1 de setembro de 2014  

A Diretora 

_________________________________________  

(Catarina Bernardo) 


