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INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório de autoavaliação, elaborado pela equipa de autoavaliação designada pelo 

Diretor do Agrupamento de Escolas Miguel Torga, reporta-se ao ano letivo de 2013-2014 e teve 

como ponto de partida o Projeto Educativo, assumindo-se, assim, como uma avaliação do 

próprio projeto. 

Este olhar retrospetivo sobre o esperado e o alcançado pretende, para além do conhecimento 

da aplicação do proposto no Projeto Educativo e dos respetivos resultados, ser uma base de 

reflexão, no âmbito das diferentes estruturas do Agrupamento, sobre as boas práticas 

realizadas e aquelas que se mostraram inadequadas aos objetivos propostos e que, por isso, 

precisam de ser alteradas. 

Na elaboração do presente relatório foram considerados os objectivos do Projeto Educativo do 

Agrupamento: sucesso escolar; abandono escolar, absentismo e indisciplina; gestão e 

organização escolar; participação dos encarregados de educação; comunicação e integração da 

comunidade escolar; projetos e ações para a cidadania e ocupação dos tempos livres dos 

jovens; educação para a saúde e educação sexual; incremento da leitura pelos alunos; 

educação especial; conservação de instalações e equipamentos; plano de formação; e 

desenvolvimento das competências TIC. Para a análise destes procedeu-se a uma recolha de 

dados através: do Observatório 2013-2014, das atas dos conselhos de turma do final do ano 

letivo e junto dos responsáveis pela implementação das diversas atividades previstas no Projeto 

Educativo. 

O sucesso escolar, observado em torno da taxa de aprovação, da comparação entre a avaliação 

externa e os valores nacionais, do número de alunos sem negativas e das percentagens de 

positivas obtidas pelas disciplinas/áreas disciplinares, terá sempre presente os valores 

alcançados no triénio 2010-2013. Quanto ao abandono escolar, absentismo e indisciplina, os 

valores apresentados respeitarão apenas ao ano letivo em análise. Todos os outros objetivos do 

PE em avaliação serão avaliados em termos do que foi realizado. 

No final, em jeito de retrospeção, far-se-á um balanço do que foi sendo apresentado, 

apontando-se algumas, poucas, orientações futuras. Com efeito, é no âmbito de uma discussão 

alargada, a todos os setores e com todos os intervenientes, que a escola deverá traçar o rumo 

do que considera certo para a melhoria das aprendizagens e dos resultados. 
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1. SUCESSO ESCOLAR 
 

1.1. Aumentar a taxa de aprovação dos alunos em 3pp face à média trienal de 2010-2013 

• Taxa de aprovação por ano e por ciclo: 

 

 Média 
2010/2013 (%) 

Média 
2013/2014 (%) Meta (%) Desvio 

(pp) 
1º Ciclo 90,95 88 93,95 -5,95 

2º Ciclo 87,37 83 90,37 -7,37 

3º Ciclo 76,38 70 79,38 -9,38 
 

Análise: em nenhum dos ciclos de escolaridade foi cumprida a meta estabelecida. Pelo 

contrário, há um afastamento da média do triénio anterior, que se vai acentuando do 1º para o 

3º ciclo.  

• Taxa de retenção repetida: não existem dados referentes a 2013-2014. 

1.2. Melhorar a distância da taxa de sucesso na avaliação externa para o valor nacional em 
5pp 
 
• Diferença entre a taxa de sucesso na avaliação externa e o valor nacional: 

  Média 
2010/2013 

Média 
2013/2014 Meta Desvio 

Português 
4º -13,16 -23,74 -8,16 -15,58 
6º -16,34 -7,4 -11,34 +3,94 
9º -10,35 -12,27 -5,35 -6,92 

Matemática 
4º -19,80 -28,16 -14,80 -13,36 
6º -24,48 -11,71 -19,48 +7,77 
9º -13,74 -13,56 -8,74 -4,82 

 

Análise: da observação dos valores apresentados verifica-se que apenas na disciplina de 

Matemática do 6º ano se supera a meta estabelecida. É também nesta disciplina, no 4º ano, 

que há um desvio positivo, embora a melhoria de 5 pp não seja atingida. Quanto aos outros 

anos de escolaridade, para além da tímida melhoria na disciplina de Matemática do 9º ano, o 

desvio aumenta na comparação com a média trienal. Salienta-se o aumento da distância da 

taxa de sucesso na avaliação externa para o valor nacional no 4º ano de escolaridade, quer em 

Português quer em Matemática. 
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1.3. Melhorar a distância da classificação média na avaliação externa para o valor nacional 

em 5pp 

 

• Diferença entre a classificação média na avaliação externa e o valor nacional: 

  Média 
2010/2013 

Média 
2013/2014 Meta Desvio 

Português 
4º -0,35 -0,57 -0,25 -0,32 
6º -0,34 -0,08 -0,24 +0,16 
9º -0,15 -0,33 -0,05 -0,28 

Matemática 
4º -0,48 -0,57 -0,38 -0,19 
6º -0,58 -0,37 -0,48 +0,11 
9º -0,35 -0,33 -0,25 -0,08 

 

Análise: a distância entre os valores nacionais e a classificação de exame, relativamente à 

média 2012/13 e à meta estabelecida, apenas melhorou no 6º ano, quer na disciplina de 

Português, quer na de Matemática. Regista-se ainda uma ligeira melhoria (0,02) na média 

obtida em Matemática no 9º ano, relativamente ao triénio de referência. Todos os outros 

valores se encontram acima da média do triénio e da meta estabelecida. 

1.4. Melhorar o nº de alunos sem negativas em 4pp nos 1º, 2º e 3º ciclos face à média dos 

últimos 3 anos (2010-2013) 

• Percentagem de alunos que progrediu sem negativas: 

 2010/2013 (%) 2013/2014(%) Meta (%) Desvio 
(pp) 

1º Ciclo 72,39 66 76,39 -10,39 

2º Ciclo 54,89 44 58,89 -14,89 

3º Ciclo 39,73 43,5 43,73 -0,23 
 

Análise: em todos os ciclos se observa que o número de alunos sem negativas está aquém da 

meta estabelecida e que, à exceção do 3º ciclo, em que o número de alunos sem negativas 

aumenta face ao triénio de referência, nos 1º e 2º ciclos este número de alunos diminui, 

respetivamente 6,39 % e 10,89%. 

1.5. Melhorar sucesso por disciplina/área disciplinar dos 1º, 2º e 3º ciclos em percentagem a 

definir anualmente no plano de atividades 
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• Percentagem de sucesso por disciplina/área disciplinar: 

1º Ciclo 

 
 
 
 
 

          2º Ciclo 

Port. PLNM Ing. HGP Mat. CN EV ET EM EF 

69% 50% 69% 84% 71% 92% 92% 95% 93% 97% 

        

        3º Ciclo 

Port. PLNM Ing. Fran. Esp. Hist. Geo. Mat. CN FQ EV TIC EF EM 

71% 13% 66% 83% 90% 76% 65% 52% 87% 68% 83% 98% 97% 92% 

 

         CEF’S 

Port. Ing TIC CMA HSST EF Mat. FQ CN 

94% 85% 92% 98% 100% 98% 74% 56% 100% 

 

Análise: Não estão definidas metas anuais por disciplina/área disciplinar no PAA.  

Contudo, pode observar-se que no 1º ciclo, quer na Matemática quer no Português, há um 

número significativo de alunos, 19% e 22% respetivamente, que não atinge o mínimo 

necessário, evidenciando lacunas que prefiguram um percurso académico com dificuldades. 

Relativamente ao 2º ciclo, verifica-se que é no âmbito das disciplinas de Português e Inglês que 

residem as maiores dificuldades, logo seguidas da Matemática. Salienta-se que apenas metade 

dos alunos de PLNM tem sucesso nesta disciplina. 

No 3º ciclo, embora haja uma melhoria no sucesso em Português, na Matemática cerca de 

metade dos alunos não consegue atingir nível positivo. A situação do PLNM agrava-se de forma 

drástica, pois apenas 13% dos alunos consegue nível positivo. Realçam-se as disciplinas de 

Inglês, Geografia e Físico-Química cujos resultados se situam abaixo dos 70%. 

Port. Mat. Estudo 
do Meio 

Exp 
artística 

Exp. Físico-
Motora 

81% 78% 91% 99% 100% 
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Nos cursos CEF, a disciplina de Português apresenta um sucesso evidente e pouco consentâneo 

com o verificado na mesma disciplina nos ciclos já abordados. Salienta-se o resultado obtido 

pelos alunos em Físico-Química, muito abaixo do observado nas outras disciplinas. 
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2. ABANDONO ESCOLAR, ABSENTISMO E A INDISCIPLINA 

2.1. Melhorar a taxa de interrupção precoce do percurso escolar em 25%, de 3,23% para 

2,42% (3 ciclos) 

2.2. Reduzir a taxa de alunos retidos por excesso de faltas em 25%, de 5,6% para 4,2% (3 

ciclos) 

 

  Excesso de faltas Interrupção precoce 
13/14 

  
Nº 

alunos % Nº 
alunos % 

Total 1º 
ciclo 464 1 0,2% 1 0,2% 

Total 2º 
ciclo 241 17 6,6% 17 6,6% 

Total 3º 
ciclo 305 14 4,4% 14 4,4% 

Total 
1º,2ºe3º 

ciclos 
1010 32 3,1% 32 3,1% 

CEF's 53 13 19,7% 13 19,7% 

Total 
Agrup 1063 45 4,1% 45 4,1% 

 

Análise: A interrupção precoce aproximou-se bastante do previsto. Tem apenas uma diferença 

de -0,68. O excesso de faltas diminuiu bastante tendo uma diferença de +1,1 relativamente ao 

valor estimado. Dos 32 alunos em risco de abandono, apenas 1 aluno está integrado na turma 

de Vocacional 3 no ano letivo 2014/15. Destes 32 alunos nenhum está inscrito em atividades 

extracurriculares. Não há alunos integrados em turmas de CEF porque não há novas turmas. 

Dos 13 alunos do CEF excluídos por faltas foram inscritos 2 alunos em turmas de 7º ano.  

Nota: O excesso de faltas corresponde ao risco de abandono, são os mesmos alunos! 

2.3. Reduzir a ocorrência de conflitos na sala de aula e recreios expresso numa diminuição do 

nº de medidas disciplinares aplicadas em menos 30% face à média dos últimos 2 anos 

passando de 1,84 medidas por aluno para 1,29. 

• Média de medidas disciplinares por aluno dos 1º, 2º e 3º ciclos: 
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1º ciclo (%) 2º ciclo (%) 3ºCiclo (%) CEF (%) 

0,2 8,3 4,3 6,2 

 

• Nº de alunos registados e nº de ocorrências participadas: 

 Nº de 

alunos 

Nº de 

ocorrências 

1º ciclo 7 7 

2º ciclo 181 547 

3º ciclo 223 527 

CEF 38 103 

 

Análise: Nº de ocorrências sem medidas alunos 291 alunos que corresponde a 1469 

ocorrências 

• Nº de ordens de saída: 

1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo CEF 

0 504 432 82 

• Nº  de alunos  com excesso de faltas injustificadas:  

1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo CEF 

1 17 12 13 

 

• Nº de alunos com positiva a todas as disciplinas no 3º período: 

1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo CEF 

309 106 89 27 
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Análise: A média de medidas disciplinares diminuiu para 1,18 superando o objetivo estimado 

1,29. O 2º ciclo regista o maior nº de ordens de saída, de medidas disciplinares e de ocorrências 

sem medidas. Apenas na aplicação das medidas corretivas os valores do 2º e 3º ciclos estão 

muito semelhantes. 

Os projetos “Recomeça se puderes” e “Estás fora, estás dentro” não foram realizados por falta de 

financiamento. 

2.4. Contribuir para aumentar o sucesso escolar dos alunos CEF 

A taxa de abandono dos alunos CEF em 2013/14 que se traduz pela taxa de alunos excluídos 

por faltas é alta, 19,7%. O SPO acompanhou semanalmente um grupo de 3 alunos do CEF1 

Cabeleireiros.  

Não se realizaram ações para Encarregados de Educação de alunos das turmas CEF. 
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3 – GESTÃO E ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

3.1- Promover práticas de articulação vertical e horizontal do currículo. 

• Nº de delegados interciclos: 7  

• Nº de matrizes elaboradas: 6 (uma por período): 

 3 no 5º ano (2 professores do 4º ano reuniram-se com os professores do 2º ciclo 

para elaborarem as matrizes do 5º ano)  

 3 no 7º ano, nas disciplinas de Português e Matemática. 

• Nº de atividades e projetos interdisciplinares no PAA e PCT : No Departamento do 1º 

ciclo as actividades são transversais a todas as disciplinas 

• Nº de reuniões do departamento do 1º ciclo: 1 por mês 

• Nº de reuniões do departamento da educação pré-escolar: 1 por mês  

• Nº de reuniões entre o Pré-Escolar e o 1º ciclo: 2 reuniões (1 no 1ºP e outra no 2ºP) 

 

3.2. Aumentar a frequência da monitorização de resultados escolares e processos de ensino 

aprendizagem 

• Nº de reuniões entre coordenadores de departamento, direção e equipa de 

autoavaliação: 5  

• Nº de reuniões entre a equipa TEIP e a equipa de autoavaliação: 5, para elaboração dos 

relatórios TEIP.   

 

3.3. Construir modelo de auto-avaliação da escola. 

• Reuniões com o perito externo: 2, das quais não resultou nenhum modelo de auto-

avaliação.  

• Formação externa: Não se realizou qualquer formação externa.  
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3.4. Reforçar a supervisão das AEC e da componente de apoio à família no pré-escolar pelo 

professor titular e pelas estruturas de coordenação pedagógica 

• Nº de reuniões anuais: 

 Pré-escolar: realizou-se 1 reunião por período entre a Coordenadora de Apoio à 

Família da Santa Casa da Misericórdia e a Equipa do Pré-Escolar. 

 1º ciclo: AEC com CMA – 1 reunião anual 

                       . AEC com professores titulares – 1 reunião por trimestre 

• Nº de relatórios de avaliação intermédia: apenas são elaboradas atas trimestrais acerca 

do funcionamento e avaliação das AEC. 

• Parecer do Conselho Pedagógico: não há parecer do Conselho Pedagógico sobre os 

relatórios trimestrais. Apenas houve parecer da Direção sobre a “Orquestra Geração” a 

pedido da CMA.  
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4 – PARTICIPAÇÃO DOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

4.1. Melhorar o acompanhamento da vida escolar dos educandos pelos seus encarregados de 

educação  

• Nº de ações realizadas: 3 - todas as programadas (1º, 2º e 3º ciclos, pelo Gabinete 

Construindo Pontes) 

• Nº de EE sinalizados pelos DT que não acompanham regularmente a vida escolar dos 

seus educandos: Não existem dados 

4.2. Melhorar a informação da escola aos encarregados de educação. 

• Nº de pais/ EE que nunca contactaram a escola: 7 (2º ciclo: 2; 3º ciclo: 4; CEF’s:  1) 

 

•  Grau de satisfação com as atividades realizadas: não foram aplicados inquéritos de 

satisfação aos encarregados de educação. 
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5 – COMUNICAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR 

5.1. Promover a integração de novos professores e alunos 

• Nº de atividades realizadas: 2 (alunos do 5º ano)  

(Os alunos do 5º ano foram recebidos no início do ano pela Direção, numa reunião no 

pavilhão gimnodesportivo e tiveram, no início do ano letivo, uma reunião de 

sensibilização para utilização do cartão da escola.) 

• Grau de satisfação com as atividades realizadas: não foram aplicados inquéritos de 

satisfação aos participantes nas actividades realizadas. 

5.2 Realizar atividades que promovam relações interpessoais de forma a criar um clima de 

maior cooperação e comunicação 

• Nº de atividades realizadas: 

 

 

 

• Grau de satisfação com as atividades realizadas: não foram aplicados inquéritos de 

satisfação aos participantes nas actividades realizadas. 

5.3. Promover o trabalho cooperativo, a troca de informação e a partilha de materiais através 

das plataformas Moodle, página da escola ou outras 

• Nº de utilizadores do Moodle: não é possível determinar 

• Nº de visitantes da página da escola: não é possível determinar 

 

O Ministério da Educação encerrou o espaço reservado às escolas em Janeiro de 2014. Como 

alternativa, a escola utilizou a plataforma Moodle da Faculdade de Ciências como meio de 

comunicação e informação entre os utilizadores da página da escola. Porém, em Agosto, devido 

aos seus custos, a plataforma Moodle foi também encerrada.  

 

 

1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo CEF’S 

56 15 15 6 
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6 – PROJETOS E AÇÕES PARA A CIDADANIA E OCUPAÇÃO DOS TEMPOS LIVRES DOS JOVENS 

6.1. Assegurar um plano de atividades de enriquecimento curricular no 1º ciclo de forma a 

ocupar os alunos até às 17h 30m (Inglês, Educação Física e Música) 

• Grau de satisfação com as atividades realizadas: não foram aplicados inquéritos de 

satisfação aos encarregados de educação. 

 

6.2. Assegurar uma componente de apoio à família  no 1º ciclo e educação pré – escolar 

• Nº de crianças abrangidas: 159 (Projeto “Aprender a Brincar”) 

6.3. Promover o Empreendedorismo: conseguir o envolvimento de todas as turmas dos anos 

de escolaridade definidos no projeto “Aprender a Empreender “ 

• Nº de turmas envolvidas – 11 turmas: 

• EB 1 Ricardo Alberty: 4 turmas (1 turma do 1º ano; 3 turmas do 2º ano) 

• EB1 Artur Martinho Simões: 5 turmas (2 turmas do 1º ano; 3 turmas do 2º ano) 

• EB 2.3 Miguel Torga: 2 turmas (1 turma do 6º ano; 1 turma do 8ºano) 

 

6.4. Criar oportunidades de maior inclusão social e sucesso escolar com a manutenção do 

Projeto Orquestra Geração 

  

6.5. Proporcionar ocupação dos tempos livres dos alunos de uma forma lúdica promovendo a 

aplicação de aprendizagens curriculares 

Nº clubes Nº alunos inscritos Nº alunos com sucesso 

8 244 193 (79%) 

 

Nº alunos 

inscritos 

Taxa de aprovação 

(%) 

Medidas 

disciplinares 

Média por 

aluno 

Nº alunos continuaram 

estudos música 

60 86,6 62 1,03 0 
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6.6. Promover a prática desportiva e hábitos de vida saudáveis 

• Judo  

Nº alunos inscritos Nº competições Nº alunos com sucesso 

35 11 28 (80%) 
 

• Desporto Escolar: Andebol e Voleibol 

Nº alunos inscritos Nº competições Nº alunos com sucesso 

55 12 40 (73%) 
 

6.7. Ações de Educação Ambiental e Educação para o Desenvolvimento Sustentável  

• Implementação do programa Eco-Escolas: Atribuição do galardão Eco-escolas e Bandeira 

Verde 

6.8. Sensibilizar os alunos e comunidade educativa para a necessidade de racionalizar o 

consumo de água e de energia 

• Nº de atividades realizadas com as turmas no âmbito do consumo da água: 5 

• Nº de atividades realizadas com as turmas no âmbito do consumo da energia: 3 

• Nº de atividades realizadas com as turmas no âmbito do tratamento dos resíduos: 6  

6.9. Incentivar a comunidade educativa à deposição seletiva de resíduos, reciclagem e 

reutilização 

• Quantidade de resíduos depositados nos ecopontos: É feita a recolha seletiva de 

resíduos, mas não se efetua a sua quantificação. 

• Nº de papelões mantidos nas salas de aula: 25 

• Nº de auditorias realizadas: 2 auditorias – outubro de 2013 e maio de 2014 -, 

verificando-se uma melhoria de resultados:  

               - 16% no consumo de água;  

               - 10% no  consumo de energia; 

                - 6% na recolha de resíduos. 

6.10. Desenvolver uma cultura de segurança na comunidade escolar 

• Nº de simulacros realizados: 1 (incêndio) 
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7 – EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE E EDUCAÇÃO SEXUAL 

7.1. Promover hábitos de higiene e saúde pessoal – 1º, 2º e 3º ciclos 

• Nº de turmas/sessões: 29, 1 sessão por turma no 2º e 3º ciclos, “Cuida do teu corpo” 

 

7.2. Promover hábitos de higiene oral no 1º ciclo de acordo com plano do Centro de Saúde 

• Nº de alunos que realizaram o bochecho oral, rastreio oral e selantes: 480 alunos (todos 

os alunos 1º ciclo) 

• Nº de alunos abrangidos pelos Cheques Dentista: 150 alunos (1º, 2º e 3º ciclos) 

nascidos em 2000/2003/2006 

 

7.3.  Conhecer o nº de alunos com maus hábitos alimentares e atuar no sentido da sua 

redução 

• Nº de alunos com maus hábitos alimentares: segundo o Coordenador do PES não 

possível determinar. 

• Nº de alunos com IMC elevado: 136 alunos (1º, 2º e 3º ciclos), cerca de 20% 

 

7.4. Nº de alunos participantes em atividades físicas orientadas e em atividades de âmbito 

desportivo 

• Nº de alunos participantes em atividades orientadas: 105 alunos (2º e 3º ciclos, 

em judo, jogos juvenis escolares e outras atividades internas). 

 

7.5.Reduzir nº de alunos que desconhece comportamentos de risco e doenças sexualmente 

transmissíveis  

• Nº de turmas onde houve sessões  de esclarecimento: 29 turmas de 2º e 3º ciclos, sobre 

os temas: 

 - Educação Sexual  

- Mudanças físicas e emocionais na adolescência. 

- Consumo de tabaco, álcool e outras drogas. 
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• Grau de satisfação com as sessões realizadas: foram aplicados inquéritos de satisfação 

aos alunos  e o resultado é muito positivo. 

 

• Não se realizaram inquéritos sobre DST e contraceção. 

7.6. Sensibilizar os alunos para a adoção de comportamentos positivos para reduzir o nº de 

alunos vítimas de violência escolar 

• Nº de participações disciplinares que envolvam violência escolar: 44 (participações que 

resultaram em medidas corretivas ou sancionatórias) 

• Nº de turmas com atividades na área da segurança: 29 turmas (2º e 3º ciclos) módulo 

“Cidadania e Segurança”. 

 

7.7. Desenvolver competências nos jovens que permitam escolhas informadas e seguras no 

campo da sexualidade 

• Projeto Educação Sexual da turma: 51 turmas (2º e 3º ciclos) 
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8 – INCREMENTO DA LEITURA PELOS ALUNOS 

8.1. Nº de utilizadores da BE nas escolas do 1º ciclo 

• As BE’s das EB1’s estiveram abertas durante o intervalo da manhã, em 2 dias da semana, 

ao longo do ano e ocasionalmente no intervalo da hora do almoço. Registou-se uma 

média de utilização de 10 a 15 alunos por escola, em cada intervalo, individualmente. 

Uma média de 15 turmas acompanhadas pelo professor titular deslocaram-se à 

Biblioteca para requisição domiciliária. 

8.2. Aumentar nº de requisições domiciliárias no 3º ciclo 

• 3º ciclo – 467 livros / 52 média mensal.  

A meta definida (aumento das requisições mensais em 10%: de 22 para 25 requisições 

mensais) foi largamente ultrapassada. 

 

8.3. Aumentar a participação média mensal do nº de turmas nas atividades da BE da EB 2.3 

MT 

• Nº de turmas que utilizaram a BE:  a  BE foi utilizada por todas as turmas do 2º e 3º 

ciclos (29) com o respetivo professor de português, numa média 3X por período/turma. 

 

8.4. Assegurar a leitura das obras previstas na Educação Literária (PNL) 

• Nº de obras lidas pelos alunos: 

 Obras obrigatórias Obras lidas 

5º ano 7 16 

6º ano 5 20 

7º ano 4 17 

8º ano 5 9 

9º ano 4 3 

               

Em todos os anos, à exceção do 9º ano (as obras são extensas), os alunos leram mais 

obras do que as selecionadas no PNL. 
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9 – EDUCAÇÃO ESPECIAL  

9.1. Participar na elegibilidade dos alunos para a educação especial 

• Nº  de RTPs e PEIS elaborados com participação dos professores de educação especial: 

23  

9.2. Oferecer respostas educativas de qualidade a todos os alunos com NEE 

• Nº  de alunos abrangidos pelo protocolo com a CERCIAMA: 12 (terapia da fala) 

 

9.3. Promover a inclusão dos alunos com NEEcp na turma e na escola 

• Nº alunos NEEcp que participaram no plano de atividades: 74  

 

9.4. Capacitar o diretor de turma/ professor da turma/ educador do grupo para coordenação 

da equipa multidisciplinar 

 

• Ações de formação: todas as professoras de educação especial frequentaram ações de 

formação: 

 3 professoras 1 ação  com 25h 

 1 professora 1 ação com 50 h 

 

9.5. Nº de planos individuais de transição 

• Nº alunos NEEcp com plano individual de transição: 2 
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10 – CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

10.1. Assegurar a manutenção das instalações e equipamentos existentes 

• Foi realizada a contratação de um trabalhador para pequenas reparações e contratadas 

duas empresas no âmbito da grande manutenção. 

• A articulação com a CMA para obras de grande intervenção nas EB1 e JI existe, sendo 

comum a deslocação de técnicos da CMA às escolas, que procedem ao levantamento de 

necessidades.  

 

10.2. Melhorar as condições de conforto e trabalho de alunos e professores 

• Foram adquiridos estores para a EB1 Ricardo Alberty. 

• Não foi realizada a substituição do aquecimento da EB1 Martinho Simões. 

• As escolas EB1 e JI não foram dotadas de um computador por sala de aula, havendo 

apenas dois computadores, por escola, instalados pela CMA, no âmbito do SIGE. 

 

10.3. Melhorar as condições de vigilância e segurança dos alunos da EB 2.3 

• Não foi efetuada a instalação de um abrigo para os alunos na escola sede do 

agrupamento, nem a requalificação da Portaria e da central telefónica 

• A passagem entre o JI e a EB 2,3 Miguel Torga ficou na fase de avaliação de propostas. 

• Não foram adquiridas as 4 câmaras de videovigilância, as fechaduras das portas e o 

dispositivo de corte de luminosidade nas salas de aula da escola Miguel Torga  
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11 - PLANO DE FORMAÇÃO 

• Nº de ações realizadas: 1- “Gestão Emocional na sala de Aula” 

 

• Nº de formandos inscritos e que concluíram: 21 

 

• Avaliação das ações: ainda não foi realizada a avaliação da ação 

 

12 – DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS TIC 

12.1. Promover a utilização  das TIC  

• Nº de alunos com atividades TIC : 23 turmas 

12.2. Utilização dos QIM  

• Nº de utilizadores de QIM: não foi realizado nenhum inquérito. 

12.3. Nº de utilizadores plataforma Moodle 

• Nº de utilizadores: não é possível determinar 

A plataforma Moodle esteve inativa a maior parte do ano letivo, uma vez que o fornecedor do 

serviço deixou de o fazer. 

12.4. Atualização da página da Escola 

• Nº de utilizadores/visitantes: não é possível determinar 

A Página da Escola esteve inativa a maior parte do ano letivo, pois o sistema RCTS deixou de 

prestar o respetivo serviço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

CONCLUSÃO 

 

No terminus deste relatório de autoavaliação do Agrupamento de Escolas Miguel Torga afigura-

se essencial tecer algumas conclusões sobre o apresentado. Não será despiciendo começar por 

referir que este é o primeiro relatório de avaliação do Projeto Educativo, pois todas as ações aí 

consubstanciadas foram observadas ou avaliadas. Deste modo, não há valores de referência 

anteriores para todos os campos em análise, pelo que este emerge como uma base de trabalho 

para posteriores avaliações. 

Relativamente ao sucesso escolar pode verificar-se que a taxa de aprovação não atingiu a meta 

estabelecida, observando-se mesmo um afastamento na comparação com o triénio 2010-2013. 

Quanto à distância entre a avaliação externa e o valor nacional, apenas no 6º ano, em 

Matemática, foi superada a meta, no Português o desvio atingiu um valor positivo, embora sem 

alcançar o valor de 5pp. A esta melhoria não será, provavelmente, alheia a implementação dos 

grupos de homogeneidade relativa nestas duas disciplinas. No 9º ano continua a verificar-se um 

afastamento da meta, com maior incidência na disciplina de Português, o mesmo acontecendo 

no 4º ano, onde se constata um aumento no desvio da meta em ambas as disciplinas.  

Sobre a percentagem de alunos com positivas verifica-se que todos os ciclos apresentaram 

resultados aquém dos valores pré-definidos. No entanto, o 9º ano melhorou, registando-se 

uma aproximação à meta. O 6º ano, paradoxalmente, uma vez que é o ano em que os valores 

da avaliação externa melhoraram na comparação com os nacionais, registou o maior 

afastamento relativamente ao triénio de referência. É também de salientar que no 1º ciclo os 

valores do insucesso nas disciplinas de Português (19%) e Matemática (22%) evidenciam a 

existência de um número significativo de alunos com lacunas nestas duas disciplinas, indiciando 

um percurso escolar com dificuldades e comprometendo a melhoria dos resultados escolares 

no agrupamento. 

Relativamente ao sucesso por disciplina, no 2º ciclo as maiores dificuldades residem nas 

disciplinas de Português e Inglês seguidos da disciplina de Matemática. No 3º ciclo, apesar 

duma melhoria nos resultados na disciplina de Português, estes continuaram a apresentar 

níveis baixos, enquanto na Matemática cerca de 50% dos alunos não atingiu nível positivo. Nas 

disciplinas de Inglês, Físico-Química e Geografia os níveis de insucesso situaram-se acima dos 
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30%. De realçar o insucesso na disciplina de PLNM, onde se registaram valores muito elevados: 

50% no 2º ciclo, agravando-se, drasticamente, no 3º ciclo para 87%. 

Sobre o abandono escolar e absentismo observou-se que houve uma aproximação da 

interrupção precoce dos valores previstos e que o excesso de faltas diminuiu, superando 

mesmo o valor previsto. Também diminuiu a média de medidas disciplinares por aluno, sendo, 

contudo, de realçar o 2º ciclo com o maior número de ordens de saída da sala de aula. 

Quanto à gestão e organização escolar, salienta-se, apesar das duas reuniões havidas com o 

perito externo, a não adoção de um modelo de autoavaliação, nem a realização de qualquer 

formação externa com esse fim. Sobre o reforço da supervisão das AEC e da componente de 

apoio à família, verificou-se que não são realizados relatórios trimestrais de avaliação 

intermédia, realizando-se apenas atas trimestrais e que o Conselho Pedagógico não emitiu 

quaisquer pareceres sobre o trabalho realizado. 

Na participação dos pais e encarregados de educação não existem dados sobre os encarregados 

de educação que não acompanham regularmente vida escolar dos seus educando e que, no 

universo de todas as turmas da Escola E.B. 2,3 Miguel Torga, apenas sete encarregados de 

educação nunca contactou a escola. Contudo, verificou-se que não foram aplicados inquéritos 

de satisfação dos encarregados de educação às atividades realizadas, pelo que se recomenda a 

sua aplicação futura, com vista a melhorar a informação da escola. 

O grau de comunicação e integração da comunidade escolar evidencia uma preocupação com a 

integração dos alunos do 5º ano de escolaridade e uma certa informalidade na receção dos 

novos professores, pois não foram planeadas atividades de integração. Apura-se ainda que foi 

no 1º ciclo que se realizaram mais atividades promotoras de relações interpessoais e criadoras 

de um clima de maior cooperação e comunicação. Sobre a utilização das plataformas digitais na 

promoção do trabalho cooperativo e na troca de informação, não foi possível determinar o 

número de utilizadores da plataforma Moodle e da página da escola – de referir que estas 

estiveram inativas a maior parte do ano letivo. Também no domínio da comunicação e 

integração da comunidade escolar não foram realizados inquéritos de satisfação dos 

participantes nas atividades realizadas. 

Nos projetos e ações para a cidadania e ocupação dos tempos livres dos jovens, foram 

asseguradas as atividades de enriquecimento curricular no 1º ciclo e a componente de apoio à 

família, quer no 1º ciclo, quer no pré-escolar. O projeto “Aprender a Empreender” abrangeu 
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turmas do 1º, 2º e 3º ciclos. Salienta-se a importância da Orquestra Geração na inclusão dos 

alunos, uma vez que a taxa de aprovação dos alunos inscritos é de 86,6%. Foram promovidas 

atividades de ocupação dos tempos livres, de promoção de uma vida saudável e de educação 

ambiental. 

No âmbito da educação para a saúde e educação sexual, verificou-se a realização de atividades 

de promoção da higiene e saúde pessoal ao nível dos três ciclos de ensino. Sobre os maus 

hábitos alimentares dos alunos, sobressaiu a dificuldade em determinar o número de alunos 

com esta problemática, havendo a referir que 20% dos alunos apresenta um IMC elevado. 

As atividades de incrementação da leitura, para além do PNL, passaram pelos espaços das 

bibliotecas escolares, sendo de referir que a meta definida para a requisição de livros no 3º 

ciclo foi largamente ultrapassada. No 1º ciclo a abertura da Biblioteca nos intervalos levou mais 

alunos àquele espaço. 

Na que respeita à educação especial, realça-se o protocolo com a CERCIAMA para a terapia da 

fala. Todavia, para além das ações de formação que envolveram diretamente as professoras do 

ensino especial, não foram realizadas ações de capacitação do diretor de turma, professor da 

turma ou educador do grupo para a coordenação da equipa multidisciplinar. 

Quanto à conservação de instalações e equipamentos, é de referir a articulação com a CMA 

para as obras de grande intervenção nas escolas do primeiro ciclo e no JI. Salienta-se a não 

realização da substituição do aquecimento na EB1 Martinho Simões, a não dotação de um 

computador por sala nas EB1 e JI e a não realização das obras de melhoria das condições de 

vigilância e segurança na EB 2,3. 

O plano de formação comtemplou a realização de uma ação de formação, embora não tenha 

sido realizada a avaliação da ação. 

No desenvolvimento das competências TIC foram abrangidas 23 turmas. A plataforma Moodle 

esteve inativa a maior parte do ano letivo, tendo-se verificado o mesmo com a página da 

escola. Sobre a utilização dos quadros interativos não foi possível determinar o número de 

utilizadores, uma vez que não foi realizado nenhum inquérito. 

Da observação dos dados apresentados e da pesquisa realizada para a elaboração do presente 

relatório, resulta que uma melhoria do sucesso escolar deverá passar pela criação de 

alternativas escolares, nomeadamente ao nível do ensino vocacional, respondendo às 
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solicitações de muitos alunos, em que um ensino com uma maior componente prática talvez 

proporcionasse um maior envolvimento e, consequentemente, uma maior interesse pela escola 

e pelas aprendizagens. O agrupamento deverá também fazer uma aposta clara e inequívoca no 

1º ciclo, definindo metas objetivas e exequíveis e promover práticas que levem à aquisição de 

sólidas competências no domínio da língua portuguesa e da matemática. Acrescenta-se ainda 

que na EB1 Ricardo Alberty parece acentuar-se um retorno a uma certa instabilidade do corpo 

docente, que pode fazer perigar a implementação de estratégias de melhoria. Também não 

será de menosprezar a promoção, pela direção, de um maior número de reuniões para a 

definição de objetivos, articulação e cruzamento de informação entre as várias equipas técnicas 

de apoio ao aluno e aprendizagem. 

Da elaboração do presente relatório, ressalta ainda a necessidade de se apontarem indicadores 

de avaliação mais concretos, de acordo com os objetivos definidos, favorecendo a avaliação do 

Projeto Educativo. 

Por fim, será conveniente mencionar que, longe de se encerrar aqui a avaliação de um ano 

letivo, espera-se que os dados apresentados e as conclusões observadas possam servir de base 

de trabalho para uma reflexão produtiva, da qual resulte uma efetiva melhoria das 

aprendizagens e uma escola mais viva e participada. 

 

 

 

 

 


