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INTRODUÇÃO/ENQUADRAMENTO 

 
Finda a vigência do 1.º contrato de autonomia (anos letivos de 2012-2013 a 2014-2015) foi elaborada e 
aprovada em conselho geral, em 12 de abril de 2015, uma proposta de adenda, em conformidade com o 
parecer da comissão de acompanhamento prevista no artigo 9.º da Portaria n.º 265/2012, de 30 de agosto. 
Em 11 de maio de 2016, a DGEstE enviou um memorando ao Agrupamento no qual solicitava a melho-
ria/clarificação de alguns aspetos das cláusulas 2ª e 3ª. A reformulação elaborada focalizou-se na clarifi-
cação das metas dos objetivos operacionais e foi submetida a aprovação do conselho geral, em 19 de 
julho.  

O presente Relatório Anual de Progresso referente ao ano letivo de 2025-16, 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 
avalia a adenda atrás referida. 

Em 8 de julho de 2016 uma equipa de avaliação da IGE fez a avaliação global de execução do contrato de 
autonomia findo e considerou que a avaliação do grau de cumprimento do contrato de autonomia, é posi-

tiva, nos termos do art.º 10.º, da Portaria n.º 265/2012, de 30 de Agosto, considerando o seguinte:  

 os objetivos do contrato de autonomia estão genericamente alinhados com os do projeto educati-
vo, e que, de um modo geral, aqueles foram atingidos;  

 o plano de ação estratégica se revelou eficaz, dado que, globalmente, possibilitou a consecução 
dos objetivos operacionais;  

 a taxa de abandono escolar se mantém próxima de 0%;  

 as taxas de qualidade do sucesso estão em linha com as metas contratualizadas mostrando uma 
tendência de melhoria nos 3.º, 4.º, 6.º, 7.º, 8.º e 9.º anos de escolaridade;  

 as taxas globais de insucesso em 2015, para o 1.º ciclo do ensino básico, apesar de não atingirem 
o valor contratualizado, melhoraram comparativamente ao valor de referência (2012) e que as 

dos 2.º e 3.º ciclos superaram os valores contratualizados;  

 o parecer da comissão de acompanhamento é favorável à renovação.  

 
O presente relatório tem como objetivo dar a conhecer:  

1 – Cumprimento dos objetivos operacionais do Contrato de Autonomia (Cláusula 2.ª) e avaliação do plano 
de ação estratégica (Cláusula 3.ª); 

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

3 – Evolução dos resultados escolares e do abandono escolar. 
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1 – Cumprimento dos objetivos operacionais do Contrato de Autonomia (Cláusula 2.ª) e avaliação do plano de ação estratégica (Cláusula 3.ª) 

 
 

Objetivo  
operacional 

 
Valor de 
 partida 

 
Valor  

contratualizado 

 
Valor atingido 

 
Grau de 

 concreti-
zação  

 
Estratégias/Ações desenvolvidas  

(Plano de Ação Estratégico) 
--- 

Recursos 

2. 
Avaliação do Plano de Ação Estratégico  

-- 
Sugestões de melhoria  

 
 

N.º 1 - Manter 
ou aproximar 
as taxas de 
abandono 
escolar de 0% 

 
 

1.º ciclo: 0,23% 

2.ºciclo: 0,67% 

3.ºciclo: 0,63% 

 
Média: 0,51% 

 
 
 
Manter ou  
aproximar as 
taxas de 0% 
 

 

 

1º ciclo: 0% 

2ºciclo: 0,34% 

3ºciclo: 0% 

 
Média: 0,11% 

 
 
 
Atingido  
 
Atingido  
  
Atingido  
 

 
Ação Nº (Nº) 1 - Articulação do trabalho entre 
a direção, os diretores de turma, o serviço de 
psicologia ou outras estruturas do agrupa-
mento, famílias, CPCJ ou outras instituições, 
com vista à supressão de possíveis situações 
de abandono. 

 
Ação Nº 1– Dada a quase inexistência de abandono escolar, considera a 
comunidade do Agrupamento que o trabalho articulado entre os diver-
sos intervenientes e parceiros tem sido profícuo e deverá manter-se. 

 

N.º 2 – Manter 
ou melhorar a 
taxa global de 
sucesso. 

 

 
 
1.º ciclo: 96,3%                       
 
2.ºciclo: 89,0% 
 
3.ºciclo: 82,8% 

 
 
1.º ciclo:96,5% 
 
2.ºciclo: 89,0% 
 
3.ºciclo: 85,0% 

 
 
1.ºciclo: 97,9% 
 
2.ºciclo: 91,0% 
 
3.ºCiclo:91,3% 

 
 
Atingido  
 
Atingido  
 
Atingido 
  
 

Nº2 - Encaminhar precocemente os alunos 
com dificuldades de aprendizagem para as 
modalidades de apoio que mais se adequam 
ao seu perfil de aprendizagem. 
 
Nº 3 - Articular os horários dos clubes com os 
horários letivos das turmas, assegurando a 
sua frequência por um número alargado de 
alunos. 
 
Nº 4 - Reforçar o trabalho de supervisão 
educativa utilizando, nomeadamente, práti-
cas de coadjuvação. 

 

 

Nº 5 - Consolidar a estrutura de apoios peda-
gógicos, articulando as diversas modalidades, 
de modo a responder às diferentes necessida-
des dos alunos. 

Nº 6 -Manter a estrutura de tutorias pedagó-
gicas, com atribuição de 1 tempo semanal ao 
diretor de turma para o acompanhamento dos 
seus alunos. 

Nº2 - Ações globalmente desenvolvidas, embora seja reconhecido pela 
comunidade a necessidade de reformulação de algumas modalidades de 
apoio, para melhor apoiarem os alunos tendo em conta o seu perfil de 
aprendizagem. 
 
Nº3 – Necessidade de reestruturação de alguns clubes/horários dada a 
menor procura da oferta (o Agrupamento funciona em regime normal o 
que leva a uma menor procura por parte dos alunos e famílias) 
 
Nº4 – Foram desenvolvidas coadjuvâncias em várias disciplinas, sobre-
tudo no âmbito do Projeto Fénix, em todos os níveis de ensino, nas 
aulas das Atividades  Extra Curriculares (AEC), e ainda, em outras 
disciplinas, de acordo com a disponibilidade horária dos docentes e as 
necessidades. Contudo, persistem algumas dificuldades em implemen-
tar coadjuvâncias por ausência de disponibilidade horária dos docen-
tes. 
 
Nº5 – Ações desenvolvidas com sucesso, mas com necessidade de rea-
justamentos em algumas medidas de apoio, sobretudo da medi-
da/recurso “Gabinetes de dúvidas”, atribuindo-lhe um cariz mais 
assente no voluntariado e consequente responsabilização.  
 
Nº6 – Ação reconhecida pela generalidade dos docentes, e sobretudo, 
diretores de turma, como uma das medidas mais eficientes e que mais 
tem em conta o perfil de cada aluno, devendo ser mantida no próximo 
ano letivo. 
 

 

N.º 3 – Melho-
rar a taxa de 
qualidade do 
sucesso. 

 

 
 
1.º ciclo: 91,7% 
 
2.ºciclo: 70,1% 
 
3.ºciclo: 51,9% 
 
 

 
 
1.º ciclo:92,0% 
 
2.ºciclo: 71,0% 
 
3.ºciclo: 53,0% 
 

 
 
1.ºciclo: 93,3% 
 
2.ºciclo: 73,8% 
 
3.ºciclo: 57,2% 
 

 
 
Atingido  
 
Atingido  
 
Atingido  
 

 
N.º 4 – Melho-
rar a taxa de 
sucesso da 
disciplina de 
matemática 

 
 
1.º ciclo: 90,8% 
 
2.ºciclo: 73,4% 
 
3.ºciclo: 57,1% 
 
 

 
 
1.º ciclo: 91,0% 
 
2.ºciclo: 74,0% 
 
3.ºciclo: 59,0% 
 

 
 
1.ºciclo: 92,1% 
 
2.ºciclo: 77,9% 
 
3.ºciclo: 66,5% 
 

 
 
Atingido  
 
Atingido  
 
Atingido  
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Objetivo  

operacional 

 
Valor de 
 partida 

 
Valor  

contratualizado 

 
Valor atingido 

 
Grau de 

 concreti-
zação  

 
Estratégias/Ações desenvolvidas  

(Plano de Ação Estratégico) 
--- 

Recursos 

2. 
Avaliação do Plano de Ação Estratégico  

-- 
Sugestões de melhoria  

 
N.º 5 – Manter 
ou melhorar a 
taxa de suces-
so da disciplina 
de português 
 

 
1.º ciclo: 92,8% 
 
2º ciclo: 82,3% 
 
3º ciclo: 75,9% 

 
1.º ciclo: 93,0% 
 
2.ºciclo: 83.0% 
 
3.ºciclo: 76,5% 

 
1.ºciclo: 95,6% 
 
2.ºciclo: 89,0% 
 
3.ºciclo: 83,8% 

 
Atingido 
  
Atingido 
  
Atingido  
 

Nº7 - Adoção de metodologias de diferencia-
ção pedagógica em sala de aula com recurso 
ao reforço do trabalho de professores coadju-
vantes. 

 

 

Nº8 - Manter em funcionamento a metodolo-
gia do Projeto “Mais Sucesso Escolar-Tipologia 
Fénix”, em todos os ciclos de ensino. 

 

 
 
Nº9 - Atribuição de 1 tempo no horário sema-
nal da turma, para desenvolvimento de ativi-
dades na disciplina de matemática e outro na 
de português (2º e 3º ciclos). 

 

 

Nº10 - Manter em funcionamento o Projeto 
Eskrítica, na disciplina/área disciplinar de 
português, em todas as turmas do AEEG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº11 - Assegurar formação, dando-se primazia 
à formação em contexto, sobre práticas 

Nº7 – Embora pese o grande investimento dos docentes na realização 
de recursos/materiais para o desenvolvimento das suas aulas e imple-
mentação de estratégias diversificadas e individualizadas, a comunida-
de refere o elevado número de alunos por turma, a extensão dos pro-
gramas e as insuficientes coadjuvâncias como fatores impeditivos da 
implementação de uma mais eficaz e alargada diferenciação pedagógi-
ca. 
 
Nº8 – A metodologia do projeto “Fénix” foi implementada em todas as 
turmas do 1.º ciclo (Português e Matemática) e algumas turmas do 2.º e 
3.º ciclo (Matemática) com maior necessidade de apoios educativos. No 
próximo ano letivo será mantida a metodologia no 1.º ciclo e em todas 
as turmas do 7.º ano. Abrangerá também algumas turmas do 2.º ciclo e 
3.º ciclo que contenham um maior número de alunos com necessidades 
educativas.  
 
Nº9 – Foi atribuído 1 tempo suplementar em todas as turmas do 2º e 3º 
ciclo, nas disciplinas de Português e Matemática. O tempo foi gerido 
diferenciadamente, sendo destinado ao desenvolvimento de atividades 
de consolidação de conhecimentos. A comunidade faz uma avaliação 
muito positiva e tendo em conta a inexistência de alterações dos pro-
gramas, solicita a sua manutenção no próximo ano letivo. 
 
Nº10 –Em todos os grupos de Pré-escolar desenvolveram-se atividades 
de abordagem à escrita e iniciaram-se os cadernos Eskritica com as 
crianças que vão para o 1º ano do 1º Ciclo. 
   No 1º, 2º e 3º ciclo, na hora/tempo semanal para desenvolver o 
projeto EsKritica, os professores trabalharam especificamente a escri-
ta, desde a sua fase de planeamento até à apresentação, quer à turma, 
quer à restante comunidade educativa, a partir dos textos selecionados 
para a Revista Eskrítica, editada trimestralmente em formato de papel 
e em formato digital (publicada no blogue dos clubes e projetos e na 
página da escola). 
     Foi iniciada a construção das «Memórias de Escrita», sendo os 
cadernos arquivados para serem utilizados no próximo ano letivo. 
      Com o “Teatro da Cave”, foi implementado uma atividade que 
visou a criação de um ateliê de escrita para se adaptarem textos que 
fossem representados pelos alunos.  
 
Nº11 – Foram implementadas ações de formação em contexto, aos seus 
docentes, de curta duração, dinamizadas por formadores internos, indo 

 
 
N.º 6 – Superar 
os resultados 
da avaliação 
externa do 
AEEG -provas 
de aferição e 
provas finais – 
relativamente 
às médias 
nacionais. 
 

 
 
Média nacional 
da prova final 

de Português 9º 
ano em 2016: 

 
72,3% 

 
 

 
Média nacional 
da prova final 
de Matemática 
9º ano em 2016: 
 

49,1% 

 
 
 
Superar a média 

nacional 
 
 

 
 
 
 

 
Superar a média 

nacional 
 

 

 
 
 

71,7% 
 
 
 
 
 
 
 
 

41,7% 
 
 

 
 
 
Não  
atingido 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não  
atingido 
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Objetivo  

operacional 

 
Valor de 
 partida 

 
Valor  

contratualizado 

 
Valor atingido 

 
Grau de 

 concreti-
zação  

 
Estratégias/Ações desenvolvidas  

(Plano de Ação Estratégico) 
--- 

Recursos 

2. 
Avaliação do Plano de Ação Estratégico  

-- 
Sugestões de melhoria  

pedagógicas / diferenciação pedagógica / 
modalidades de supervisão pedagógica para 
melhorar os resultados, quer escolares, quer 
sociais. 

 

 

Nº12 - Participar em projetos nacionais e 
internacionais para partilha, discussão de 
ideias e práticas pedagógicas. 

ao encontro do proposto pelo Agrupamento. Realça-se, como formação 
com uma avaliação bastante positiva, a ação “Pedagogias partilhadas” 
com docentes da educação pré-escolar e do 1.º ciclo. A comunidade 
reconhece a importância da modalidade de formação em contexto e 
refere a necessidade de dar continuidade e alargar a outras estruturas 
e serviços. 
 
Nº 12 – O Agrupamento tem continuado a aderir a projetos nacionais 
(Plano Nacional de Cinema, Eco-escolas, Canguru Matemático, etc.) e 
locais (Agenda 21, Missão reduzir, e outros) e aguarda aprovação de 
projeto internacional estabelecido com vários países, em parceria com 
o Centro de Formação de Almada e Camara Municipal de Almada, para 
partilha de ideias e práticas pedagógicas. 
 

  
 
n.º 7 – Melho-
rar as taxas de 
sucesso na 
área disciplinar 
ou disciplina 
de Cidadania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TX de sucesso: 
 
1.º ciclo: 99,0% 
 
2.ºciclo: 92,9% 
(93,0%*1) 
 
3.ºciclo: 98,2% 
 
 
Tx. de qualida-
de do sucesso: 
 
1.º ciclo: 75,0% 
 
2.ºciclo: 46,0% 
(46,6%*) 
 
3.ºciclo: 60,5% 

 
TX de sucesso: 
 
1.º ciclo:99,0% 
 
 
2.ºciclo: 93,0% 
 
3.ºciclo: 98,5% 
 
 
Tx. de qualida-
de do sucesso: 
 
1.º ciclo:77,0% 
 
2.ºciclo: 47,0% 
 
3.ºciclo: 61,0% 

 
TX de suces-
so: 
1.º ciclo: 
98,1% 
 
2.ºciclo: 93,7% 
(94,1%*) 
 
3.ºciclo: 98,5% 
(99,0%*) 
 
Tx. de qual.  
do sucesso: 
 
1.ºciclo: 69,0% 
 
2.ºciclo: 40,4% 
(42,6%*) 
 

 
 
 
Não  
atingido 
 
 
Atingido 
 
 
Atingido 
 
 
 
 
Não  
atingido 
 
Não 
atingido 

Nº13 - Manter a disciplina de Cidadania nos 2º 
e 3º ciclos como Oferta de Esco-
la/Complementar, enquanto espaço privile-
giado de formação pessoal e social. 

 

 

Nº14 - Manter a Oferta Complementar na área 
das artes no 1.º ciclo. 

 

 

 

Nº15 - Manter em funcionamento as oficinas 
do projeto “SABERES E SABORES”, enquanto 
projeto promotor de inclusão escolar. 

Nº 13 -  A disciplina de Cidadania tem sido mantida como oferta de 
escola, opção largamente defendida pela comunidade educativa, 
entendendo-se que este será um espaço privilegiado para o debate e 
prática de ações que  ajudem o aluno a refletir sobre o seu papel como 
um cidadão consciente, conhecedor dos seus deveres e capaz de lutar 
pelos seus direitos. 

Nº 14–  Entendendo-se que a educação na arte e pela arte estimula o 
desenvolvimento cognitivo e pode tornar as aprendizagens mais rele-
vantes e significativas face às necessidades das sociedades modernas, 
para além de que a educação artística permite habilitar os alunos a 
exprimirem-se e a avaliarem criticamente o mundo que os rodeia, a 
comunidade docente faz uma avaliação muito positiva relativamente à 
oferta complementar no 1.º ciclo, propondo a sua manutenção.  

Nº 15 – O projeto “Saberes e Sabores” continuou a integrar disciplinas 
especialmente criadas para alunos a frequentarem currículos específi-
cos individuais, tais como hortofloricultura, oficina de culinária, oficina 
de sons e sentidos, oficina de artes, entre outras. As oficinas têm 
permitido a aquisição de conhecimento e o desenvolvimento de compe-

                                                 
1
 (*) Valor corrigido integrando a avaliação transdisciplinar de Cidadania dos alunos com ensino articulado de música, dado o aumento do nº de alunos de ensino articulado, relativamente ao biénio anterior, não contemplados inicial-

mente na taxa de referência por se encontrarem, em alguns casos, dispensados da disciplina de cidadania. 
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dos Contratos de Autonomia 

 

 

 
Objetivo  

operacional 

 
Valor de 
 partida 

 
Valor  

contratualizado 

 
Valor atingido 

 
Grau de 

 concreti-
zação  

 
Estratégias/Ações desenvolvidas  

(Plano de Ação Estratégico) 
--- 

Recursos 

2. 
Avaliação do Plano de Ação Estratégico  

-- 
Sugestões de melhoria  

 3.ºciclo: 64,7% 
(65,5%*) 

 
Atingido 

Nº16 - Proceder à formação de turmas por 
uma equipa alargada (direção, diretores de 
turma, professores titulares de turma, equipa 
de educação especial) com conhecimento 
próximo dos alunos, de forma a constituir 
grupos heterogéneos, com alguma coesão do 
ponto de vista relacional. 

Nº17 -Disponibilizar diferentes meios de 
comunicação que permitam agilizar o contac-
to dos diretores de turma e dos professores 
titulares de turma com os encarregados de 
educação. 

Nº18 - Dar a palavra aos alunos e escutar as 
suas opiniões sobre assuntos ligados à vida do 
Agrupamento, no âmbito de uma cidadania 
ativa, realizando, para tal, uma assembleia 
trimestral de delegados e subdelegados de 
turma moderada pelo diretor de turma e uma 
reunião anual da diretora com cada uma das 
turmas. Esclarecer? 

Nº19 - Realizar atividades culturais, desporti-
vas, artísticas e solidárias, promotoras do 
exercício da cidadania. 

Nº20 - Manter a participação ativa das turmas 
em ações construtoras de cidadania no âmbi-
to das relações interpessoais, com o ambien-
te, a saúde, a solidariedade e empatia com o 
Outro. 

Nº21 - Alargar o âmbito de intervenção do 
Projeto Elias Sol e estabelecer relações de 
mecenato com parceiros exteriores à escola. 

Nº22 - Dar enfase aos comportamentos disci-
plinados, solidários, de respeito pelos outros, 
dando-lhe visibilidade através da atribuição 
de diplomas de mérito e divulgação da lista 
dos alunos nomeados. 

tências dos alunos com necessidades educativas especiais (NEE) de 
carater permanente, promovendo a sua inclusão escolar. Estas oficinas 
têm constituído uma referência para as famílias dos alunos com NEE 
constituindo-se o Agrupamento de Escolas Elias Garcia como uma esco-
la de referência para esta população escolar. 

Nº16 - Medida em desenvolvimento no Agrupamento referenciada como 
bastante positiva e a manter. 

Nº17 - Nos últimos anos, o correio eletrónico e a comunicação via 
telefone são meios privilegiados de contacto. Mesmo recorrendo a 
estes meios com regularidade e atendendo ao facto de muitos encarre-
gados de educação verbalizarem a dificuldade de se ausentarem do seu 
trabalho para estarem presentes em reuniões/entrevistas, a participa-
ção presencial dos pais  não regista grandes alterações. 

Nº 18 – Medida em desenvolvimento no Agrupamento com necessidade 
de maior articulação entre os diversos intervenientes. A opinião dos 
alunos tem vido a constituir um ponto de partida para intervenções na  
escola. 

 

 

Nº 19 e 20 – Atividades com grande relevância no plano anual de ativi-
dades e com avaliação assaz positiva. 

 

 

 

Nº 21 – Atividades em vias de desenvolvimento, no sentido de estabele-
cer relações de mecenato com parceiros exteriores ao Agrupamento. 

 

Nº 22 - Medidas em desenvolvimento no Agrupamento referenciadas 
como bastante positivas e a manter. 

 

 

 
 
n.º 8 – Melho-
rar a taxa de 
participação 
das turmas do 
2.º e 3.º ciclo, 
nas ações 
identificadas 
no PAA, previs-
tas para a 
disciplina de 
Cidadania 
 

 
 
2.ºciclo: 83,0% 
 
 
3.ºciclo: 74,5% 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.ºciclo: 85,0% 
 
 
3.ºciclo: 75,0% 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.ºciclo: 84,0% 
 
 
3.ºciclo: 82,0% 
 
 
 
 
 
 

 
 
Parcial/ 
atingido 
 
Atingido 
 
 
 
 
 
 

 
 
n.º 9 - Diminuir 
a taxa de refe-
rência relativa 
ao número de 
alunos encami-
nhados, 2 ou 
mais vezes, 
para o GAP, 
por ocorrência 
de comporta-
mentos indis-
ciplinados 
 

 
 
2.ºciclo: 8,4% 
 
 
3.ºciclo: 6,7% 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.ºciclo: 8,0% 
 
 
3.ºciclo: 6,5% 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.ºciclo: 10,9% 
 
 
3.ºciclo: 7,9% 
 
 
 
 
 
 

 
 
Não  
atingido 
 
Não  
atingido 
 
 

 
n.º 10 - 
Aumentar a 
taxa de refe-
rência relativa 
ao número de 
alunos integra-
dos no quadro 
de mérito 
 

 
 
1.º ciclo: 7,0% 
 
2.ºciclo: 7,4% 
 
3.ºciclo: 5,0% 
 

 
 
1.º ciclo: 7,5% 
 
2.ºciclo: 7,9% 
 
3.ºciclo: 5,5% 
 

 
 
1.º ciclo: 9,1% 
 
2.ºciclo: 9,0% 
 
3.ºciclo: 9,8% 
 

 
 
Atingido 
 
Atingido 
 
Atingido 



 

Acompanhamento 

dos Contratos de Autonomia 

 

 

 
Objetivo  

operacional 

 
Valor de 
 partida 

 
Valor  

contratualizado 

 
Valor atingido 

 
Grau de 

 concreti-
zação  

 
Estratégias/Ações desenvolvidas  

(Plano de Ação Estratégico) 
--- 

Recursos 

2. 
Avaliação do Plano de Ação Estratégico  

-- 
Sugestões de melhoria  

 

Nº23 - Envidar esforços com vista à imple-
mentação de um projeto que vise a interven-
ção e mediação escolar. 

Nº24 - Desenvolver programas de apoio tuto-
rial a alunos que revelem problemas de inte-
gração. 

Nº25 - Assegurar formação em mediação de 
conflitos, para docentes e não docentes.  

Nº26 - Manter a estrutura de tutorias pedagó-
gicas, com atribuição de 1 tempo semanal ao 
diretor de turma para o acompanhamento dos 
seus alunos. 

Nº 23 – Medida ainda não implementada. 

Nº 24 e 26 - Os programas de apoio tutorial a alunos que revelaram 
problemas de integração permitiram o apoio na aquisição de 
métodos de trabalho e técnicas de estudo, a articulação das 
atividades escolares com outras atividades formativas para além de  
Visar igualmente o apoio a alunos que apresentem  sinais de eventual 
abandono escolar ou problemas disciplinares. O apoio tutorial permitiu 
a organização de atividades de forma articulada, com a família, com os 
serviços especializados de apoio educativo, designadamente os serviços 
de psicologia e orientação e com outras estruturas de orientação edu-
cativa. 

Nº 25 – O Agrupamento assegurou a realização de formação em media-
ção de conflitos para todo o seu pessoal não docente. O balanço reali-
zado pela comunidade envolvida foi bastante positivo devendo dar-se 
continuidade no próximo ano letivo. 
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2. Avaliação dos demais Compromissos (cláusula 5ª) 
 

 
Da análise dos documentos avaliativos disponíveis no Agrupamento, o impacto das ações desenvolvidas ao 
longo do ano permite concluir que as atividades previstas no Plano Anual de Atividades e no Plano de Ação 
Estratégica integrado no contrato de Autonomia, procuraram responder às solicitações do Projeto Educativo 
e, naturalmente, à diversidade das necessidades e motivações dos alunos, refletindo o esforço que o Agrupa-
mento tem vindo a fazer no investimento da qualidade da educação, no combate ao insucesso e na orienta-
ção e valorização profissional da sua comunidade. 
 
 

3. Evolução dos resultados escolares e do abandono escolar 
 

3.1. 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) no ano letivo de 2015/16, constata-se uma evolução positiva na maioria das taxas de 
qualidade do sucesso e bastante positiva na generalidade das taxas de transição.  
 

 
  
 
 

Quadro I – Evolução dos resultados escolares e 
do abandono escolar 

Média do triénio  
(2012-2015) 

2015/2016 
 

Taxas de transição    

1º ano  100% 100%  

2º ano 90,7% 94,4%  

3º ano 96,6% 99,1%  

4º ano 98,4% 98,2%  

5º ano 88,9% 92,0%  

6º ano 89,1% 90,0%  

7º ano 79,9% 87,4%  

8º ano 82,3% 90,5%  

9º ano  87,9% 96,9%  

Taxas da qualidade do sucesso    

1º ciclo 91,7% 93,3%  

2º ciclo 70,1% 73,8%  

3º ciclo 51,9% 57,2%  

Resultados de exames nacionais/provas finais – 
9º ano (taxa de sucesso) 

  Média 
Nacional 

Matemática 44,3% 41,7% 49,1% 

Português 64,1% 71,7 72,3% 

Avaliação interna – 9º ano 
(taxa de sucesso) 

   

Matemática 54,3% 64,1%  

Português 80,9% 88,3%  

Taxas de abandono escolar    

1º ciclo 0,23% 0%  

2º ciclo 0,67% 0,34%  

3º ciclo 0,63% 0%  

Nº de procedimentos disciplinares    

2º ciclo 21 4  

3º ciclo 23 29  
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Já no que respeita ao Resultados de exames nacionais/provas finais – 9º ano (taxa de sucesso) – Objetivo n.º 
6 – as metas contratualizadas não foram atingidas. Em Matemática houve um diferencial de 7,4% de alunos 
que obtiveram nível ou superior, relativamente à média nacional e um diferencial de apenas 0,6% no que 
respeita à disciplina de Português. 

Tendo em conta que os resultados da avaliação externa, no triénio anterior, foram globalmente aproximados 
aos obtidos a nível nacional e feita uma análise mais aprofundada, e por ciclo de ensino, constata-se, con-
forme se poderá verificar através da análise dos Quadros II e III, que os resultados do 4.º e 6.º ano foram 
responsáveis por uma melhor média global. No ano letivo de 2015/16, com provas finais apenas ao nível do 
9.º ano, as médias das provas finais foram inferiores às nacionais, registando-se uma ligeira diminuição na 
média de Português, 0,09, e de 0,18 na média de Matemática, em relação às medias obtidas no ano anterior.  

 
Quadro II - Média Nacional dos níveis das provas finais versus média do Agrupamento - Médias 

das provas finais de PORTUGUÊS (1ª fase) 

Ano 
2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Nacional AEEG Nacional AEEG Nacional AEEG Nacional AEEG 

4º  2,64 2,50 3,23 3,15 3,39 3,54 ----- ----- 

6º 2,75 2,72 3,04 3,02 3,12 3,25 ----- ----- 

9º 2,61 2,43 2,94 3,00 3,06 2,94 2,99 2,90 

 
 

Quadro III - Média Nacional dos níveis das provas finais versus média do Agrupamento - 

Médias das provas finais de MATEMÁTICA (1ª fase) 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

 Nacional AEEG Nacional AEEG Nacional AEEG Nacional AEEG 

4º  2,97 2,70 2,95 2,99 3,10 3,19 ----- ----- 

6º 2,66 2,57 2,61 2,73 2,78 2,92 ----- ----- 

9º 2,43 2,17 2,79 2,77 2,69 2,55 2,63 2,45 

 
O Agrupamento, na tentativa de melhorar os resultados na disciplina de Matemática delineou, para o biénio 
2016-2018, no âmbito do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE) duas medidas, ambas 
para os anos iniciais de ciclo, 5.º e 7.º ano. 

 

Quadro IV - Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE) – 2.º/3.º ciclo 

Medidas 
(PNPSE) 

Ano de 
escolaridade 

Objetivos 

 

Conta(s) 
comigo 

 

5.º ano 

 Melhorar a taxa de sucesso de matemática dos alunos que fre-
quentam o apoio ao estudo na disciplina. 

 Melhorar a taxa de sucesso de matemática do 5º ano. 

 Melhorar a taxa de qualidade do sucesso (classificações de 4 e 5) 
de matemática do 2º ciclo. 

 

GMat 

 

7.º ano 

 Melhorar a taxa de sucesso de matemática do 7º ano. 

 Contribuir para a redução da taxa de retenção no 7º ano. 

 Melhorar a taxa de qualidade do sucesso (classificações de 4 e 5) 
em matemática no 7º ano. 
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Para o 1.º ciclo, o Agrupamento delineou uma medida, igualmente no âmbito do PNPSE e para os anos 
iniciais, 1.º e 2.º ano, para a área disciplinar de Português, sobretudo ao nível da leitura, entendendo-se esta 
competência como basilar para o sucesso no processo de aprendizagem. 

 

Quadro V - Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE) – 1.º ciclo 

  

 
O nº de procedimentos disciplinares, em termos globais diminuiu, passando de 44 (média do triénio 2012-15) 
para 33, conforme se poderá verificar através da leitura do Quadro I e Quadro VI. Também o número de 
alunos envolvidos registou uma diminuição acentuada ao longo do triénio e também no ano de 2015/16.  

 

Quadro VI - Evolução da ocorrência de situações de indisciplina. 

 
2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

Média do 
triénio 
2012-15 

2015-
2016 

 Diferencial 
em relação 
à média do 

triénio 

Nº processos 
disciplinares  

54 47 32 44 33 
 

 11 

Nº alunos  
envolvidos 

38 31 25 28 23 
 

 5 

 

Relativamente ao número de alunos encaminhados para o Gabinete de Ação Pedagógica (GAP), duas ou 
mais vezes, constata-se que os valores obtidos no ano lectivo de 2015/16 se encontram um pouco mais 
elevados que os previstos para a meta do ano de 2017/18. Contudo, esta variação, que não traduz um 
aumento da indisciplina, uma vez que é consensual na comunidade (questionários feitos a alunos e pessoal 
docente e não docente) que o ambiente das escolas do agrupamento é considerado aprazível, de respeito 
e cumprimento das regras, de uma forma generalizada, resulta de um conjunto de circunstâncias que se 
prendem com numerosos fatores de diversa ordem, nomeadamente: o crescente aumento de número de 
alunos por turma que se verifica no Agrupamento, a extensão e natureza dos atuais currículos, fortemente 
prescritivos e normativos que levam à adoção de uma gestão de sala de aula menos flexível com menos 
tempo para a resolução de conflitos, a existência de alunos, em número cada vez maior, oriundos de famí-
lias desestruturadas com necessidade de uma atenção diferente, entre outros. O recurso aos serviços do 
GAP enquadram-se, em grande parte, neste contexto, embora seja este um recurso que se pretenda utili-
zar em última instância, na consciência de que as questões de ordem disciplinar deverão ser resolvidas na 
sua totalidade, quase, em contexto, no ambiente em que ocorreram. 

   

 

 

 

 

Medidas (PNPSE) Ano de 
escolaridade 

Objetivos 

Ler e escrever 
fazem 

 a diferença 

  

1.º e 2.º ano 

 

 Reduzir a taxa de retenção no 2º ano. 

 Melhorar a taxa de sucesso de português do 1º e do 2º ano. 

 Melhorar a taxa de qualidade do sucesso do 2º ano. 

 Melhorar a taxa global de sucesso do 1.º ciclo. 
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Quadro VII - Alunos encaminhados para o GAP - 2015/2016 

 

      

  
 Alunos encaminhados para o GAP - 2015/2016   
Metas - 2017/2018                               

  total 1 vez 2 ou mais vezes   

  
Nº de 
alunos 

% 
Nº de 
alunos 

% 
Nº de 
alunos 

% 
  Alunos encaminhados 

2 ou mais vezes   

2º ciclo 56 19,0 24 8,2 32 10,9   8% 

3º ciclo 86 21,6 57 14,3 29 7,3   6,5% 
 

 
 
CONCLUSÕES/NOTAS FINAIS  
 

 
Após análise e reflexão relativamente aos compromissos assumidos, o Agrupamento faz uma avaliação 
positiva: em 10 objetivos, 6 foram totalmente atingidos (objetivos que se predem com as taxas de sucesso 
dos alunos do agrupamento e nº de alunos que integram o quadro de mérito), 2 foram parcialmente atin-
gidos (objetivos que se predem com a participação ou sucesso na área de cidadania) e apenas 2 objetivos 
ainda não foram atingidos (objetivos que se prendem com os resultados da avaliação externa e problemas 
disciplinares). Verifica-se, assim, a necessidade de introduzir ajustamentos ao plano estratégico de modo 
a elevar as taxas dos objetivos parcialmente atingidos e não atingidos, bem como de superar alguns cons-
trangimentos, em conformidade com o quadro síntese abaixo apresentado. 

 

QUADRO SÍNTESE 

Objetivos operacionais Grau de consecução 
Introdução de Medidas 

extras no plano estratégico 
Constrangimentos 

 
N.º 1 - Manter ou aproximar 
as taxas de abandono esco-
lar de 0% 

 

Atingido  

 
 

 
 

 

N.º 2 – Manter ou melhorar a 
taxa global de sucesso 

 

 

Atingido  

 

 
Reajustamentos em algumas medi-
das de apoio, respondendo às dife-
rentes necessidades dos alunos: 
 
 Atribuição de um cariz mais 

assente no voluntariado e conse-
quente responsabilização dos alu-
nos com reajustamento da moda-
lidade gabinete de dúvidas igual-
mente aberto aos bons alunos;  
 

 De forma a evitar a acumulação 
de dificuldades nos finais de ciclo 
conducentes à desmotivação no 9º 
ano, encaminhamento precoce 
dos alunos para a modalidades de 
apoio, nos anos iniciais de ciclo: 

 Intervenção ao nível da língua 
portuguesa com o projeto Ler e 
escrever fazem a diferença, 
no 1ºe 2º ano –competências  

 
 
 Menor procura dos clubes por 

parte dos alunos e das famí-
lias pelo facto do Agrupa-
mento funcionar em regime 
normal e também por muitos 
alunos optarem pela frequên-
cia dos apoios como atividade 
de intervenção prioritária, 
em regime alguns de volunta-
riado. 
 
 

 Dificuldades em implementar 
coadjuvâncias por ausência 
de disponibilidade horária dos 
docentes. 

 
 

 Elevado número de alunos 
por turma, extensão dos pro-

 

N.º 3 – Melhorar a taxa de 
qualidade do sucesso 

 

 

Atingido  

 
N.º 4 – Melhorar a taxa de 
sucesso da disciplina de 
matemática 

 

Atingido  

 

 
N.º 5 – Manter ou melhorar a 
taxa de sucesso da disciplina 
de português 
 

 

Atingido 
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N.º 6 – Superar os resultados 
da avaliação externa do 
AEEG -provas de aferição e 
provas finais – relativamente 
às médias nacionais 
 

 

 

 

Ainda não atingido 

 

determnantes no processo de 
aprendizagem. 

 Reforço de medidas no âmbito 
da  disciplina de matemática 
onde se registou o agravamento 
de taxa de insucesso: 
1. Conta(s) comigo, no 5º 

ano 
2. GMat no 7º ano. 

 

 Formação em contexto, sobre 
práticas pedagógicas / diferen-
ciação pedagógica / modalidades 
de supervisão pedagógica para 
melhorar os resultados escolares 
e sociais. 

gramas e as insuficientes 
coadjuvâncias como fatores 
impeditivos na implementa-
ção de uma mais eficaz e 
alargada diferenciação peda-
gógica. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 A taxa de participação e de 
sucesso do 1º ciclo em cida-
dania não foi contabilizada na 
avaliação efetuada, pelo fac-
to desta faixa etária partici-
par sempre nas atividades 
propostas com taxas de 100%. 
Os alunos são sempre condu-
zidos e acompanhados nas 
atividades, pelo professor 
titular. 

 
 
Nº 7 –Melhorar as taxas de 
sucesso na área disciplinar 
ou disciplina de Cidadania 
 

 

Parcialmente atingi-
do 

 
 

 Participação dos alunos nas ativi-
dades previstas no PAA durante o 
tempo de cidadania: a taxa de 
participação é maior quando o DT 
acompanha o grupo turma (PESS, 
Eco escola, sessões de esclareci-
mento). 
 

 Tema Educar para a cidadania, 
como tema orientador do projeto 
educativo a manter para o trié-
nio: 2016/2019. 

 
 Valorizar a planificação de ativi-

dades interdisciplinares que 
incluam as áreas transversais, tais 
como a cidadania. 
 

 Revisão dos critérios de avaliação 
de cidadania de forma a valorizar 
a participação dos alunos nas ati-
vidades previstas e o seu caráter 
transversal (atitudes e valores: 
100%). 

 
 
Nº 8 – Melhorar a taxa de 
participação das turmas do 
2.º e 3.º ciclo, nas ações 
identificadas no PAA, pre-
vistas para a disciplina de 
Cidadania 
 

 

Parcialmente atingi-
do 

 
 
Nº 9 - Diminuir a taxa de 
referência relativa ao 
número de alunos encami-
nhados, 2 ou mais vezes, 
para o GAP, por ocorrência 
de comportamentos indisci-
plinados 
 

 

 

Ainda não atingido 

 

 Definição de estratégias para 
reduzir da taxa de alunos enca-
minhados 2 vezes ou mais para o 
GAP. 

 Tipificação, no regulamento de 
procedimento disciplinar/ regu-
lamento GAP, dos comportamen-
tos em que os alunos deverão ser 
encaminhados para o GAP. 

 

 Dificuldade na uniformização 
de procedimentos do pessoal 
docente e não docente 
perante comportamentos 
desadequados dos alunos. 

 

 
Nº 10 - Aumentar a taxa de 
referência relativa ao 
número de alunos integra-
dos no quadro de mérito 
 

 

Atingido  

 
 Revisão das condições de atribui-

ção de quadro de mérito aos alu-
nos do 1º ciclo. 

 
 Os requisitos para a atribui-

ção quadro de mérito, no 1º 
ciclo, são demasiado exigen-
tes. 

 

 

Aprovado em reunião do Conselho Pedagógico do dia 12 de outubro de 2016 

 


