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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente relatório visa fazer uma avaliação globalizante do desempenho do Agrupamento de 

Escolas Gil Paes (AEGP). Concatena uma multiplicidade de informação e evidências empíricas 

presentes tanto em relatórios como em plataformas do AEGP e do Ministério da Educação. 

 

Dá-se uma especial atenção ao relatório de avaliação elaborado pela Inspeção Geral de Educação e 

Ciência (IGEC), o qual substitui a aplicação de um processo de diagnose interna. 

 

O Relatório contém os seguintes pontos: 

 

1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GIL PAES (AEGP) 

2. DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 

2. 1. Referenciais internos - Caracterização global do AEGP 

2. 2. Valores escolares 

2.3. Percursos diretos de sucesso 

3. INSTRUMENTOS INTERNOS DE AUTOAVALIAÇÃO 

3.1. Implementação da diagnose interna 

3.2. Estrutura do desenvolvimento pedagógico 

4. PLANO DE AÇÕES DE MELHORIA 

5. GRAU DE CUMPRIMENTO DAS METAS DO PROJETO EDUCATIVO 

6. CONCLUSÕES 

7. RECOMENDAÇÕES 

 

 

  



2 

1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GIL PAES (AEGP) 

 

Para além das atividades letivas desenvolvidas para implementação do currículo nacional, tal como 

está estipulado nos documentos oficiais e no Projeto Curricular do AEGP, o AEGP desenvolveu um 

conjunto diversificado de atividades curriculares de natureza complementar. 

 

Tanto as atividades letivas como as atividades de complemento curricular sofreram um forte impacto 

devido à pandemia ainda em curso e ao fecho dos estabelecimentos de ensino. 

 

No entanto, o AEGP deu uma resposta à nova situação e levou a bom termo parte substancial do 

proposto, como se pode comprovar com base em documentação de autoavaliação produzida pelo 

AEGP. 

Cumprimento do currículo. “Os professores consideram, na sua maioria, que cumpriram o currículo. 

Essa perceção é maior quando se tratam de competências específicas e as do Perfil dos Alunos à Saída 

da Escolaridade Obrigatória (PASEO), onde a avaliação do cumprimento recai no patamar mais 

elevado (de cumprimento), do que quando se trata dos conteúdos científicos, onde a avaliação feita 

recai no segundo patamar mais elevado (de cumprimento). No entanto, é um número relativamente 

baixo o de professores que afirmam não ser necessário reforço de aprendizagens em nenhuma das 

suas turmas ou apenas necessário numa minoria delas (sinalizador 39).” [Cf. Relatório de Avaliação 

Final do processo de Ensino Online de Emergência, p. 64] 

Cumprimento das atividades inscritas no Plano Anual de Atividades. “Das 256 atividades planeadas, 

120 (47%) foram declaradas como tendo sido realizadas, tendo havido uma redução excecional de 

53%. No ano transato, foram realizadas cerca de 84% das atividades registadas no Plano Anual de 

Atividades (PAA). Algumas atividades foram iniciadas, mas não foram concluídas. De acordo com as 

explicações apresentadas, tal quebra ficou a dever-se, na sua maioria, à situação de pandemia 

instalada a partir de março, o que aliás se pode deduzir a partir do gráfico 10 (ponto 8.1.).” [Cf. 

Relatório do PAA do AEGP, p. 4] 

 

2. DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 

 

O diagnóstico organizacional centra-se nos seguintes indicadores: 1. Referenciais internos 

(caracterização global do AEGP; Valores escolares); 2. Percursos diretos de sucesso. 

 

2. 1. Referenciais internos - Caracterização global do AEGP 

 

Evolução do número de alunos em comparação com o ano letivo de 2018/2019 (CF. ANEXO 1).  

 

Evolução da frequência de alunos: total e por ciclo de escolaridade 

 

O AEGP foi frequentado, no ano letivo 2019/2020, por 2000 alunos, o que representou um decréscimo 

de  3,1%, equivalente a menos 63 alunos. Este decréscimo não é idêntico em todos os ciclos. Como se 

pode comprovar: 
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● Pré Escolar - 219 alunos, o que representa um acréscimo de 3,3% de alunos, equivalente a 

mais 7 alunos. 

● 1º Ciclo - 504 alunos, o que representa um acréscimo de 0,4% de alunos, equivalente a mais 

2 alunos. 

● 2º Ciclo - 339 alunos, o que representa um decréscimo de 1,2% de alunos, equivalente a 

menos 6 alunos. 

● 3º Ciclo - 511 alunos, o que representa um decréscimo de 2,9% de alunos, equivalente a 

menos 15 alunos. 

● Ensino Secundário Científico-Humanístico - 352 alunos, o que representa um decréscimo de 

12,7% de alunos, equivalente a menos 51 alunos. 

● Ensino Secundário Profissional - 75 alunos, o que representa um decréscimo de 2,6% de 

alunos, equivalente a menos 2 alunos. 

 

Evolução da frequência por estabelecimento de ensino 

 

● Jardim de Infância das Tufeiras - 53 alunos, o que representa um aumento de 8,2% de alunos, 

equivalente a mais 4 alunos. 

● Centro Escolar VSG - 298 alunos, o que representa um aumento de 2,4% de alunos, 

equivalente a mais 7 alunos. 

● Centro Escolar OP - 66 alunos, o que representa um aumento de 6,5% de alunos, equivalente 

a mais 4 alunos. 

● Centro Escolar SA - 109 alunos, o que representa um decréscimo de 7,9% de alunos, 

equivalente a menos 8 alunos. 

● Centro Escolar AC - 205 alunos, o que representa um aumento de 1% de alunos, equivalente 

a mais 2 alunos. 

● EB 2/3 de Manuel Figueiredo - 668 alunos, o que representa um decréscimo de 1,6% de 

alunos, equivalente a menos 12 alunos. 

● ES de Maria Lamas - 609 alunos, o que representa um decréscimo de 9% de alunos, 

equivalente a menos 60 alunos. 

 

Evolução de alunos em condições especiais 

 

Por condições especiais entende-se alunos com benefício da Ação Social Escolar (ASE), escalões A e B, 

e alunos com medidas seletivas e adicionais, no âmbito do Decreto-Lei 54 de 2018 (Cf. Anexo 2). 

 

● Alunos pertencentes aos Escalões A e B, do ASE - 750 alunos, o que representa 37,5% dos 

alunos do AEGP, e representa um aumento de 0,8% de alunos, equivalente a mais 6 alunos. 

● Alunos com medidas seletivas e adicionais - 184 alunos, o que representa 9,2% dos alunos do 

AEGP, e representa um aumento de  22,6% de alunos, equivalente a mais 34 alunos. 

 

Evolução do número de profissionais em funções no AEGP 

 

São tidos em consideração nesta evolução, tendo como referência o ano letivo 2018/2019, os 

seguintes corpos profissionais: auxiliares de ação educativa, assistentes técnicos, psicólogas e 

docentes (cf anexo 3). 
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● Auxiliares de ação educativa - 95, distribuídos pelos diversos estabelecimentos de ensino. 

Representam um acréscimo de 8%, equivalente a mais 7 auxiliares de ação educativa. Todos 

os estabelecimentos viram reforçado o número de auxiliares com exceção da ES de Maria 

Lamas, que perdeu 2, e do Centro Escolar de Olaia e Paço (CEOP) que manteve o mesmo 

número. 

● Assistentes técnicos - 13 assistentes técnicos, o que representa um decréscimo de 7,1% de 

assistentes técnicos, equivalente a menos 1.  

● Psicólogas - 5 psicólogas, o que representa um acréscimo de 66,% de psicólogas, equivalente 

a mais 2. 

● Docentes (educadores e professores) - 257 docentes, o que representa um acréscimo de 4,4% 

de docentes, o equivalente a mais 11. 

 

Habilitação académica das mães 

 

A Equipa de Autoavaliação do AEGP considerou, como um dos indicadores importantes para a 

caracterização geral do Agrupamento, a habilitação académica das mães, a qual é um factor que, em 

estudos comparativos internacionais, surge correlacionado com a qualidade do desempenho dos 

alunos. Contrariamente aos dados censitários anteriores, estes não farão comparação com o ano 

anterior, mas comparam essas habilitações entre ciclos (Fonte: Inovar). 

 

● Mães com doutoramento - 3.º Ciclo: 0,4% (2); Secundário C-H: 0,6% (2). 

● Mães com mestrado - Pré Escolar: 1,9% (4); 1º Ciclo: 3,6% (18); 2º Ciclo: 1,8% (6); 3.º Ciclo: 

2,1% (10); Secundário C-H: 2,7% (9). 

● Mães com licenciatura - Pré Escolar: 24,6% (52); 1º Ciclo: 0,8% (4); 2º Ciclo: 30,3% (102); 3.º 

Ciclo: 26,4% (126); Secundário C-H: 29% (98); Secundário P: 10,8% (8). 

● Mães com bacharelato- Pré Escolar: 1,9% (3); 1º Ciclo: 29,2% (146); 2º Ciclo: 1,5% (5); 3.º Ciclo: 

3,4% (16); Secundário C-H: 2,7% (9). 

● Mães com ensino secundário - Pré Escolar: 34,1% (72); 1º Ciclo: 21,4% (106); 2º Ciclo: 29,7% 

(100); 3.º Ciclo: 31,4% (150); Secundário C-H: 32% (108); Secundário P: 10,8127% (20). 

● Mães com 3º Ciclo - Pré Escolar: 23,2% (49); 1º Ciclo: 28,2% (140); 2º Ciclo: 19,9% (67); 3.º 

Ciclo: 20,9% (100); Secundário C-H: 16,9% (57); Secundário P: 24,3% (18). 

● Mães com 2º Ciclo - Pré Escolar: 5,7% (12); 1º Ciclo: 8,1% (40); 2º Ciclo: 8,3% (28); 3.º Ciclo: 

8,2% (39); Secundário C-H: 8,3% (28); Secundário P: 24,3% (18). 

● Mães com 1º Ciclo - Pré Escolar: 1,4% (3); 1º Ciclo: 3,6% (18); 2º Ciclo: 3,6% (12); 3.º Ciclo: 

2,5% (12); Secundário C-H: 3% (10); Secundário P: 8,1% (6). 

● Mães sem habilitações - Pré Escolar: 0,5% (1); 1º Ciclo: 0,4% (2); Secundário P: 1,4% (1). 

● Mães com habilitação desconhecida - Pré Escolar: 4,7% (10); 1º Ciclo: 3,8% (19); 2º Ciclo: 3,9% 

(13); 3.º Ciclo: 4% (19); Secundário C-H: 4,4% (15); Secundário P: 4,1% (3). 

 

2. 2. Valores escolares 

 

A aferição da interiorização dos valores presentes no PE foi efetuada através de um questionário 

dirigido a uma amostra de alunos, encarregados de educação, docentes e de profissionais não 

docentes. O questionário permitiu efetuar uma avaliação que se dividiu nos seguintes patamares: 

Muito Insuficiente; Insuficiente; Suficiente; Bom; Muito Bom; Excelente. 
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Foi aferida a avaliação dos atores escolares de três grupos de valores constantes do Projeto Educativo 

(PE) do AEGP: 

 

Valores focados na formação do ser humano 

Valores focados na formação do estudante 

Valores focados na formação cidadão 

 

Valores focados na formação do ser humano. O desempenho do AEGP foi considerado Muito Bom 

no fomento dos seguintes valores: Respeito, Equidade e Inclusão. Foi considerado Bom no fomento 

dos seguintes valores: Empatia, Mérito, Resiliência e Persistência. 

 

Valores focados na formação do estudante. O desempenho do AEGP foi considerado Bom no fomento 

dos seguintes valores: Curiosidade, Inovação, Espírito Crítico, Atitude Estética, Espírito Científico e 

Interesse Tecnológico. 

 

Valores focados na formação do cidadão. O desempenho do AEGP foi considerado Bom no fomento 

dos seguintes valores: Liberdade, Solidariedade, Cooperação, Interesse pelo Bem Comum, 

Preocupação com os Problemas Comunitários e Intervenção na Comunidade.  

 

2.3. Percursos diretos de sucesso 

 

A recolha de informação sobre os percursos diretos de sucesso combinou os dados existentes na 

plataforma Infoescolas e, para os anos em que ainda não há informação disponível, dados recolhidos 

no Inovar. Relativamente aos dados do ano letivo 2019/2020, a Equipa de Autoavaliação adaptou a 

recolha às condições em que foi efetuada a avaliação sumativa externa tanto do 3º Ciclo como no 

Ensino Secundário. A evolução dos percursos diretos de sucesso no AGEP são os que constam das 

tabelas seguintes.  

 

PERCURSOS DIRETOS DE SUCESSO - 1º CICLO 

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/2020 

78,7% 88% 88,7% 84% 90,4% 

 

 

PERCURSOS DIRETOS DE SUCESSO - 2º CICLO 

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/2020 

85% 87% 91% 87% 97,9% 

 

 

PERCURSOS DIRETOS DE SUCESSO - 3º CICLO 

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/2020 

36% 33% 38% 47% 84% 
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PERCURSOS DIRETOS DE SUCESSO - SECUNDÁRIO 

2016/17 2017/18 2018/19 2019/2020 

49% 43% 43% 65% 

 

 

 

3. INSTRUMENTOS INTERNOS DE AUTOAVALIAÇÃO 

 

3.1. Implementação da diagnose interna 

 

Tendo em consideração que, no ano letivo de 2019/2020, o AEGP foi sujeito a avaliação pela Inspeção 

Geral de Educação (IGEC), não se considerou pertinente realizar uma diagnose interna. Em vez disso, 

foram mobilizados os pontos mais salientes do relatório da IGEC, os quais são uma efetiva diagnose 

da vida do AEGP, levada a efeito por uma entidade independente. Uma ação de autodiagnose, de 

âmbito alargado, está prevista para o ano letivo de 2021/2022. 

 

 Autoavaliação 

 

Ao nível do desenvolvimento, consistência e impacto da autoavaliação , o AEGP tem instituídos e/ou 

desenvolvidos: 

 

1. Procedimentos de análise e reflexão sobre os resultados escolares. 

2. Procedimentos de autoavaliação das diversas estruturas educativas, projetos e serviços. 

3. Ações de reflexão conjunta sobre a vida da organização. 

4. Ações de auscultação da comunidade educativa, através de questionários de satisfação, de 

que se podem sublinhar os questionários de monitorização e de avaliação final do processo 

de ensino online de emergência. 

5. Procedimentos de monitorização e avaliação do grau de consecução do Plano Anual de 

Atividades e das metas do Projeto Educativo. 

 

 Liderança 

 

Ao nível da visão estratégica, sublinhe-se o seguinte: 

 

1. O Projeto Educativo define a visão estratégica do AEGP, é partilhado pela generalidade da 

comunidade educativa e visa a consecução do Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade 

Obrigatória. 

2. O Projeto Educativo estabelece áreas de intervenção, objetivos estratégicos e metas. 

Necessita de definir metas intermédias e indicadores para medição e monitorização do grau 

de consecução. 

3. Existe articulação entre os documentos estruturantes, os quais definem claramente as opções 

curriculares, visando uma escola inclusiva e promotora de cidadania ativa. 

 

Ao nível da liderança, sublinhe-se o seguinte: 
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1. Reconhecida capacidade de liderança da diretora. 

2. Prioridade dada à capacitação das lideranças intermédias. 

3. Impulsão de processos de mudança, embora não generalizados, centrado na melhoria do 

ensino-aprendizagem e na promoção do sucesso escolar. 

4. Existência de alguns projetos transversais ao Agrupamento e de soluções inovadoras, muitos 

dos quais focalizados na sala de aula. 

5. Capacidade para mobilizar os recursos da comunidade, através de uma gama diversificada de 

parcerias, para promoção da melhoria do serviço educativo. 

 

Ao nível da gestão, sublinhe-se o seguinte: 

 

1. Existência de uma estratégia para envolvimento dos alunos na vida escolar. 

2. Existência de um ambiente escolar desafiador das aprendizagens, seguro, saudável e 

ecológico. 

3. Uma gestão adequada dos recursos humanos e práticas de reconhecimento. 

4. Existência de práticas consolidadas e consistentes de formação e da sua disseminação. 

5. Existência de condições para o trabalho colaborativo, dinamização de projetos e planeamento 

promotor da interdisciplinaridade. 

6. Práticas consolidadas de comunicação interna e externa que alteraram sensivelmente a 

situação anterior. 

 

 Prestação de serviço educativo 

 

Ao nível do desenvolvimento pessoal e bem-estar das crianças e dos alunos, sublinhe-se o seguinte: 

 

1. Existência de um clima de escola muito positivo. 

2. Existência de um sentimento de pertença que gera contextos seguros, acolhedores e 

estimulantes. 

3. Uma estratégia de educação para a cidadania consolidada e consistente. 

4. Uma estratégia de envolvimento, através do corpo docente, dos encarregados de educação 

na vida escolar e no apoio aos alunos. 

 

Ao nível da oferta educativa e gestão curricular, sublinhe-se o seguinte: 

 

1. Diversificação da oferta educativa e consideração de interações internacionais. 

2. O favorecimento da justaposição de disciplinas e trabalho de projeto, embora nem sempre 

com efetiva articulação curricular. 

3. Emergência de inovações com recurso a plataformas de aprendizagem interativa, a projetos 

interdisciplinares e a projetos de mentoria entre alunos de ciclos diferentes. Todavia, estas 

práticas são pontuais. Promoção da interdisciplinaridade através da criação de cenários de 

aprendizagem e dos domínios de articulação curricular, apesar deste tipo de gestão curricular 

ainda não ser sistemático. 

 

Ao nível do ensino, aprendizagem e avaliação, sublinhe-se o seguinte: 
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1. Necessidade de incrementar e sistematizar a metodologia de projeto, a realização de 

atividades práticas e experimentais, a aprendizagem cooperativa e o trabalho em equipa. 

2. O trabalho de inclusão, de natureza pluridisciplinar, e a mobilização de todos os atores para 

que as crianças e os alunos aprendam e participem, de forma ativa, dinâmica e holística, na 

vida da comunidade que integram. 

3. Crescente diversificação, embora não generalizada, dos instrumentos e tarefas de avaliação, 

com dimensão formativa. 

4. A utilização da tecnologia para desenvolvimento de aprendizagens baseadas em projectos, 

que visam a autonomia e a motivação dos alunos, bem como a resolução de problemas. 

5. O papel no AEGP das Bibliotecas Escolares e do Centro de Apoio à Aprendizagem, com os seus 

projetos e mobilização de recursos de vária ordem. 

 

Ao nível da planificação e acompanhamento das práticas educativa e letiva, sublinhe-se o seguinte: 

 

1. Existência de momentos de reflexão conjunta para regulação conjunta das práticas 

curriculares. 

2. Existência, no entanto, de níveis de desenvolvimento profissional muito diferenciados entre 

os docentes com impacto negativo na prestação do serviço educativo. 

3. Contextualização e enquadramento das práticas curriculares e de educação para a cidadania 

através de um tema aglutinador, “Para Lá das Muralhas”. 

4. O estabelecimento de um projeto de intervisão de aulas, em trabalho colaborativo, com vista 

à melhoria das práticas letivas. 

5. Ação limitada tanto dos departamento curriculares como das direções de turma na promoção 

de um ensino com maior qualidade pedagógica, de maior colaboração e interdisciplinaridade. 

 

Resultados 

 

Quanto aos resultados escolares, conferir as rubricas referentes aos percursos diretos de sucesso e 

aos resultados do ano letivo. 

 

Ao nível dos resultados sociais, sublinhe-se o seguinte: 

 

1. Existência de estratégias que incrementam a participação dos alunos e a assunção de 

responsabilidades na vida escolar e em ações de solidariedade, de educação ambiental e de 

cidadania. 

2. Existência de um ambiente educativo propício à aprendizagem, em resultado da importância 

concedida à formação cívica. 

3. Os dados referentes ao comportamento e à aplicação de medidas disciplinares de natureza 

sancionatória são bastante positivos. 

4. A informação recolhida sobre o impacto da ação do Agrupamento na vida pós-escolar dos 

alunos, tanto dos que prosseguem estudos como dos que optam por ingressar no mundo do 

trabalho, tem sido fundamental para ajustar a oferta educativa. 

 

Ao nível do reconhecimento da comunidade, sublinhe-se o seguinte: 
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1. A comunidade educativa revela-se globalmente satisfeita com o serviço prestado pelo 

Agrupamento, com destaque para o ambiente seguro e familiar e o incentivo aos alunos para 

melhorarem o seu desempenho.  

2. A existência de uma perceção positiva dos diferentes interlocutores acerca da preparação 

académica e profissional dos alunos. 

3. A atribuição de prémios de mérito e de excelência, a realização de desfiles, galas, concursos e 

exposições que contribuem para a valorização dos resultados académicos e sociais dos alunos. 

4. A diversidade de parcerias e projetos de cooperação do AEGP com entidades da comunidade. 

 

3.2. Estrutura do desenvolvimento pedagógico 

 

 Monitorização do clima de sala de aula 

 

Relativamente ao clima de sala de aula, sublinhe-se o seguinte: 

 

1. Conforme se pode constatar pela leitura das atas dos 1º e 2º períodos, o clima disciplinar não 

é adverso à aprendizagem. Isso não significa que não existam problemas pontuais em algumas 

turmas. No entanto, isso não será particularmente problemático, já que, como é sublinhado 

no Relatório da IGEC, os dados referentes ao comportamento e à aplicação de medidas 

disciplinares de natureza sancionatória são bastante positivos. Por outro lado, a existência de 

um clima geral propício à aprendizagem, como consta do referido relatório, tem um impacto 

positivo no clima de sala de aula. 

2. Quanto ao clima de sala de aula promovido pelas práticas de ensino e aprendizagem, o AEGP 

encontra-se num processo de transformação, cujo símbolo foi o início do projeto de 

intervisão, em que professores partilharam, em aula assistida por um par, as suas práticas 

pedagógicas, como caminho para um trabalho conjunto com a finalidade de promover aulas 

mais dinâmicas. O processo foi interrompido pela pandemia. 

3. Promotoras de um novo clima de sala de aula são as áreas de forte impacto curricular, 

Cidadania e Desenvolvimento e Domínio de Articulação Curricular (cf. respetivo relatório). No 

caso da Cidadania e Desenvolvimento, conduziu a uma inflexão da leitura dos currículos 

disciplinares para os relacionar com projetos onde o desenvolvimento do currículo se 

articulou com a preocupação de formar cidadãos, o que aproximou o currículo da experiência 

existencial dos alunos. No caso dos Domínio de Ação Curricular, promoveu-se a partilha e o 

fomento da colaboração entre docentes para utilização de novos cenários de ensino e de 

aprendizagem como forma de atualização dos ambientes educativos 

4. No entanto, como sublinhado na diagnose levada a efeito pela IGEC, as práticas inovadoras, 

que proporcionam climas de aprendizagem mais motivantes, ainda não estão generalizadas, 

sendo esse um dos principais problemas que o AEGP enfrenta. 

5. Ainda com previsível impacto na melhoria do clima de sala de aula, deve-se sublinhar a 

reconceptualização das práticas de ensino e a produção de materiais  digitais a que a 

pandemia obrigou (cf. relatório de monitorização de E@D, relatório final de EOE e relatórios 

de coordenação de departamento). 
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Recolha de boas práticas 

 

A natureza atípica do ano letivo em avaliação permitiu um corte com práticas que se tinham tornado 

rotineiras e fizeram emergir novas possibilidades de gerir o currículo e a avaliação. Saliente-se o 

seguinte (cf. plano de ensino online de emergência, relatório de monitorização de E@D, relatório final 

de EOE, relatórios de coordenação de departamento, de coordenação dos centros de apoio à 

aprendizagem, dos coordenadores de diretores de turma, da coordenação do ensino profissional e 

dos respetivos cursos, coordenação da EMAEI, coordenação de Cidadania e Desenvolvimento e 

Domínios de Articulação Curricular): 

 

1. A existência de plano semanal de atividades, por disciplina, que poderá ter continuidade no 

ensino presencial. 

2. As práticas de feedback foram também incrementadas, abrindo caminho para a reformulação 

das mesmas no ensino presencial. 

3. O trabalho de articulação nos conselhos de turma e grupos disciplinares em torno de novas 

práticas de ensino e aprendizagem, avaliação de alunos, estratégias de inclusão, 

desenvolvimento de competências transversais indicadas no Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória. 

4. O trabalho de gestão globalizante efetuado pelos diretores de turma durante o ensino online 

de emergência, onde foram confrontados com a necessidade de gerir o desenvolvimento 

curricular e avaliação de todas disciplinas, a relação com os professores do conselho de turma, 

com os alunos e encarregados de educação. 

5. A utilização de novos processos de interação entre professores e alunos com a criação de 

recursos de novo tipo, assim como a construção de novos instrumentos de avaliação. 

6. A construção de ambientes de aprendizagem fomentadores da autonomia dos alunos e do 

desenvolvimento da sua capacidade de estruturar as suas aprendizagens e de refletir sobre 

elas. 

7. A mobilização dos encarregados de educação, a partir de plataformas digitais, em torno das 

aprendizagens dos seus educandos. 

8. As práticas existentes nos centros de apoio à aprendizagem contribuem para uma inclusão 

global de todos os alunos tanto na estrutura da escola que frequentam como nas turmas. 

9. A redefinição, no ensino profissional, da estratégia para recuperação dos módulos em atraso, 

utilizando-se, agora, uma abordagem de avaliação contínua, a qual tem tido um claro sucesso. 

10. A substituição dos estágios nas empresas por Prática Simulada, no ensino profissional, ocorreu 

devido à pandemia. No entanto, esta prática abre horizontes que podem ser explorados num 

outro âmbito que não o da substituição dos estágios. 

11. Ainda ao nível do ensino profissional, salientem-se projetos interdisciplinares e 

transdisciplinares - Feira Social, a Feira das Ciências, Visita de estudo à Web Summit, o Clube 

de Robótica, a Competição Robótica, os Projetos “Mecatrónica Resolve”, “Help PC” e o Projeto 

LabMaker, em que se implementaram mentorias entre alunos de ciclos diferentes, foram de 

extrema importância ao nível motivacional e na melhoria das aprendizagens dos alunos.  

12. O apoio mais personalizado, coordenado pela EMAEI, aos alunos nas aulas, de acordo com as 

suas necessidades e interesses, contribuiu para a melhoria da sua concentração e ritmo de 

trabalho, o esclarecimento de dúvidas, a consolidação de aprendizagens e a adoção de 

comportamentos mais assertivos. 
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13. As práticas decorrentes da área de Cidadania e Desenvolvimento ligadas a campanhas de 

sensibilização para diversos problemas comunitários, ao voluntariado, à preservação da 

natureza, à alimentação, saúde e bem estar, às construções de ecopontos e esculturas, a 

exposições diversas, à produção escrita de mensagens diversas e a sessões de formação e 

informação diversas. Tudo isto potenciou um novo ambiente escolar e, também, de sala de 

aula. 

14. Também o conjunto de produtos que emergiram dos Domínios de Articulação Curricular (cf. 

respetivo relatório) são resultado de boas práticas interdisciplinares, de trabalho de projeto e 

de uma conceção ativa do processo de aprendizagem, com um foco especial na autonomia 

dos alunos. 

15. As práticas relacionadas com o Projeto de Promoção e Educação para a Saúde (cf. relatório de 

coordenação) são uma mais-valia para os alunos do AEGP, nomeadamente, as atividade 

relacionadas com a comemoração do dia mundial da alimentação, a existência de palestras 

sobre diversos temas ligados à saúde e bem-estar, o curso de Mass Training em SBV, as 

atividades relacionadas com a comemoração do dia mundial da luta contra o cancro. 

16. As práticas, desenvolvidas pelas BE, de apoio curricular e desenvolvimento dos hábitos e 

competências de leitura, da literacia da informação e das competências digitais, assim como 

o apoio a atividades livres, extracurriculares e de enriquecimento curricular incluídas no plano 

de atividades ou projeto educativo do agrupamento. 

 

 Resultados escolares de 2019/2020 

 

Os resultados escolares do AEGP, referentes ao ano letivo de 2019/2020, encontram-se 

sistematizados nas tabelas das páginas seguintes. Chama-se a atenção para a distinção entre o sucesso 

e o sucesso de qualidade, que pretende medir os bons desempenhos dos alunos. O sucesso de 

qualidade é considerado quando os resultados são iguais ou superiores a Bom (1º Ciclo), 4 (2º e 3º 

ciclos) e 14 (Ensino Secundário. 
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Ano de escolaridade/ciclo 1º 2º 3º 4º Ciclo 

Áreas disciplinares 
Sucesso 

(%) 

Sucesso 

de 

qualidade 

(%) 

Sucesso 

(%) 

Sucesso de 

qualidade 

(%) 

Sucesso 

(%) 

Sucesso 

de 

qualidade 

(%) 

Sucesso 

(%) 

Sucesso 

de 

qualidade 

(%) 

Sucesso 

(%) 

Sucesso 

de 

qualidade 

(%) 

Apoio ao estudo 94,1 78,1 100 80,4 100 78,6 100 71,2 98,5 73,6 

Cidadania e 

Desenvolvimento 
100 89,1 100 80,6 ---- ---- ---- ---- 100 84,7 

Educação Artística 98,2 82,7 100 75,8 ---- ---- ---- ---- 99,1 79,1 

Educação Física 100 94,6 100 81,5 ---- ---- ---- ---- 100 87,6 

Estudo do Meio 100 92,7 99,2 83,2 100 79,3 100 72,8 99,8 81,3 

Expressões Artísticas e Físico-

motoras 
---- ---- ---- ---- 100 87 100 81,7 100 84,1 

Inglês ---- ---- ---- ---- 100 71,6 98,6 69 99,2 70,1 

Matemática 98,2 79,1 98,4 75 99,1 68,1 98,6 50,4 98,6 67 

Oferta Complementar 100 92,8 100 83,8 100 95,7 100 93,2 100 91,3 

Português 90,9 68,1 96 73,4 97,4 64,6 98,6 58,5 96 65,8 

1º Ciclo 
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Ano de escolaridade/ciclo 5º 6º Ciclo 

Disciplinas 
Sucesso 

(%) 

Sucesso de 

qualidade 

(%) 

Sucesso 

(%) 

Sucesso de 

qualidade 

(%) 

Sucesso 

(%) 

Sucesso de 

qualidade 

(%) 

Cidadania e Desenvolvimento 100 87,3 99,5 94,9 99,7 91,7 

Ciências Naturais 96,5 55,6 100 50,3 98,5 52,5 

Educação Física 100 68,3 100 54,9 100 60,5 

Educação Moral Religiosa Católica 100 86,8 100 98,4 100 93,1 

Educação Musical 100 74,4 98,1 57,2 98,9 64,6 

Educação Tecnológica 99,2 66,1 97,5 62,9 98,2 64,3 

Educação Visual 100 68,3 98,5 68,7 99,1 68,5 

História e Geografia de Portugal 100 54,2 99 68,2 99,4 62,3 

Inglês 97,9 62,4 96,9 58,5 97,3 60,1 

Matemática 87,9 51,8 91,3 60 89,9 56,5 

Oferta Complementar 100 77,7 100 69,8 100 73,2 

Português 100 48,9 99,5 59,3 99,7 54,9 

Tecnologias de informação e 

Comunicação 
100 80,2 99,4 94,1 99,7 88,3 

2º Ciclo 
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Ano de escolaridade/ciclo 7º 8º 9º Ciclo 

Disciplinas Sucesso 
Sucesso de 

qualidade 
Sucesso 

Sucesso de 

qualidade 
Sucesso 

Sucesso de 

qualidade 
Sucesso 

Sucesso de 

qualidade 

Cidadania e Desenvolvimento 100 53,7 100 76,3 ---- ---- 100 65,9 

Ciências Naturais 92,5 32,7 98,8 56,4 100 47,4 97,3 46,1 

Educação Física 100 81,6 100 75,3 99,4 81,4 99,8 79,2 

Educação Moral Religiosa Católica 100 97,1 100 100 100 100 100 98,8 

Educação Visual 99,2 61,5 100 69,8 100 81,3 99,8 71,1 

Físico- Química 99,3 52,7 96,5 57,6 94,2 37,7 96,6 49,6 

Francês 97,3 69,4 99,4 66,9 100 62,3 98,9 66,2 

Geografia 93,2 51,7 97,7 60,7 100 70,5 97,1 61,1 

História 96,6 53,1 93,7 47,7 100 63,5 96,6 54,5 

Inglês 98,6 50,7 98,3 45,3 100 53,9 98,9 49,8 

Matemática 85,5 38,6 84,9 43,6 72,7 37 81,1 39,9 

Oferta Complementar 100 89,7 100 84,3 100 90,2 100 87,7 

Português 95,8 45,1 98,8 37,8 99,4 30,1 98,1 37,5 

Tecnologias de informação e 

Comunicação 
98,4 72 100 72,8 ---- ---- 99,3 72,4 

3º Ciclo 
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Disciplinas 
Sucesso 

(%) 

Qualidade 

do sucesso 

(%) 

Sucesso 

(%) 

Qualidade 

do sucesso 

(%) 

Sucesso 

(%) 

Qualidade 

do sucesso 

(%) 

Sucesso 

(%) 

Qualidade 

do sucesso 

(%) 

Sucesso 

(%) 

Qualidade 

do sucesso 

(%) 

Sucesso 

(%) 

Qualidade 

do sucesso 

(%) 

Sucesso 

(%) 

Qualidade 

do sucesso 

(%) 

Aplicações 

Informáticas B 
---- ---- ---- ---- 100 100 ---- ---- 100 100 100 100 100 100 

Biologia ---- ---- ---- ---- 100 95,2 ---- ---- 100 95,2 ---- ---- 100 95,2 

Biologia e Geologia 96,2 58,5 100 60 ---- ---- ---- ---- 98,2 59,3 ---- ---- 98,2 59,3 

Ciência Política ---- ---- ---- ---- 100 100 ---- ---- ---- ---- 100 100 100 100 

Desenho A 100 81,8 93,3 73,3 100 77,8 98,2 78,2 ---- ---- ---- ---- 98,2 78,2 

Educação Física 99,2 72,7 99,1 89,4 100 83 100 69,1 100 94,2 98,2 69,6 99,4 81,4 

EMRC 100 100 100 92,3 100 100 100 100 100 90,5 100 100 100 95,1 

Espanhol 100 63,3 98 73,5 100 100 100 72,7 100 82,5 98,4 67,2 99,1 73 

Filosofia 100 53 96,6 62,1 ---- ---- 97,2 41,7 100 78,3 96,1 32,5 96,6 57,5 

Física ---- ---- ---- ---- 100 100 ---- ---- 100 100 ---- ---- 100 100 

Fisica e Química A 85 43,3 100 58,3 ---- ---- ---- ---- 92,5 50,8 ---- ---- 92,5 50,8 

Geografia A 97,3 48,6 97,6 43,9 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 97,4 46,2 97,4 46,2 

Geometria Descritiva A 53,8 26,9 100 57,1 ---- ---- 69,7 33,3 71,4 57,1 ---- ---- 70 37,5 

História A 94,6 48,6 94,9 33,3 100 61,1 ---- ---- ---- ---- 96,4 47,3 96,4 47,3 

História e Cultura das 

Artes 
100 40 100 100 100 0 100 31,8 100 66,7 ---- ---- 100 39,3 

Inglês 95,5 67 100 89,9 ---- ---- 95,8 70,8 100 86,1 95,9 73 97,7 78,5 

Matemática A 85,2 54,1 98,3 60,3 100 72,2 ---- ---- 93,5 60,6 ---- ---- 93,5 60,6 

MACS 88,2 70,6 100 35,7 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 93,5 54,8 93,5 54,8 

Matemática B ---- ---- 100 66,7 ---- ---- 100 66,7 ---- ---- ---- ---- 100 66,7 

Muitimédia 100 100 ---- ---- ---- ---- 100 100 100 100 ---- ---- 100 100 

Oficina das Artes ---- ---- ---- ---- 100 91,7 100 91,7 ---- ---- ---- ---- 100 91,7 

Ofivina Multimédia B ---- ---- ---- ---- 100 100 100 100 ---- ---- ---- ---- 100 100 

Português 97,4 46,2 96,5 55,7 100 57,8 98,2 36,4 100 70,7 94,5 35,5 97,8 52,8 

Psicologia B ---- ---- ---- ---- 100 77,4 100 60 100 100 100 63,6 100 77,4 

Química ---- ---- ---- ---- 100 100 ---- ---- 100 100 ---- ---- 100 100 

Ensino Secundário - Científico-Humanístico 
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  10º 11º 12º 

Disciplinas 
Sucesso 

(%) 

Qualidade 

do sucesso 

(%) 

Módulos 

em atraso 

(%) 

Sucesso 

(%) 

Qualidade 

do sucesso 

(%) 

Módulos 

em atraso 

(%) 

Sucesso 

(%) 

Qualidade 

do sucesso 

(%) 

Módulos 

em atraso 

(%) 

Administração Contabilidade e 

egislaçõ (ACL) 
88,46 65,38 11,54 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Aplicações de Mecatrónica (AM) ---- ---- ---- 100,00 83,33 0,00 100,00 79,69 0,00 

Área de Inregração 84,62 57,69 15,38 95,00 65,00 5,00 100,00 59,38 0,00 

Arquitetura de Computadores (AC) ---- ---- ---- 87,50 37,50 12,50 ---- ---- ---- 

Comunicação de Dados (CD) ---- ---- ---- ---- ---- ---- 100,00 100,00 0,00 

Comunicar em Inglês (CI) 96,15 69,23 3,85 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Desenho Técnico (DT) ---- ---- ---- 83,33 70,83 16,67 ---- ---- ---- 

Ecónomia (ECON) 100,00 76,92 0,00 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Educação Física 90,77 53,08 9,23 95,00 60,00 5,00 100,00 63,33 0,00 

Educação Moral Religiosa Católica ---- ---- ---- 100,00 100,00 0,00 ---- ---- ---- 

Eletricidade e Eletrónica (E. ELE) ---- ---- ---- 96,67 43,33 3,33 100,00 39,58 0,00 

Eletrónica Fundamental (EF) 92,31 19,23 7,69 ---- ---- ---- 100,00 77,78 0,00 

Espanhol 88,46 73,08 11,54 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Física e Química 96,15 26,92 3,85 95,00 36,67 5,00 100,00 36,00 0,00 

Formação em contexto de trabalho 

(FCT) 
---- ---- ---- 95,00 85,00 5,00 ---- ---- ---- 

Inglês 94,87 41,03 5,13 93,33 36,67 6,67 100,00 46,67 0,00 

Instalação e Manutenção de 

Equipamentos Informáticos (IMEI) 
90,11 27,47 9,89 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Informação Turística e Markting 

(ITM) 
92,31 75,00 7,69 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Matemática 80,77 64,10 19,23 95,00 31,67 5,00 100,00 93,00 0,00 

Operações Técnicas de Receção 95,38 76,92 4,62 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Prova de Aptidão Profissional (PAP) ---- ---- ---- ---- ---- ---- 100,00 100,00 0,00 

Português 99,44 53,85 2,56 95,00 63,30 5,00 100,00 37,33 0,00 

Programação e Sistemas de 

Informação (PSI) 
---- ---- ---- 87,50 66,07 12,50 ---- ---- ---- 

Psicologia e Sociologia (PS) 100,00 96,15 0,00 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Redes de Comunicação (RC) ---- ---- ---- 87,50 62,50 12,50 ---- ---- ---- 

Sistemas Digitais e Arquitetura de 

Computadores (SDAC) 
84,62 41,54 15,38 ---- ---- ---- 100,00 91,67 0,00 

Sistemas Operativos (SO) ---- ---- ---- 87,50 81,25 12,50 ---- ---- ---- 

Tecnologia Mecatrónica  - TM ---- ---- ---- 93,33 53,33 6,67 100,00 53,13 0,00 

Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) 
88,46 53,85 11,54 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Ensino Secundário - Profissional (ano de escolaridade) 
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Técnico de Gestão de 

Equipamentos  Informáticos 

(PGE) 

Técnico de Gestão e 

Programação de Sistemas 

Informáticos (PSI) 

Técnico de Mecatrónica (MEC) Técnico de Receção (REC) Ciclo 

Técnico de  Gestão de 

Equipamentos  Informáticos 

(PGE) 

Disciplinas 
Sucesso 

(%) 

Qualidade 

do sucesso 

(%) 

Módulos 

em atraso 

(%) 

Sucesso 

(%) 

Qualidade 

do sucesso 

(%) 

Módulos 

em atraso 

(%) 

Sucesso 

(%) 

Qualidade 

do sucesso 

(%) 

Módulos 

em atraso 

(%) 

Sucesso 

(%) 

Qualidade 

do sucesso 

(%) 

Módulos 

em atraso 

(%) 

Sucesso 

(%) 

Qualidade 

do sucesso 

(%) 

Módulos 

em atraso 

(%) 

Administração Contabilidade e 

Legislação (ACL) 
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 88,46 65,38 11,54 88,46 65,38 11,54 

Aplicações de Mecatrónica (AM) ---- ---- ---- ---- ---- ---- 100,00 80,68 0,00 ---- ---- ---- 100,00 80,68 0,00 

Área de Inregração 88,64 56,82 11,36 87,50 75,00 12,50 100,00 58,93 0,00 88,46 76,92 11,54 92,96 63,38 7,04 

Arquitetura de Computadores (AC) ---- ---- ---- 87,50 37,50 12,50 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 87,50 37,50 12,50 

Comunicação de Dados (CD) 100,00 100,00 0,00 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 100,00 100,00 0,00 

Comunicar em Inglês (CI) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 96,15 69,23 3,85 96,15 69,23 3,85 

Desenho Técnico (DT) ---- ---- ---- ---- ---- ---- 83,33 70,83 16,67 ---- ---- ---- 83,33 70,83 16,67 

Ecónomia (ECON) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 100,00 76,92 0,00 100,00 76,92 0,00 

Educação Física 94,12 62,18 5,88 87,50 52,50 12,50 100,00 59,62 0,00 92,31 55,38 7,69 95,53 58,95 4,47 

Educação Moral Religiosa Católica ---- ---- ---- 100,00 100,00 0,00 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 100,00 100,00 0,00 

Eletricidade e Eletrónica (E. ELE) ---- ---- ---- ---- ---- ---- 98,15 41,67 1,85 ---- ---- ---- 98,15 41,67 1,85 

Eletrónica Fundamental (EF) 94,29 34,29 5,71 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 94,29 34,29 5,71 

Espanhol ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 88,46 73,08 11,54 88,46 73,08 11,54 

Física e Química 97,47 35,44 2,53 87,50 37,50 12,50 100,00 30,95 0,00 ---- ---- ---- 97,33 33,69 2,67 

Formação em contexto de trabalho 

(FCT) 
---- ---- ---- 87,50 87,50 12,50 100,00 83,33 0,00 ---- ---- ---- 95,00 85,00 5,00 

Inglês 96,97 51,52 3,03 87,50 45,83 12,50 98,81 33,33 1,19 ---- ---- ---- 96,55 41,95 3,45 

Instalação e Manutenção de 

Equipamentos Informáticos (IMEI) 
90,11 27,47 9,89 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 90,11 27,47 9,89 

Informação Turística e Markting (ITM) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 92,31 75,00 7,69 92,31 75,00 7,69 

Matemática 86,67 61,33 13,33 87,50 41,67 12,50 100,00 68,00 0,00 87,18 66,67 12,82 92,44 63,03 7,56 

Operações Técnicas de Receção ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 95,38 76,92 4,62 95,38 76,92 4,62 

Prova de Aptidão Profissional (PAP) 100,00 100,00 0,00 ---- ---- ---- 100,00 100,00 0,00 ---- ---- ---- 100,00 100,00 0,00 

Português 98,40 40,91 1,52 87,50 75,00 12,50 100,00 40,48 0,00 97,44 74,36 2,56 97,65 50,70 2,35 

Programação e Sistemas de Informação 

(PSI) 
---- ---- ---- 87,50 66,07 12,50 ---- ---- ´---- ´---- ´---- ´---- 87,50 66,07 12,50 

Psicologia e Sociologia (PS) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 100,00 96,15 0,00 100,00 96,15 0,00 

Redes de Comunicação (RC) ---- ---- ---- 87,50 62,50 12,50 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 87,50 62,50 12,50 

Sistemas Digitais e Arquitetura de 

Computadores (SDAC) 
90,10 59,41 9,90 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 90,10 59,41 9,90 

Sistemas Operativos (SO) ---- ---- ---- 87,50 81,25 12,50 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 87,50 81,25 12,50 

Tecnologia Mecatrónica  - TM ---- ---- ---- ---- ---- ---- 96,77 52,23 3,23 ---- ---- ---- 96,77 53,23 3,23 

Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) 
89,74 35,90 10,26 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 87,18 71,79 12,82 88,46 53,85 11,54 

Ensino Secundário - Profissional (curso) 
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EXAMES NACIONAIS 
Nº de provas Sucesso (%) 

Qualidade do 

sucesso (%) Código Prova 

547 Espanhol 6 100,00 100,00 

550 Inglês 6 100,00 100,00 

623 História A 26 84,62 61,54 

635 Matemática A 34 82,35 70,59 

639 Português 59 79,66 28,81 

702 Biologia e Geologia 64 89,06 51,56 

706 Desenho A 16 100,00 81,25 

708 Geometria Descritiva A 18 83,33 55,56 

714 Filosofia 18 72,22 50,00 

715 Física e Química A 68 82,35 47,06 

719 Geografia A 24 75,00 58,33 

724 História e Cultura das Artes 3 100,00 66,67 

735 Matemática B 15 86,67 60,00 

835 Matemática Aplicada às Ciências Sociais 8 50,00 12,50 
Exames Nacionais - 1ª fase 

 

 Ensino Profissional – Indicadores EQAVET 

 

Ainda no âmbito dos resultados do Ensino Profissional e para fornecer uma imagem mais nítida da sua 

evolução no AEGP, apresentam-se os indicadores EQAVET (European Quality Assurance Reference 

Framework for Vocational Education and Training). 

 

  14-17 15-18 16-19 17-20 

  MEC GPSI MEC TAR GEI GPSI TAR MEC GEI 

Indicadores 
EQAVET: 

 
Ingressos nos cursos (nº de alunos) 16 10 16 19 13 13 8 16 11 

Conclusão dos 
cursos 

Taxa de conclusão dos cursos no tempo 
previsto 

94% 90% 75% 73,7% 85% 100% 100% 100% 82% 

 
Taxa de conclusão dos cursos após o 
tempo previsto 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 Taxa de conclusão global 94% 90% 75% 73,7% 85% 100% 100% 100% 82% 

 Taxa de desistência 6% 10% 25 26,3 15,4 0% 0% 0% 18% 

Empregabilidade Taxa de Empregados 56% 30% 58% 71% 64% 31% 50% 38% 22% 

 Taxa de Diplomados à procura de emprego   8% 7%  8% 37,5% 13% 22% 

 
Taxa de Diplomados a frequentar o Ensino 
Superior 

38% 40% 33% 21% 36% 54% 12,5% 50% 56% 

 
Taxa de Diplomados em situação 
desconhecida 

6% 30% 1% 1% 0% 8% 0% 0% 0% 

Áreas de 
emprego 

Diplomados que exercem profissões 
relacionadas com curso 

78% 100% 71% 10% 100% 80% 75% 67% 50% 

Satisfação dos 
empregadores 

Satisfação dos empregadores Sem dados 

Legenda: MEC - Técnico de Mecatrónica   -   GPSI - Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos   -   TAR - Técnico de Turismo 
Ambiental e Rural   -   GEI - Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos 
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 Identificação de oportunidades de melhoria 

 

O conjunto de relatórios das diversas coordenações propõe um conjunto diversificado de 

oportunidades de melhoria. Dessas, que são inúmeras e cujo elenco teria uma função dispersiva, 

salientam-se as seguintes. 

 

1. Direção de Turma. Desburocratização do trabalho do DT e reformulação do registo de 

atividades do DT. Criar uma hora de DT com os alunos. Criar a figura de Mediador para 

melhorar o diálogo entre Escola, EE e alunos. Desenvolver uma estratégia de Agrupamento 

para combate à indisciplina. Promover a realização de encontros para partilha de experiências 

sobre os trabalhos desenvolvidos em DAC. Definir os procedimentos a adotar para registo de 

contactos com EE no Inovar no início do ano. Melhorar o PCT digital no INOVAR. 

2. Departamentos Curriculares. Uniformização de vocabulário e conceitos sobre dimensões de 

aprendizagem, áreas de competência, (AE) domínios/competências, avaliação e metodologias 

de trabalho. Sessões exploratórias de documentos estruturantes do Agrupamento, de 

projetos transversais ao AGEP e orientações nacionais. Promoção da componente prática - 

promover situações de aprendizagem relacionadas com o quotidiano/situação real ou 

simulada; observação, análise e reflexão individual e coletiva dos discentes. Reformulação das 

práticas de avaliação, nas suas diversas dimensões. Melhoria da gestão horizontal e vertical 

do currículo. Aprofundamento das práticas de diferenciação pedagógica. Melhoria das 

práticas de trabalho colaborativo. Melhoria das práticas de apoio direto. Tornar a Intervisão 

num projeto experimental onde se ensaiem tipos de trabalho diferentes dos que são 

normalmente realizados. Trabalho de projeto. 

3. Cidadania e Desenvolvimento (CD) - Domínios de Articulação Curricular. Melhorar a rede de 

parcerias existente e dar relevo curricular ao Projeto Cultural de Escola. 

4. Bibliotecas Escolares. As atividades ligadas à Revista Literária/Biblioteca Digital, a difusão de 

boas práticas e a melhoria da literacia da informação. 

5. Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI). Melhorar os canais de 

comunicação e a articulação com os coordenadores dos Centros de Apoio à Aprendizagem, 

assim como criar um espaço de partilha com os técnicos e proporcionar a participação destes 

nas reuniões da EMAEI. 

6. Centros de Apoio à Aprendizagem (CAA). Dar uma maior consistência e eficácia 

organizacional aos CAA. Promoção, na comunidade escolar, de formação sobre alunos com 

Perturbação do Espetro de Autismo, bem como sobre diferenciação pedagógica. Criar a 

disciplina de Expressão Corporal, Dramática e Musical (ECDM) para os alunos com medidas 

adicionais para evitar a confusão com a disciplina de Complemento à Educação Artística (CEA). 

Criar uma equipa de docentes de Línguas (Português, Inglês e Francês) para desenvolverem 

competências nos alunos de PLNM. Reforçar a equipa do CAA com docentes de Matemática 

e de Português do 3.º Ciclo. 

7. Plano de Atividades (PA). Melhorar, nas atividades desenhadas, uma maior articulação entre 

ciclos de ensino. Fomentar, nas atividades desenvolvidas, uma maior ligação à comunidade, 

com um envolvimento mais intenso dos encarregados de educação.  
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Levantamento das necessidades de formação 

 

Os relatórios das coordenações dos diversos órgãos de gestão intermédia propõem um conjunto 

amplo e muito diversificado de formações, não sendo completamente clara a relação entre as 

necessidades dos docentes e as necessidades da organização e da concretização do Projeto Educativo. 

Elencam-se apenas as áreas de formação propostas: 

 

1. Desenvolvimento curricular. 

2. Articulação vertical do currículo. 

3. Inclusão. 

4. Outras - Gestão da escola; Formação científica; Formação em TIC 

 

4. PLANO DE AÇÕES DE MELHORIA 

 

O AEGP, no âmbito das ações de melhoria, levou a cabo a intervenção em dois domínios: o da 

promoção do sucesso escolar, integrada no Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, que 

se prolongou até ao ano letivo de 2019/2020 e o da comunicação interna. 

 

No primeiro caso, foi elaborado o Plano de Ação Estratégica de Melhoria das Aprendizagens e do 

Sucesso Escolar. O plano era composto pelas seguintes medidas: 

 

1. +ComUNIcação - dirigida a alunos dos 1º, 5º e 7º anos. 

2.  Aprende!POR; Aprende!MAT - dirigida a alunos do 1º e 2º anos. 

3. SER e ESTAR, APRENDENDO + - dirigida a alunos dos 5º e 6º anos. 

4. PROsucesso - dirigida a alunos do 7º ano. 

5. Novos cenários de aprendizagem - dirigida a alunos do 7º ano. 

 

Estas medidas envolveram um conjunto diversificado de áreas curriculares e de competências sociais. 

Os resultados do plano podem ser aferidos pela evolução dos percursos diretos de sucesso, nos quais 

o AEGP fez uma significativa caminhada. 

 

Ao nível da comunicação interna - um dos problemas detetados há muito no AEGP - houve uma 

alteração radical. Foi abandonada a plataforma Moodle, tendo o AEGP aderido à plataforma G Suite e 

ao Classroom. Foi criado um novo email institucional. A avaliação destas alterações pode ser efetuada 

a partir do sucesso da implementação do Ensino Online de Emergência, o qual mostrou o acerto da 

opção de melhoria levada a efeito pelo AEGP.  

 

 

5. GRAU DE CUMPRIMENTO DAS METAS DO PROJETO EDUCATIVO 

 

O Projeto Educativo em vigor foi aprovado em dezembro de 2019. No início de janeiro de 2020, o 

AEGP inicia o processo de preparação da ação de avaliação do Agrupamento pela IGEC, que viria a 

ocorrer em março de 2020. A 16 desse mês, entrou-se em confinamento, o que, com o ensino online 

de emergência, alterou toda a programação existente. Isso conduz a uma quase impossibilidade de 
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fazer uma avaliação do grau de concretização das metas do Projeto Educativo. No entanto, é possível 

assinalar os passos dados pelo AEGP para a sua concretização, no pouco tempo que houve. 

 

● Vetor 1 - Política curricular do AEGP. Foram dados passos significativos para a concretização 

dos desígnios do AEGP neste vetor. Saliente-se, em primeiro lugar, o Plano de Inovação, o qual 

tem grande incidência na conceção e desenvolvimento do currículo. Em segundo lugar, o 

Projeto para a Implementação de uma Avaliação Pedagógica, com incidência tanto na 

avaliação, como no desenvolvimento curricular. Em terceiro lugar, o Projeto de Intervisão que 

abriu caminho para um trabalho colaborativo e crítico das práticas de ensino e aprendizagem. 

Em quarto lugar, a adesão ao Plano Nacional das Artes com a elaboração do Projeto Cultural 

de Escola. Também a participação do AEGP no Plano Nacional de Cinema se integra 

plenamente na concretização da política curricular do AEGP. Saliente-se, também, que o 

próprio Ensino Online de Emergência fez desenvolver um conjunto de competências e práticas 

que vão ao encontro do que está estipulado no PE. Por outro lado, os relatórios das 

Coordenações de Departamento, Diretores de Turma, Bibliotecas Escolares, Cidadania e 

Desenvolvimento - Domínios de Autonomia Curricular, Projeto de Educação para a Saúde, 

Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação inclusiva e Centro de Apoio à Aprendizagem 

trazem evidências de apropriação, em fase de sistematização, das orientações do PE. 

● Vetor 2 - Política comportamental dos alunos - este é um vetor em que o tempo foi escasso 

para o levar a efeito. Isso emerge da própria leitura dos relatórios das coordenações de DT 

dos 2º e 3º ciclos. Existem também, nas atas dos conselhos de turma dos 1º e 2º períodos, 

indicações não apenas de problemas, mas também de soluções que se integram no espírito 

delineado pelo PE. 

● Vetor 3 - Estratégia de financiamento; 4 - Política de gestão de equipamentos e da segurança; 

5 - Gestão dos recursos humanos. Nestes vetores, mais do que reconceptualizar a ação, tal 

como o previsto no PE, houve apenas a oportunidade de dar sequência a práticas anteriores. 

No entanto, sublinhe-se a avaliação bastante positiva feita pela IGEC das práticas de gestão 

de recursos. 

● Vetor 6 - Política de gestão e liderança. O AEGP durante o ano letivo de 2019/2020, apesar da 

situação vivida, deu importantes passos no reforço das lideranças intermédias. Juntamente 

com a direção, elas foram centrais no processo de ensino online de emergência, estruturando 

e controlando o trabalho. A situação de pandemia acabou por ser uma oportunidade para 

enfrentar um problema em que tanto o PE como o relatório de avaliação da IGEC encontram 

necessidades de melhoria. O AEGP teve a capacidade de transformar um enorme problema 

numa oportunidade de melhoria da sua gestão intermédia, e, conforme se pode observar nos 

relatórios de monitorização de E@D e de avaliação final do processo de EOE, não a perdeu. 

● Vetor 7 - Estratégia de comunicação interna e externa. Como foi sublinhado anteriormente, o 

AEGP deu passos importantes na resolução dos problemas de comunicação que o PE detetava.  

● Vetor 8 - Como se pode comprovar pela leitura do relatório de coordenação de Cidadania e 

Desenvolvimento e dos Domínios de Articulação Curricular existe um trabalho muito ativo 

com múltiplos parceiros. Isso também é visível no ensino profissional. Apesar de não ter 

havido tempo para uma reflexão profunda sobre as parcerias, o AEGP deu não apenas 

continuidade a essa prática, mas reforçou-a. 

● Vetor 9 - Estratégia de melhoria contínua do desempenho do AEGP. No âmbito deste ponto, 

a Equipa de Autoavaliação foi reformulada, desenhou um projeto de autoavaliação do AEGP 
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e tem respondido às solicitações do AEGP para monitorizar e avaliar os processos de ensino a 

distância, bem como aferir os valores do AEGP. O AEGP, na sequência da ação de avaliação 

externa pela IGEC, começou a preparar o seu novo plano de ação de melhoria.  
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CONCLUSÕES 

 

1. O cumprimento do currículo prescrito foi afetado, embora não dramaticamente, pela 

emergência da situação pandémica. 

2. A concretização do Plano Anual de Atividades foi seriamente afetada pelo fim das aulas 

presenciais a 16 de março. 

3. Houve um decréscimo de aulas nos 2.º, 3º ciclos e secundário, com especial incidência neste 

último, onde a formação científico-humanística foi muito mais afetada pela perda do que a 

formação profissional, embora, no caso desta modalidade de formação, os alunos do 3º ano 

viram a sua formação em contexto de trabalho substituída por formação em prática simulada. 

4. O AEGP possui um número significativo de alunos em situação de apoio social e com medidas 

seletivas e adicionais. Registou-se, em ambos os casos, um acréscimo de alunos nessas 

situações, apesar do AEGP ter perdido população escolar. 

5. Os corpos profissionais evoluíram favoravelmente relativamente ao ano letivo anterior. 

6. O nível de formação das mães torna patente que se está longe de uma situação ideal. Uma 

larga maioria, em qualquer dos ciclos, não possui formação superior, o que deve ser tido em 

conta no planeamento do ensino e da aprendizagem. 

7. Ao nível da transmissão dos valores que orientam o AEGP, em qualquer das áreas focadas, 

estamos perante um bom desempenho, mas não mais do que isso.  

8. Registou-se uma evolução positiva dos percursos diretos de sucesso. No entanto, é preciso ter 

em consideração a situação provocada pela pandemia, a qual alterou os dados no 3º ciclo e 

no ensino secundário. 

9. O ano letivo de 2019/2020 evidenciou que o AEGP tem processos consolidados de 

autoavaliação, os quais se mostraram em fase de integração e sistematização. 

10. Existe uma liderança central consolidada, fundada numa visão estratégica adequada, e 

lideranças intermédias em fase de consolidação. 

11. Há um clima propício para a aprendizagem, onde emergem práticas inovadoras e motivadoras 

de empenho dos alunos. Contudo, elas ainda não são gerais nem estão sistematizadas, 

necessitando-se de um papel mais decisivo das lideranças intermédias. 

12. O AEGP tem resultados sociais consolidados, mostrando capacidade para criar bons 

ambientes de aprendizagem e preocupação com a inclusão e o desenvolvimento de uma 

atitude cívica responsável. 

13. O trabalho do AEGP é claramente reconhecido pela comunidade em geral, bem como pelos 

parceiros que têm vindo a trabalhar, em diversas áreas, com o Agrupamento. 

14. O AEGP encontra-se num processo de transformação do clima de sala de aula, estando a 

desenvolver esforços para se transitar de um ensino em que o aluno tem um papel passivo 

para uma outra prática, onde os alunos desenvolvem a sua autonomia. 

15. Nos vários âmbitos de atividade, foram encontradas boas práticas, as quais foram registadas 

nos relatórios da gestão intermédia. Não se nota, contudo, uma prática sistemática de difusão. 

16. Os resultados escolares do ano letivo 2018/2019 foram bastante positivos e indiciadores de 

uma grande preocupação com o sucesso das aprendizagens. Em todo o ensino básico o 

insucesso é residual, assim como no ensino secundário científico-humanístico, havendo 

apenas duas disciplinas, uma no 3º ciclo do ensino básico e outra do ensino secundário com 

insucesso mais elevado. O sucesso de qualidade é alto em todos os ciclos referidos. No ensino 

secundário profissional existe algum insucesso, nos 1º e 2º anos dos cursos, embora não seja 
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excessivo. Também o sucesso de qualidade é alto. É necessário, ainda no âmbito do ensino 

secundário profissional, dar uma atenção estratégica aos indicadores EQAVET. Existe algum 

insucesso nos exames nacionais, havendo uma disciplina com 50% de insucesso. 

17. Existe uma prática sistemática de identificação de oportunidade de melhoria em todas as 

estruturas da organização. No entanto, essa identificação não é acompanhada por projetos 

ou planos para a sua efetivação. 

18. O AEGP tem concretizadas as ações de melhoria a que se tinha proposto, fazendo agora parte 

das suas práticas habituais. Necessita de construir um novo plano de ação de melhoria, de 

acordo com as indicações da IGEC. 

19. Quanto à concretização do Projeto Educativo, apesar das circunstâncias, deram-se passos 

importantes para o início da sua concretização, nomeadamente passos de natureza 

institucional. Contudo, tendo em conta a experiência acumulada no ano letivo e o novo 

contexto gerado, seria pertinente efectuar uma revisão que o adequasse às indicações dadas 

pela IGEC e o adaptasse à nova realidade emergente. 
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RECOMENDAÇÕES 

 

Considerando a necessidade de todos os processos de avaliação possuírem impacto na organização e 

nas práticas levadas a efeito, apresentam-se aos órgãos de gestão e gestão intermédia, bem como à 

comunidade educativa em geral, um conjunto de recomendações para ser analisado e debatido, para 

que se tomem decisões para eventuais melhorias. 

 

1. Produção de evidências empíricas. Apesar de relatórios e atas serem um enorme manancial de 

informação, precisam de ser repensados numa lógica de avaliação contínua da organização, 

produzindo dados consistentes e mais facilmente trabalháveis. A Equipa de Autoavaliação sugere que 

se proceda a um trabalho conjunto entre a equipa e membros do conselho pedagógico para avaliar a 

documentação de registo, tornando-a mais leve e com mais e melhor informação. 

 

2. Tendo em consideração a correlação detetada em estudos internacionais comparativos entre o 

desempenho dos alunos e o nível de escolaridade das mães, o AEGP deverá dar uma especial atenção 

ao assunto, pois apenas cerca de 1/3 das mães possui formação superior e uma enorme percentagem 

possui formação ao nível do ensino básico. Isto permite antecipar, do ponto de vista estatístico, alguns 

problemas que deverão ser pensados para alterar aquilo que as tendências estatísticas mostram. 

Note-se o caso do ensino profissional, onde o nível da instrução das mães é claramente inferior aos 

das mães do secundário científico-humanístico. Este dado estatístico merece ser considerado turma a 

turma e fazer parte, de forma robusta, dos indicadores que determinam as práticas de ensino-

aprendizagem. 

 

3. Os valores formativos que estruturam a ação do AEGP merecem também uma reflexão. Em todas 

as áreas de valores – formação do ser humano, formação do estudante, formação do cidadão – é 

reconhecido que o desempenho do AEGP é bom. No entanto, ainda está longe de ser uma avaliação 

que possa satisfazer. Estes valores são desenvolvidos de forma espontânea pelos atores escolares, 

mas seria interessante que eles fossem claramente orientadores – de forma consciente – de todas as 

atividades formativas do AEGP. Não representando uma área problemática, o que aconteceria se a 

avaliação feita do desempenho do AEGP fosse negativa, devem merecer uma atenção especial com 

vista, numa próxima avaliação, a outros resultados. 

 

4. Relativamente aos percursos diretos de sucesso é necessário não fazer uma leitura demasiado 

otimista dos avanços conseguidos no 3º Ciclo e no Ensino Secundário. A evolução estará, por certo, 

enviesada devido à forma como decorreu a avaliação externa no ano letivo em análise. Recomenda-  

-se que se dê atenção, com especial ênfase no 3º Ciclo e em todo o Ensino Secundário, em todo o 

AEGP, ao problema dos percursos diretos de sucesso, devendo-se produzir uma estratégia de AEGP 

para evitar surpresas quando a avaliação externa voltar às suas práticas normais. 

 

5. Quanto à diagnose interna levada a cabo pela IGEC, recomenda-se um plano de melhoria centrado 

na consolidação da autoavaliação, no fortalecimento da liderança e gestão intermédias, na reforma 

das práticas de ensino e aprendizagem com vista a torná-las dinâmicas e formadoras da autonomia 

do aluno e uma preocupação com os resultados dos alunos socialmente desfavorecidos ou com 

dificuldades de aprendizagem. 
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6. É necessária uma reflexão profunda de todo o AEGP sobre o conceito de clima de sala de aula. Por 

norma, é compreendido do ponto de vista meramente disciplinar. Esta visão pobre do conceito oculta 

mais problemas do que aqueles que consegue resolver. O clima de sala de aula deve conter não 

apenas as atitudes dos alunos, mas o tipo de práticas de ensino e aprendizagem. O seu carácter ativo 

e promotor da autonomia ou a sua natureza passiva e, muitas vezes, fomentadora do desinteresse e, 

subsequentemente, da indisciplina. Com isto não se nega a existência de problemas disciplinares, 

dentro dos limites referidos neste relatório, mas recomenda-se que sejam integrados numa visão mais 

ampla do clima de sala de aula.  

 

7. Um aspeto a melhorar significativamente é o da recolha de boas práticas. Na documentação 

consultada, elas são encontradas. Contudo, nem sempre são esclarecidas e não existe uma estratégia 

de difusão claramente explicitada. Percebe-se que existe alguma difusão dentro do grupo – 

departamento, grupo disciplinar, direção de turma, ensino profissional – mas não existe uma 

estratégia de contaminação, tanto horizontal como vertical, do AGEP por aquilo que se faz de novo e 

que funciona melhor. Recomenda-se uma especial atenção à experiência acumulada em áreas de forte 

incidência prática – educação física, educação musical, ensino profissional, trabalho laboratorial nas 

ciências da natureza, etc. – na conceção e realização de um ensino ativo. Estas práticas existentes 

dentro do AEGP devem ser motivo de reflexão com vista a poderem contaminar outras áreas.  

 

8. Quanto aos resultados escolares, recomenda-se prudência na sua interpretação, 

fundamentalmente daqueles que derivam da avaliação externa de 2019/2020. Recomenda-se, 

também, que o AEGP dê grande atenção à avaliação aferida, quando esta retornar nos moldes 

habituais. 

 

9. Todas as estruturas intermédias propõem um conjunto – por norma diversificado e numeroso – de 

melhorias, umas de carácter organizacional e outras de carácter pedagógico. Muitas das melhorias 

propostas não comprometem quem as propôs nem a ninguém. Serão pertinentes esses elencos tão 

grandes e, por vezes, difusos? Será mais pertinente cada estrutura limitar drasticamente as propostas 

de melhoria – a uma ou duas por área – e apresentá-las já planeadas e prontas para serem colocadas 

na prática.  

 

10. Tendo em consideração as indicações da IGEC e também a experiência trazida pelo ensino online 

de emergência, recomenda-se uma reflexão com vista a uma reformulação do Projeto Educativo, não 

na sua conceção de base, mas na adequação de vetores, objetivos estratégicos e metas. 

 

A Equipa de Autoavaliação do AEGP 
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FONTES DE INFORMAÇÃO 

 

● Relatórios dos coordenadores de departamento curricular. 

● Relatórios de coordenadores de diretores de turma. 

● Relatórios da coordenação das BE. 

● Relatório conjunto da coordenação de Cidadania e Desenvolvimento e DAC. 

● Relatório de coordenação dos Centros de Apoio à Aprendizagem. 

● Relatório da EMAEI. 

● Relatórios de coordenação do ensino profissional (geral e de cursos). 

● Relatório do Plano Anual de Atividades. 

● Relatório IGEC de avaliação do AEGP. 

● Atas dos conselhos de turma e de docentes dos 1º e 2º períodos. 

● Questionário sobre os Valores do AEGP. 

● Plataforma Inovar+. 

● Plataforma Infoescolas. 

● Relatório de Monitorização do E@D. 

● Relatório Final de Avaliação do processo de EOE. 
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ANEXO 1 

 

ALUNOS 2018/2019 2019/2020 

Número total de alunos do AEGP (ambos os sexos) 2063 2000 

Número total de alunas (sexo feminino) 1017 971 

Número total de alunos (sexo masculino) 1046 1029 

      

Número total de alunos do Pré Escolar (ambos os sexos) 212 219 

Número total de alunas do Pré Escolar (sexo feminino) 94 100 

Número total de alunos do Pré Escolar (sexo masculino) 118 119 

      

Número total de alunos do 1.º ciclo (ambos os sexos) 502 504 

Número total de alunas do 1.º ciclo (sexo feminino) 256 239 

Número total de alunos do 1.º ciclo (sexo masculino) 246 265 

      

Número total de alunos do 2.º ciclo (ambos os sexos) 343 339 

Número total de alunas do 2.º ciclo (sexo feminino) 158 174 

Número total de alunos do 2.º ciclo (sexo masculino) 185 165 

      

Número total de alunos do 3.º ciclo (ambos os sexos) 526 511 

Número total de alunas do 3.º ciclo (sexo feminino) 260 234 

Número total de alunos do 3.º ciclo (sexo masculino) 266 277 

      

Número total de alunos do Secundário (ambos os sexos) 403 352 

Número total de alunas do Secundário (sexo feminino) 243 210 

Número total de alunos do Secundário (sexo masculino) 160 142 

      

Número total de alunos do Profissional (ambos os sexos) 77 75 

Número total de alunas do Profissional (sexo feminino) 6 14 

Número total de alunos do Profissionan (sexo masculino) 71 61 

      

Número total de alunos do JI das Tufeiras 49 53 

Número total de alunos do CEVSG 291 298 

Número total de alunos do CEOP 62 66 

Número total de alunos do CESA 109 101 

Número total de alunos do CEAC 203 205 

Número total de alunos da Manuel de Figueiredo 680 668 

Número total de alunos da Maria Lamas 669 609 
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ANEXO 2 

 

 

ALUNOS 2018/2019 2019/2020 

Número total de alunos escalões A e B do ASE 744 750 

Número total de alunos com medidas seletivas 150 184 

Número total de alunos com medidas adicionais 31 43 

Número total de alunos com medidas seletivas e adicionais 150 184 
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ANEXO 3 

 

 

NÚMERO TOTAL DE OUTROS PROFISSIONAIS 2018/2019 2019/2020 

Educadores + Professores 246 257 

Psicólogas 3 5 

Assistentes técnicos 14 13 

Auxiliares da ação educativa 88 95 

 

 

 


