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CONTRATO DE AUTONOMIA - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ELIAS GARCIA 
   

RELATÓRIO ANUAL DE PROGRESSO  

ANO LETIVO DE 2014/2015 

INTRODUÇÃO 

 

O Agrupamento de Escolas Elias Garcia (AEEG) apresenta o Relatório Anual de Progresso referente ao ano 
letivo de 2024-15, para apreciação da Comissão de Acompanhamento, tal como está previsto no artigo 8.º 
e 9.º da Portaria n.º 265/2012, de 30 de agosto. O presente relatório tem como objetivo dar a conhecer:  

1 – Cumprimento dos objetivos operacionais do Contrato de Autonomia (Cláusula 2.ª);  

2 - Avaliação do plano de ação estratégica (Cláusula 3.ª); 

3 – Avaliação dos demais compromissos (Cláusula 5.ª); 

4 – Evolução dos resultados escolares e do abandono escolar. 

 
1 - Cumprimento dos objetivos operacionais do Contrato de Autonomia (Cláusula 2.ª)  

Tomando por referência o modelo de relatório anual de progresso proposto pela DGESTE e dado que a 
maioria dos objetivos operacionais estabelecidos no Contrato de Autonomia do Agrupamento também se 
incluem no Plano de Ação Estratégica (Cláusula 3.ª) optou-se por se abordar neste ponto apenas o objetivo 
n.º 2, referente ao abandono escolar e aos resultados escolares, por melhor se poder traduzir a sua 
execução e evolução em termos quantitativos, remetendo-se a avaliação dos restantes objetivos para o 
ponto 2 deste Relatório – Avaliação do Plano de Ação Estratégica. 

Objetivo operacional n.º 2:  Melhorar os resultados escolares dos alunos, desigandamente: 
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 

 

a) Manter as taxas de 0% de abandono escolar 

 

 
Valor de 

partida da  Tx 
de abandono 

2011/12 

 
Valor 

contratu
alizado 

Valor 
atingido 
Tx de 

abandono 
2014/15 

 
Grau de 

concretiz
ação (%) 

 
Recursos 

 
Estratégias/Ações desenvolvidas/ Sugestões de 

melhoria/Observações 

 
AEEG - 0,2% 

 
- 0% no 1.º e 
2.º ciclos; 
- 0,6%  no 3.º 
ciclo 

 
 
 
 
 

0% 
 

0% 
 

100% 
 
- Dir. Turma    

- Direção   

- S. Psicologia 

- Secção Educ. 

Especial 

- PESS 

- Articulação do trabalho entre os diretores de 

turma, a direção, os alunos e os E.E. 

- Tutoria (medidas de apoio aos alunos para a sua 

integração na turma e na escola; articulação das 

atividades escolares dos alunos com outras atividades 

formativas) 

- Organização de atividades de forma articulada, 

com a família, serviços de psicologia e orientação e 

com outras estruturas de orientação educativa 

- Semana das Profissões (Divulgação da oferta de 

cursos profissionais, do Concelho)  

-Encaminhamento de alunos para cursos profissionais 
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b) Aumentar em 3% a taxa de qualidade de sucesso (TQS)em cada ano de escolaridade (aproveitamento em todas 
as disciplinas ou áreas disciplinares) 

 

 
Ano  
de 

escolari
dade 

 
Valor de 
partida 
TQS (%) 
2011/12 

 
Valor 

contratu
alizado 

(%) 

 
Valor 

atingido 
TQS  (%) 
2014/15 

Grau de 
concretização 

(%) 

 
Recursos 

 
 
Estratégias/Ações desenvolvidas/ 
Sugestões de melhoria/Observações Variação 

em 
relação 
ao valor 
contratu
alizado 

Variação 
em 

relação 
ao valor 

de 
partida 

1.º 91,2 94,2 89,4 -4,8 -1,8 
 
- Comunidade 
escolar 
- Crédito 
horário 
concedido ao 
Agrupamento  

 

- Rede de modalidade de apoios articulada 
com as diversas estruturas e serviços  
- Alargamento do “Projeto Gabinete de 
Dúvidas” a outras disciplinas e ao 2º ciclo.  
- Projetos Eskrtica e programa + Sucesso 
escolar 
- Concurso de leitura (1º, 2º e 3º ciclos) 
nas três línguas 
- Concurso nacional de leitura do 3º ciclo 
- Concurso leitor do mês 
- Concurso livro do mês 
- Clube de leitura 
- Participação no concurso de 
reconhecimento internacional, do 
ministério da educação francês - DELF 
SCOLAIRE- nível A2 
- Campeonato da Tabuada 
- Concurso do “Canguru Matemático” 
- Projeto “Palavras com Música”, 2º ciclo 
- Concurso de Flauta, 2º ciclo 
Continuar a desenvolver/ aprofundar as 
atividades acima elencadas. 
- No presente ano letivo foi criado o 
“Clube da Matemática”  
- Dinamização das sessões no âbito da 
“Escola de Pais": A importância das 
emoções na aprendizagem” 

2.º 91,1 94,1 94,6 0,5 3,5 

3.º 80,9 83,9 98,2 14,3 17,3 

4.º 89,1 92,1 94,5 5,4 5,4 

5.º 76,9 79,9 68,3 -11,6 -8,6 

6.º 70,8 73,8 70,8 -3 0 

7.º 57,8 60,8 65,6 4,8 7,8 

8.º 51,6 54,6 45,6 -9 -6 

9.º 47,6 50,6 49,4 -1,2 1,8 

 
- Os resultados obtidos em 2014/15 superaram os do ano de 
partida – 2011-12 - no 2.º, 3.º, 4.º, 6.º, .7.º e 9.º ano. 

 

c) Reduzir em 2% a taxa global de insucesso no 1º ciclo e em 5% no 2º e 3º ciclo 
 

Valor de 
partida 

Tx. global  
insucesso 
2011/12 

 
Valor 

contratuali
zado 

 
Valor 

atingido 
2014/15 

Grau de 
concretização 

(%) (em relação 
ao valor de 

partida) 

 
Recursos / Estratégias/Ações desenvolvidas/ Sugestões de 
melhoria/Observações 

 
1º ciclo=4,2 
 
2º ciclo=10,2 
 
3º ciclo=24,1 

 
1º ciclo=2,2 
 
2º ciclo=8,2 
 
3ºciclo=22,1 

 
1º Ciclo = 3,3  
 
2º ciclo = 2,5 
 
3º ciclo = 9,7 

 
1º Ciclo desceu a 

Taxa em 0,9% 

 

2º Ciclo desceu a 

Taxa em 7,7% 

 

3º Ciclo desceu a 

Taxa em 4,4% 

 
 

- Implementação de medidas de apoio educativo a alunos em 

pequeno grupo, fora da sala de aula 

- Coadjuvância em sala de aula 

- Apoio educativo/especializado a alunos com NEE 

- Programas de apoio tutorial a alunos com problemas de  

aprendizagem ou de integração 

- Introdução de 1 tempo suplementar para reforço das 

aprendizagens em P e Mat. 

- Projetos Eskrtica em todas as turmas na área do Português 
Programa + Sucesso escolar, tipologia Fénix, na área da 
Matemática 
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2. Avaliação do Plano de Ação Estratégico (cláusula 3ª) 

 

 

Ação nº 1 - Melhoria da articulação curricular 

 

Projetos / 
Atividades / 

Ações 

 
 

Estratégias 

 
Grau de concretização (não 

atingido/ parcialmente/ 
totalmente atingido) 

 
Sugestões de melhoria/ 

Observações 

Ação de 
melhoria n.º 

1 

 
  Ponto 1 

Reuniões para articulação com 

professores de 1º ano e 

educadores de infância; 

– Totalmente atingidos. 
 

 

Obs.: as reuniões de conselho de 

diretores de turma são sempre 

planificadas e realizadas em 

conjunto. 

 

Sugestões: o tipo de contrato 

estabelecido com os professores 

de AEC não contempla, muitas 

vezes, a sua presença em 

reuniões, estando dependente da 

boa vontade dos mesmos 

Ponto 2 - Reuniões para articulação com 

coordenadoras de ano e 

coordenadoras do pré-escolar e de 

1º ciclo; 

Ponto 3 - Reuniões para articulação com 

secções (articulação horizontal); 

Ponto 4  - Reuniões para articulação com 

professores titulares do 4º ano, 

com professores de português e 

matemática de 5º ano, 

coordenadoras dos 3 ciclos, 

coordenadoras de 

departamento/secção de 

português e matemática (2ºciclo). 

– totalmente atingido. Para 
além dos intervenientes 
inicialmente previstos, estas 
reuniões passaram a incluir os 
diretores de turma de 5º ano. 
 

Ponto 5  Reuniões para articulação com 

docentes das AEC, 1º ciclo e 

secções (EF, EM, Artes e Ing.). 

- Parcialmente atingido. 
Dificuldades na 
operacionalização em EF, 
principalmente fora da escola 
sede do agrupamento. 

Ponto 6 - Reuniões para articulação com 

professores bibliotecários e 

coordenadores de departamento. 

 

Ponto 6 – totalmente atingido. 

 

Ponto 7 

Reorganização de secções para 

articulação curricular vertical 

dentro da secção. 

 

- Parcialmente atingido. No 
caso de matemática e ciências 
naturais optou-se por dividir em 
2 secções, por ciclo, dado que 
existiam evidentes ganhos ao 
nível da tomada de decisões e 
planificação do trabalho se a 
matemática e ciências naturais, 
muitas vezes dadas pelo mesmo 
professor, estivesse na mesma 
secção no 2º ciclo. 

Obs.: No caso de matemática e 

ciências naturais de 2º ciclo, 

verificou-se que a tentativa de 

articulação vertical prejudicou 

bastante a articulação horizontal 

e que a organização por ciclo se 

tornou bastante mais vantajosa. A 

prática sobrepôs-se assim à 

teoria. 

 

 

Ponto 8 

 

 

 

Planificações a médio e longo 

prazo para articulação curricular. 

 

No caso de Cidadania, foi 

elaborado, com a participação de 

 

- Parcialmente atingido. A 

definição clara de metas e 

conteúdos a lecionar por anos, 

por parte da tutela, dificulta 

bastante esta mesma 

 

Obs.: O elevado número de temas 

a tratar não permite o 

aprofundamento desejável. No 

final do ano letivo, a 

coordenação dos diretores de 
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todas as secções/departamentos 

um documento orientador visando 

uma articulação vertical e 

horizontal na abordagem dos 

vários temas de cidadania e 

definindo um perfil de saída de 

aluno por ciclo. 

articulação, havendo uma 

preocupação para cumprimento 

dos mesmos. 

turma solicita o balanço da 

concretização destas atividades e 

faz um tratamento estatístico, de 

forma a identificar os temas que 

devem ser priorizados no ano 

seguinte. 

Sugestões: Nas planificações das 

várias secções /departamentos 

devem ser sinalizados os 

conteúdos que, de acordo com a 

grelha de cidadania, podem 

contribuir para a sua abordagem 

transversal. 

 

 

Ação nº 2 – Implementação de metodologias ativas de diferenciação pedagógica 

 

Projetos / 
Atividades 

/ Ações 

 
Estratégias 

 
Recursos/ Parcerias 

 
Grau de 

concretização 
(não atingido/ 
parcialmente/ 

totalmente 
atingido) 

 
Sugestões de 

melhoria/ 
Observações Ação de 

melhoria 
n.º 2 

 

Ponto 1 

 

A metodologia do programa 
+sucesso escolar- Projeto Fenix- 
foi alargada a todas as turmas do 
1º ciclo e às turmas do 2º e 3º 
ciclos com maior insucesso escolar. 

- No 2.º e 3.º ciclo recorreu-se ao 
crédito horário concedido ao 
Agrupamento  

 

Cumprido na 
globalidade 

- Necessidade de 
ações de 
formação no 
âmbito da 
diferenciação 
pedagógica 

 
- Alargar as 

coadjuvâncias na 

sala de aula no 

2º e 3º ciclos 

 

- Reforço das 
coadjuvâncias no 
1º ciclo 

 

Ponto 2  

-Coadjuvação nas disciplinas com 
maior insucesso  

- Foram implementadas 
coadjuvâncias na totalidade das 
turmas do 1.º ciclo 

- No 2.º e 3.º ciclo apenas foram 
implementadas coadjuvâncias em 
algumas turmas com maior 
insucesso 

Grau de 
concretização 
parcialmente 
atingido uma 
vez que não 
houve recursos 
docentes 
suficientes para 
as coadjuvações 

 

Ponto 3 e 8 

- A articulação do trabalho da sala 
de aula com as estruturas de apoio 
foi preferencialmente efetuada 
através dos recursos eletrónicos, 
de forma direta e regular, 
agilizando-se processos. 

- Estruturas de apoio (BEs, SE, 
GAP, PESS, Secção de Educação 
especial, S. Psicologia) 

Grau de 
concretização 
parcialmente 
atingido 

 

Ponto 4, 5 

e 6 

 

Os departamentos curriculares  
investiram na partilha de recursos 
pedagógicos e materiais, 
recorrendo com frequência à 
integração dos recursos 
tecnológicos disponíveis 
objetivando a diferenciação 
pedagógica  

- Recursos pedagógicos, materiais 
e tecnológicos disponíveis  

- Utilização da plataforma 
moodle 

- Recurso â equipa do PTE 

- Acesso a formações no âmbito 
das TIC, dinamizadas por 
docentes do Agrupamento 

- Centro de F. de AlmadaForma 

 

 

Grau de 
concretização 
elevado 
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Ponto 7 e 
10 

A reflexão conjunta, em sede de 
departamente / secção, em torno 
da planificação e avaliação 
(diagnóstica, formativa, sumativa, 
autoavaliação) teve como objetivo 
fundamental a melhoria das 
práticas pedagógicas, sobretudo 
ao nível da diferenciação 
pedagógica. 

  

Grau de 
concretização 
parcialmente 
atingido 

 

 

Ponto 9 

 

A reformulação dos projetos de 
trabalho das turmas foi feita tendo 
em conta as especificidade dos 
alunos e da turma, na ótica da 
maior simplificaçao possível dos 
documentos  

 Grau de 
concretização 
elevado 

Ponto 11 

 

Foram aplicados, sempre que 
diponibilizados pelo MEC, os testes 
intermédios  

 Cumprido na 
globalidade 

 

 

Ação nº 3 – Generalização de práticas de supervisão e assessorias pedagógicas 

 

Projetos / 
Atividades 

/ Ações 

 
Estratégias 

 
Recursos/ Parcerias 

Grau de 
concretização (não 
atingido/ parcial/ 

totalmente 
atingido) 

 
Sugestões de 

melhoria/ 
Observações Ação de 

melhoria 
n.º 3 

 
 
 

Pontos 1 a 
4  

 

 - Recurso sistemático ao trabalho 

cooperativo em departamento e 

secção; 

- Observação de aulas nas A. E. 

C.s, pelos coordenadores de 

departamento, na forma de 

coadjuvação, e posterior 

discussão; 

- Fóruns de discussão dentro de 

cada departamento na plataforma 

“moodle”; 

- Elaboração conjunta de matrizes 

de testes / testes, dentro de cada 

secção; 

- Reuniões entre professores das A. 

E. C.s, coordenadora do 

departamento de 1º ciclo e 

coordenadoras das secções de 

inglês, Educação Física, Educação 

Musical e Artes; 

- Reunião anual entre a equipa das 

bibliotecas escolares e as 

coordenadoras dos departamentos. 

 

- Reuniões de secção e 

departamento; 

- Correio eletrónico; 

- Plataforma “moodle”; 

- Reuniões de secções do 

Conselho Pedagógico; 

- Reuniões de articulação 

entre ciclos / coordenadores 

de secções; 

- recursos pedagógicos, 

materiais e eletrónicos 

disponíveis nos 

despartamentos 

- Centro de formação 

ALMADAFORMA; 

 

Parcialmente 

atingido 

 

- Forum de 

discussão global, 

comum a todos 

os 

departamentos e 

a todo o corpo 

docente; 

- Acções / cursos 

de formação 

sobre 

modalidades de 

supervisão 

pedagógica. 
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Ação n.º 4 .º Melhoria das competências sociais dos alunos  

 

 

Projetos / 
Atividades / 

Ações 

 
Estratégias 

 
Recursos/ 
Parcerias 

Grau de 
concretização  

Sugestões de 
melhoria/ 
Observ. 

Ação de 
melhoria n.º 

4 

 

 
Ponto 1 e 10 

 

 – Articulação do trabalho entre os diretores de turma, 

os docentes do Gabinete de Apoio Pedagógico (GAP), o 

PESS e a Direção; 

- Reuniões frequentes entre o elemento da Direção 

responsável pelos procedimentos disciplinares e/ou 

diretora e diretores de turma para a resolução das 

ocorrências com celeridade 

 

Diretores de 

turma 

- Docentes do 

GAP 

- Docentes do 

PESS 

- Direção 

 

Totalmente 

atingido 

 
 

 

 

Ponto 2 

 

 – Ações de formação na área da indisciplina/gestão de 
conflitos realizadas por pessoal docente no centro de 
Formação AlmadaForma 

- Seminário sobre “Gestão de conflitos” com 
apresentação das conclusões havidas em sede de 
departamento / secção 

- Direção  

- Docentes 

- Assistentes 

 operacionais 

- Formador 

 

 

Parcialmente 

atingido  

 
 

 
Necessidade 
de formação 
para pessoal 
não docente 

 
Ponto 3 

 

 

- Realização de várias reuniões ao longo do ano para 

participação e responsabilização dos alunos, através do 

debate de situações de indisciplina, organização de 

atividades nas escolas do Agrupamento. 

- Direção 

- Diretores de 

turma 

- Delegados de 

turma 

 

Parcialmente 

atingido 

 
 

 

 

 

Ponto 4 e 5  

 

Criação da disciplina de Cidadania no âmbito da Oferta 

Complementar prevista na matriz curricular do 2º e 3º 

ciclo com a atribuição de 1 tempo semanal no horário 

de todas as turmas que permite o cumprimento  de 

 múltiplas  atividades: 

. Vamos lá limpar!  

∙ Vamos lá reciclar”: papel, tampinhas, cortiça, pilhas, 

óleo, pequenos eletrodomésticos  

∙ “Escola, mudei a sala!”  

∙ Eleição do Embaixador do Ambiente e da saúde   

∙ “Vamos lá partilhar” – cooperação pedagógica∙  

entre alunos  

∙ Solidariedade - recolha de bens alimentares não 

perecíveis a distribuir a alunos carenciados no âmbito do 

Projeto “Elias Sol” 

∙ Atividades no âmbito do Projeto de educação para a 
saúde e sexualidade  
. Debate de práticas que consideram valores e atitudes, 
conhecimentos e comportamentos, no âmbito de uma 
cidadania ativa, nas aulas de Cidadania 
. Apresentação/discussão na turma dos temas tratados 
nas reuniões de embaixadores do ambiente e da saúde e 
de delegado 

 

 

- Diretores de 

turma 

- Delegados e 

subdelegados 

- Alunos 

embaixadores 

- Docentes 

- Diretora 

 

 
 

 

Totalmente 

atingido 
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 Ponto 6 Participação e responsabilização dos pais e encarregados 
de educação na vida do Agrupamento  
designadamente, através das seguintes atividades: 
- Projetos de articulação escola-família no 1.º ciclo 
- Comemoração do dia do Agrupamento 
- Atividades dinamizadas pela BE  
- Atividades dinamizadas pelas várias disciplinas 
- Feirinha do Elias / Feira dos minerais 
- Exposições 

Serv. de 
psicologia 
- Educação 

especial 
- Docentes  
- Dir. de turma 
- Encar. de 

educação 
- BE 
- Parcerias 

Parcialmente 

atingido  

 

 

 

Ponto 7 e 8 

 

- Atribuição de diplomas e prémios de valor 

- Apresentação pública anual dos alunos reconhecidos 
pelas suas boas condutas  

- Realização de atividades nas escolas do Agrupamento 
que promovam o brio, a autoestima e o sentido de 
pertença, tais como Exposições, concerto, competições 
/ concursos (leitura, escrita, desportiva, etc.) 

- Direção 

- Dir. de turma 

- Docentes 

Assistentes 

operacionais 

- Junta de freg. 

- Enc de educação 

 

Totalmente 

atingido  

 

 

 

 

Ponto 9  

 

 

- Promoção/divulgação de várias modalidades 
desportivas em contra horário; 

- Formação de equipas de: futebol, basquetebol, 

badminton, voleibol, ténis de mesa, corta-mato 

- Participação em provas concelhias, distritais, regionais 
e nacional 

- Professores de 

educação física 

- Assistentes 

operacionais  

- CMA 

- Desporto Escolar  

  ME  

Totalmente 

atingido  

 

 

 
 
 

Ação nº 5 – Melhoria das práticas de autoavaliação 

 
 

Projetos / 
Atividades 

/ Ações 

 
Estratégias 

 
Recursos/ 
Parcerias 

 
Grau de 

concretização 
(não atingido/ 
parcialmente/ 

totalmente 
atingido) 

 
Sugestões de 

melhoria/ 
Observações Ação de 

melhoria 
n.º 3 

 

 

Melhoria das 
práticas de 

autoavaliação 

 
 

 

- Formação em contexto na área da avaliação interna de 

escolas com recurso à frequência de formação na 

temática: “Autoavaliação das escolas: da visão 

burocrática à construção participada”, pela Faculdade 

de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa 

- Elaboração do plano de autoavaliação do Agrupamento 

- Elaboração do referencial de avaliação interna 

- Elaboração de instrumentos de avaliação 

- Constituição de comissões de avaliação específicas  

Docentes 

- Faculdade de 

Ciências e 

Tecnologia da 

Universidade 

Nova de Lisboa. 

 
 

 

Totalmente 

atingido. 

 
 

 

Necessidade de 

formação na 

temática 

“técnicas e 

metodologias 

de 

autoavaliação” 
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3. Avaliação dos demais Compromissos (cláusula 5ª) 

 

 

Cláusula 5, n.º 1 - Concretizar as metas e objetivos definidos no projeto educativo através da 

consecução das ações e medidas preconizadas no plano anual de atividades  

 

Da análise dos relatórios avaliativos elaborados pelos diferentes departamentos e estruturas, das 
considerações tecidas nos balanços realizados em conselho pedagógico, pode-se concluir que as atividades 
previstas no Plano Anual de Atividades, as do Plano de Ação Estratégica integrado no contrato de 
Autonomia, bem como as do Plano Estratégico, definido de acordo com o artigo n.º 15, do Despacho 
normativo n.º 10-A/2015, todos relativos ao ano letivo de 2014/15, estão em consonância com as metas e 
objetivos definidos no Projeto Educativo. A seleção de atividades e recursos pedagógicos inscritos no PAA 
procuraram responder às solicitações do Projeto Educativo e, naturalmente, à diversidade das 
necessidades e motivações dos alunos, refletindo o esforço que o Agrupamento tem vindo a fazer no 
investimento da qualidade da educação, no combate ao insucesso e na orientação e valorização 
profissional da sua comunidade.  

Segundo dados disponibilizados pelo Observatório de Qualidade e tendo em conta o número de atividades 
previstas no PAA de 2014/15, o seu nível de consecução foi de cerca de 92% e o nível de satisfação foi 
muito bom. 

 

Cláusula 5, n.º 2 e 3 – Alcançar os objetivos operacionais previstos na cláusula 1ª e 2ª do contrato de 

autonomia / Implementar o plano de ação estratégico enunciado na cláusula 3.ª do presente contrato 

 

 

Da análise dos documentos avaliativos disponíveis no Agrupamento, o impacto das ações desenvolvidas ao 
longo do ano permite concluir, em termos de balanço global, uma avaliação muito positiva. No que diz 
respeito aos resultados dos alunos, as ações foram profícuas e o grau de cumprimento dos objetivos 
operacionais largamente atingidos na sua maior parte, como se poderá verificar ao longo do presente 
relatório e em particular no ponto 4 “Evolução dos resultados escolares e do abandono escolar”.  

A nível da interação escola-comunidade, para a avaliação muito positiva terá contribuído a elevada 
participação dos encarregados de educação nas dinâmicas desenvolvidas pelo Agrupamento e as parcerias 
com a comunidade envolvente. 

 

4. Evolução dos resultados escolares e do abandono escolar 

 

4.1. Evolução das taxas de transição e das taxas de qualidade do sucesso 

 

No que respeita às taxas globais de sucesso a Evolução das taxas de transição e das taxas de qualidade do 
sucesso (Quadro I) traduz a evolução das taxas de transição e das taxas de qualidade do sucesso ocorridas 
no ano letivo de 2013/14 e 2014/2015, constata-se uma evolução positiva na maioria das taxas de 
qualidade do sucesso e bastante positiva na generalidade das taxas de transição. Comparativamente com a 
média do triénio 2012-2015 ou com o ano de referência (2011/12) a evolução em qualquer uma das taxas 
não é tão positiva mas revela, também, uma melhoria dos resultados.   
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Quadro I – EVOLUÇÃO DAS TAXAS DE TRANSIÇÃO E DAS TAXAS DE QUALIDADE DO SUCESSO  

ENTRE 2013/14 e 2014/15 E EM RELAÇÃO ÀO ANO DE REFERÊNCIA E À MÉDIA DO TRIÉNIO 2012-2015  

 
EVOLUÇÃO DAS TAXAS DE TRANSIÇÃO 

Ano/ciclo de 

escolaridade 

 
2011/12 
Ano de 

referência 
2013/2014 2014/2015 

 
Média do 
triénio 

(2012-2015) 

 
Variação 
2013/14-
2014/15 

Variação 
2014/15 em 
relação ao 

ano de 
referência 

 
Variação 

2014/15 em 
relação à  
média do 
triénio 

 
 

 
 

 
   

1º 100 100 100 100 0 0 0 

2º 91,8 87,6 89,6 90,7 2 - 2,2 -1,1 

3º 100 95,7 98,2 96,6 2,5 -1,8 1,6 

4º 90,2 97,9 100 98,4 2,1 9,8 1,6 

5º 90,3 79,9 96,5 88,9 16,6 6,2 7,6 

6º 89,4 83,5 98,5 89,1 15 9,1 9,4 

7º 81 78,5 83,4 79,9 4,9 2,4 3,5 

8º 71,3 72,5 95,8 82,3 23,3 24,5 13,5 

9º 75,9 86,7 93,9 87,9 7,2 18 6,0 

        

1º ciclo 95,8 95,1 96,7 96,3 1,6 0,9 0,4 

2º ciclo 89,8 81,9 97,5 89,0 15,6 7,7 8,5 

3º ciclo 75,9 78,7 90,3 82,8 11,6 14,4 7,5 

 

 
EVOLUÇÃO DAS TAXAS DA QUALIDADE DO SUCESSO 

Ano/ciclo de 

escolaridade 

 
2011/12 
Ano de 

referência 
2013/2014 2014/2015 

Média do 
triénio 
(2012-
2015) 

 
Variação 
2013/14-
2014/15 

Variação 
2014/15 em 
relação ao 

ano de 
referência  

Variação 
2014/15 em 

relação à  
média do 
triénio  

 
 

  
    

1º 91,2 91,2 89,4 90,1 -1,8 -1,8 -0,7 

2º 91,1 99,1 94,6 97,3 -4,5 3,5 -2,7 

3º 80,9 92,7 98,2 92,1 5,5 17,3 6,1 

4º 89,1 75,8 94,5 86,6 18,7 5,4 7,9 

5º 76,9 68,2 68,3 70,6 0,1 -8,6 -2,3 

6º 70,8 70,8 70,8 69,7 0 0 1,1 

7º 57,8 53,9 65,6 59,8 11,7 7,8 5,8 

8º 51,6 55,4 45,6 47,7 -9,8 -6 -2,1 

9º 47,6 50,0 49,4 46,2 -0,6 1,8 3,2 

         

1º ciclo 88 90,1 93,9 91,7 3,8 5,9 2,2 

2º ciclo 73,9 69,7 69,5 70,1 -0,2 -4,4 -0,6 

3º ciclo 52,4 53,3 54,1 51,9 0,8 1,7 2,2 
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4.2. Resultados por disciplina/área e por ciclo 

 
Figura 1  

Disciplinas com maior insucesso no 1º ciclo 

Matemática (7%) 
Português (5,5%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 

 

 

 

 

 
 
 

 
Figura 2 

 
Disciplinas com maior 
 insucesso no 2º ciclo 

Matemática (22,5%) 
HGP (9,9%) 

 Inglês (9,5%) 

  Disciplinas com maior 
 insucesso no 3ºciclo: 

Matemática (38,6%) 
Português (15%) 
Francês  (13,2%) 
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No que respeita à análise dos resultados por disciplina/área e por ciclo, segundo os dados disponibilizados 
no relatório de avaliação interna, elaborado pelo Observatório de Qualidade, deduz-se que: 

 No 1º ciclo, as áreas com maior sucesso continuam a ser Estudo do Meio e Expressões. As taxas de 

sucesso de Português e Matemática são aproximadas. 

 No 2º ciclo, as disciplinas que revelam maior sucesso são Educação Visual, Educação Tecnológica, 

Educação Musical e Educação Física, destacando-se, das restantes, a disciplina de Ciências Naturais. 

De realçar, no entanto, que todas as disciplinas apresentam uma taxa de sucesso superior a 90%, sendo 

a disciplina de matemática a exceção, com uma taxa de 77,5%. 

 No 3º ciclo, as disciplinas que revelam maior sucesso são Educação Visual, Educação Tecnológica, TIC. 

Destacam-se ainda as disciplinas de História, Geografia, Ciências Naturais e Educação Física com taxas 
superiores a 90%. 

Também no 3º ciclo a disciplina de Matemática é aquela que menor taxa de sucesso apresenta, 61,4%. 

 

4.3. Avaliação externa 

Relativamente à avaliação externa, os resultados escolares são os que a seguir se apresentam: 

 

Quadro II - Resultados nas provas finais do 4º ano (1ª e 2ª fase) 
 

 nº alunos que 
realizaram 

prova 

N.º de alunos que 
obtiveram nível: 

 % 
SUCESSO 

 % 
INSUCESSO 

 1 2 3 4 5   

PORT 108 0 6 48 44 10  94,4  5,6 

MAT 108 1 25 37 43 2  75,9  24,1 

 
 

Quadro III - Resultados nas provas finais do 6º ano (1ª e 2ª fase) 
 

 nº alunos que 
realizaram 

prova 

N.º de alunos que obtiveram 
nível: 

 % 
SUCESSO 

 % 
INSUCESSO 

 1 2 3 4 5   

PORT 134 0 19 64 1 5  85,4  14,6 

MAT 130 7 40 44 35 4  63,8  36,2 

 
 

Quadro IV - Resultados nas provas finais do 9º ano (alunos internos) 
 

 
nº alunos 

realizaram 
prova 

N.º de alunos que obtiveram 
nível: 

 % 
SUCESSO 

 % 
INSUCESSO 

 1 2 3 4 5   

PORT 77 0 17 48 12 0  77,9  22,1 

MAT 77 15 23 22 16 1  50,6  49,4 
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Quadro V - Diferencial relativamente às percentagens de sucesso do ano transato (1ª e 2ª fase) 
 

 4º ANO 6º ANO 9ºANO 

 13/14 14/15 Diferencial 13/14 14/15 Diferencial 13/14 14/15 Diferencial 

PORT 80,9 94,4 + 13,5 74,9 85,4 + 10,5 75,7 77,9 +2,2 

MAT 68,2 75,9 + 4,7 52,9 63,8 + 10,9 51,4 50,6 -0,8 

 

Manteve-se a tendência, já verificada no passado ano letivo, para a melhoria dos resultados nas provas 
finais em todos os anos de escolaridade, com exceção do 9º ano na disciplina de Matemática, embora o se 
trate de um valor diferencial relativamente baixo (0,8%). 

Em termos de conclusão, após a avaliação realizada em sede própria (conselho pedagógico, 
departamentos, secções) constatou-se que as medidas implementadas contribuíram, de uma forma geral, 
para a melhoria do sucesso, traduzindo-se na melhoria dos resultados obtidos, a nível da avaliação interna 
e da externa. No entanto, e apesar da disponibilização dos diversos recursos, continua a verificar-se 
insucesso na disciplina de Matemática, secundada da disciplina de Português e de Inglês.  

A comunidade docente refere como fatores fortemente condicionantes do sucesso escolar, para além das 
metas curriculares demasiado extensas que acentuam a diferença entre os alunos, o número elevado de 
alunos por turma que cria fortes entraves à introdução de metodologias de diferenciação pedagógica, o 
elevado número de disciplinas por professor em grande parte das disciplinas, que viram a sua carga 
horária semanal muito reduzida, a burocracia exigida pela tutela nos múltiplos normativos em vigor. A par 
destes fatores, mantém-se a insuficiência de recursos humanos, embora o Agrupamento disponha de uma 
pequena bolsa que lhe tem permitido aumentar o número de horas de apoio.  

 

4.4. Taxa de abandono escolar 

 

No que respeita às taxas de abandono escolar, a análise dos dados do Quadro X permite-nos verificar que 
houve um decréscimo da taxa em qualquer um dos ciclos de ensino atingindo o valor zero no último ano 
letivo. 

 
Quadro VI - Evolução das taxas de abandono escolar 

 

 
Ciclo de 
ensino 

 

2011/12 (%) 

 

2012/13 (%) 

 

2013/14 (%) 

 

2014/15 (%) 

1.º 0 0,7 0 0 

2.º  0 1,1 0,9 0 

3.º  0,6 1,6 0,3 0 

 
 

O trabalho articulado da parceria da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) e da direção com 
os diretores de turma tem permitido um acompanhamento mais próximo das famílias no sentido de alerta 
para a gravidade do abandono/absentismo. Também o trabalho dos diretores de turmas junto dos alunos 
em risco de abandono ou com absentismo tem contribuído para a redução das taxas de abandono escolar. 
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4.5. Procedimentos disciplinares 

 
Quadro VII – Evolução do n.º de procedimentos disciplinares e alunos envolvidos 

 

PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES 

Ano letivo 
Total alunos de 

2º e 3º ciclo 

nº de processos 

disciplinares 

nº de alunos 

envolvidos 

nº de dias de 

suspensão 

2011 – 2012 693 33 25 52 

2012 – 2013 659 54 38 56 

2013 – 2014 662 47 31 70 

2014 – 2015 665 32 25 32 

  

 
Figura 4 – Evolução dos procedimentos disciplinares (2011-2015) 

33
25

5254
38

56
47

31

70

32 25 32

nº de 
processos 

disciplinares

nº de alunos 
envolvidos

nº de dias 
disciplinares

Procedimentos Disciplinares

2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

2014 - 2015

 
 
Ao longo do triénio de vigência do contrato de autonomia – 2012-2015 - o número de processos 
disciplinares e alunos envolvidos em processos disciplinares reduziu significativamente, e segundo os dados 
disponibilizados pelo Observatório de Qualidade, em todos os anos de escolaridade.  

 

Quadro VIII - Percentagem de alunos encaminhados para o  

gabinete de apoio pedagógico (GAP) 

 
Ciclo de ensino 

2011/2012 

(Ano de referência) 

 
2014/2015  

 
2º CICLO  

 

42,6% 

 
17% 

 
3.º CICLO 

 

35,3% 

 
13,7% 
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Figura 5 – Distribuição dos alunos por ano de escolaridade  

sem qualquer ida ao GAP – 2014/2015 

 

Tomando o universo de alunos que foram enviados ao Gabinete de Ação Pedagógica, verifica-se que houve 
um decréscimo acentuado do ano de referência (2011/12) para o ano letivo transato (Quadro VIII). No que 
respeita à distribuição dos alunos por ano de escolaridade, sem qualquer ida ao GAP, durante o ano letivo 
de 2014/15, constata-se que a grande maioria dos alunos não foi encaminhada para aquela estrutura e que 
é no 5.º e 7.º ano que as percentagens de alunos são menos elevadas, ou seja, os que mais vezes são 
encaminhados para aquela estrutura. 

Em termos de balanço, na área da melhoria das competências sociais, as medidas incrementadas foram 
consideradas profícuas, a avaliar pelos balanços realizados anualmente pela comunidade em geral, e 
muito em particular, pelos diretores de turma.  

 

 
Conclusões  
 

As alterações estruturais a introduzir são, naturalmente, de lenta visibilidade, e três anos de 
implementação de medidas/estruturas de apoio, é um tempo curto para atingir um grau de consecução 
muito elevado. Contudo, embora pese um conjunto de fatores extrínsecos ao Agrupamento, que passam 
pela natureza e extensão das metas e currículos, insuficiência de recursos físicos e humanos, número 
elevado de alunos por turma, entre outros, que em muito contribuem para criar distâncias entre 
professores e alunos, julgamos que os projetos e planos construídos poderão ser os mais adequados às 
circunstâncias e características da população a que se dirigem. Os resultados até agora alcançados 
indiciam melhorias significativas, quer nos resultados sociais, quer nos resultados académicos.  

O sucesso melhorou significativamente na maioria das disciplinas, com exceção da disciplina de 
matemática, que embora apresente uma evolução positiva, ainda não atingiu os resultados pretendidos. 

O Programa Mais Sucesso Escolar (PMSE) – Tipologia Fénix – e o projeto “Eskrítica” tem sido implementados 
no Agrupamento para dar resposta às disciplinas de Português e Matemática, respetivamente. No ano de 
2012/13, os projetos foram alargados a todos os anos de escolaridade, do 1.º ao 9.º ano, e têm permitido, 
com a presença de um professor coadjuvante na sala de aula, sobretudo no 1.º ciclo, um maior nível de 
diferenciação pedagógica. Neste sentido, a avaliação feita pelos professores, no âmbito destes projetos, 
permite-nos concluir que se verificou, de uma forma geral, um maior grau de responsabilização dos alunos 
a diferentes níveis, permitindo uma maior consciencialização e autonomia na participação da própria 
aprendizagem.  O projeto Eskrítica tem permitido, por outro lado, a valorização de uma sensibilidade mais 
próxima da criatividade e da diferença, levando à compreensão da escrita na sua dimensão artística. 

Relativamente ao abandono, as taxas atingiram o valor zero, apresentando-se, ao longo do período de 
vigência do contrato, residuais, fazendo os professores, de uma forma geral, e em particular os diretores 
de turma, um esforço de encaminhamento de todos os alunos em situação de risco, para percursos 
escolares de cariz profissional ou profissionalizante, quando a situação o aconselha.  
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Na área da melhoria das competências sociais dos alunos, o Agrupamento, ao longo do triénio de vigência do 
contrato de autonomia, incrementou medidas, tais como: 
- 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, no que respeita ao 1.º ciclo, verificou-se uma 
progressiva articulação do trabalho entre docentes, direção, associações de pais e encarregados de 
educação. No que respeita 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-se parcerias com instituições para o desenvolvimento de ações que despertem para as 
questões relacionadas com as competências sociais dos alunos, 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.  

Relativamente às práticas pedagógicas, não obstante os inúmeros condicionantes subjacentes às condições 
de trabalho dos docentes, estas tem constituído uma preocupação para a comunidade e alvo de iniciativas 
próprias. Na linha deste espírito estão em curso sessões formativas em contexto escolar para debate de 
práticas de sala de aula no âmbito do Projeto Pedagogias Partilhadas com acreditação aprovada pelo 
Conselho Científico-pedagógico da Formação Contínua de Braga. 

Também no âmbito da avaliação formativa salienta-se o trabalho dos Coordenadores de Diretores de 
Turma e dos Coordenadores dos Departamentos Curriculares que, através da implementação de planos de 
ação de melhoria, têm desenvolvido diferentes medidas de promoção do sucesso e de melhoria dos 
resultados escolares recorrendo com frequência à reflexão sobre as práticas desenvolvidas. 

No que respeita à implementação do processo de autoavaliação este tem contribuído para o 
desenvolvimento de práticas reflexivas, de cooperação e de concertação entre os diversos atores da 
comunidade educativa, numa aproximação ao conceito de organização aprendente, para a melhoria 
continuada do funcionamento organizacional e profissional, bem como das práticas pedagógicas, dos 
ambientes educativos, das condições de trabalho. 
 

Concluído que está o prazo de vigência deste contrato de autonomia -2012-2015 - será pertinente, 
aquando do redesenho do próximo contrato, para o triénio 2015/2018, proceder a diversos 
reajustamentos, designadamente nos objetivos operacionais / plano de ação estratégica, no que respeita 
às metas a atingir nos resultados escolares e sociais, de modo a se obterem valores de partida mais 
próximos da realidade contextual. Será necessário continuar a identificar as áreas de intervenção com 
potencial para melhorar, continuar a incentivar ações e processos de melhoria e qualidade e, ao fim e ao 
cabo, continuar a promover uma cultura de qualidade, exigência e responsabilidade. 

 

Conselho pedagógico, 18 de Novembro de 2015 


