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VISÃO E MISSÃO  
 

  

“Uma Escola de todos, um futuro para cada um, constitui a visão do Agrupamento de Escolas de Resende 

que considera ter por missão construir uma Comunidade de Aprendizagem de onde ressalte o garante de que 

todos os jovens que concluem a escolaridade obrigatória, detêm o conjunto de competências e conhecimentos 

que os torne aptos a investir permanentemente, ao longo da vida, na sua educação, de modo a que a sua ação 

enquanto cidadãos assente nos princípios da aprendizagem, inclusão, estabilidade, adaptabilidade e ousadia, 

coerência e flexibilidade, sustentabilidade, base humanista e saber, permitindo assim, de forma informada e 

consciente, dar resposta aos desafios sociais e tecnológicos do mundo atual.” 

 

Projeto Educativo AER 2018-2021 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O Agrupamento de Escolas de Resende tem uma oferta educativa que contempla todos os níveis e graus de ensino: 

básico, secundário, incluindo cursos profissionais de várias tipologias e a educação pré-escolar.  

Os cerca de 1394 alunos que constituem a população escolar distribuem-se da seguinte forma: as crianças do pré-

escolar e alunos do 1º CEB por três centros escolares - São Martinho de Mouros, Resende e São Cipriano. A Escola EB2, 

D. António José de Castro, alberga os alunos do 2º CEB e a Escola Secundária de Resende, os alunos do 3º CEB, Cursos 

de Educação e Formação (CEF), Programa Integrado de Educação e Formação (PIEF), Ensino Secundário regular, 

profissional e recorrente. 

A equipa que constitui o Gabinete de Estudos, Monitorização e Avaliação (GEMA) tem como principal tarefa a recolha 

e análise dos resultados da avaliação interna e externa do Agrupamento, sendo elaborados dois relatórios intermédios e um 

relatório final. 

O 1º relatório intermédio traduz os resultados obtidos na avaliação sumativa interna do 1º período e é apresentado na 

primeira reunião do Conselho Pedagógico do 2º período; o 2º relatório intermédio apresenta os resultados obtidos na 

avaliação sumativa interna do 2º período e é apresentado na primeira reunião do Conselho Pedagógico do 3º período; o 

relatório final é apresentado no último Conselho Pedagógico do 3º período. 

Estes documentos para além da análise realizada em Conselho Pedagógico são ainda analisados em reunião de 

Departamento Curricular e posteriormente sujeitos a parecer do Conselho Geral.  

O presente documento traduz os resultados obtidos na avaliação interna e externa no final do 3º período, com análise 

por ano e ciclo de ensino, de todo o Agrupamento de Escolas de Resende (AER). 
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2. AUTOAVALIAÇÃO DO AGRUPAMENTO 

 
 

2.1.   A equipa de autoavaliação: 

Coordenadora da Equipa Gema:  

3º CEB e Ensino Secundário, grupo 330 - Isolina Maria Matos 

Representantes Docentes:  

Pré-escolar, grupo 100 – Ana Maria da Fonseca Gabriel Dias 

1º CEB, grupo 110 – Joaquim Jorge Osório Rodrigues 

2º CEB, grupo 230 – Cidália do Carmo Couto  

   3º CEB e Ensino Secundário – Ana Margarida Fonseca Ribeiro Rodrigues, grupo 520 e Eduardo Jorge 

Marques Pinto, grupo 500 

 
 
2.2.  Objetivos da Autoavaliação do Agrupamento: 

 

• Identificar os pontos fortes e fracos para a melhoria do trabalho do Agrupamento. 

• Induzir a responsabilização de todos os elementos da Comunidade Educativa para contribuírem para a 

melhoria das práticas educativas. 

• Promover o progresso e melhoria das aprendizagens dos alunos. 

• Incentivar a participação no agrupamento da comunidade educativa local. 

• Defender um melhor reconhecimento local da qualidade do trabalho desenvolvido no Agrupamento 

 
 
2.3.  Áreas de intervenção: 

 

A avaliação do Agrupamento tem coo base o quadro de avaliação do novo ciclo de avaliação externa que assenta em 

três domínios – resultados, prestação do serviço educativo e liderança e gestão. 

2.3.1. Resultados obtidos 

a. Resultados académicos 

b. Resultados sociais 

c. Reconhecimento da comunidade  

2.3.2. Prestação do serviço educativo 

d. Planeamento e articulação 

e. Práticas de ensino 

f. Monitorização e avaliação do ensino e das aprendizagens 

2.3.3. Liderança e gestão 

Cada um destes domínios será analisado de acordo com as caraterísticas e sua aplicabilidade ao nosso Agrupamento. 

 

 

2.4. Instrumentos de recolha de dados: 
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Os instrumentos que serviram como recolha privilegiada da informação foram os seguintes: atas de reuniões das 

estruturas intermédias e de articulação, atas de reuniões de conselhos de turmas de avaliação, fichas síntese GEMA anexas 

às atas, relatórios das diferentes estruturas, pautas e dados estatísticos disponíveis no programa GIAE.. 

 

2.5. Divulgação dos relatórios: 

 

Todos os resultados e documentos serão apreciados e discutidos em Reunião de Conselho Pedagógico e de Conselho 

Geral do Agrupamento para se recolherem sugestões e introduzir os ajustamentos necessários, conseguindo, 

simultaneamente, a validação da sua eficácia, utilidade e viabilidade. 

 

2.6. Plano de trabalho a desenvolver pela equipa de Avaliação Interna do Agrupamento: 

 1º Período 

• Elaboração do plano de ação; 

• Reformulação da ficha GEMA (anexa às Atas das reuniões de avaliação do final de cada período); 

• Análise e recolha de dados de avaliação intercalar. 

• Recolha de informação para o 1º Relatório Intermédio de Autoavaliação do Agrupamento. 

 

2º Período 

• Análise e tratamento estatístico dos resultados escolares referentes à avaliação do final do 1º período; 

• Conclusão e apresentação do 1º Relatório Intermédio de Autoavaliação relativo ao ano letivo 2020-2021; 

• Recolha de informação para a elaboração do 2º Relatório Intermédio de Autoavaliação do Agrupamento. 

 

3º Período 

• Análise e tratamento estatístico dos resultados escolares do 2º período; 

• Aplicação dos questionários à comunidade educativa para avaliar o grau de satisfação em relação ao Agrupamento; 

• Conclusão e apresentação do 2º Relatório Intermédio de Autoavaliação relativo ao ano letivo 2020-2021; 

• Análise e tratamento estatístico dos resultados escolares do 3º período; 

• Apresentação do Relatório Final de Autoavaliação do Agrupamento do ano letivo 2020-2021. 
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3. ESTRUTURAS DE ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA 

 

3.1.  DIREÇÃO 

 
Este ano letivo foi um ano de transição no Agrupamento, após dois atos eleitorais sem resultados definitivos, no final 

do ano letivo 2019-2020, esteve em funções uma Comissão Administrativa Provisória até à eleição do novo diretor, que se 

realizou no final de janeiro de 2021. 

Desde o início do ano letivo até ao mês de fevereiro o agrupamento esteve sob a gestão da Comissão Administrativa 

Provisória, que apresentava a seguinte constituição: 

Presidente: Manuel Luís da Silva Pereira Tuna, professor do Quadro do Agrupamento de Resende, grupo 230; 

Vice-Presidente: Carla Sofia Bernardo Costa, professora do Quadro do Agrupamento de Resende, grupo 510; 

1º Vogal: Excelso Carlos dos Santos Ferreira, professor do Quadro do Agrupamento de Resende, grupo 290 

2º Vogal: Maria Isabel Pires Costa Moreira, professora do Quadro do Agrupamento de Resende, grupo 110; 

3º Vogal: Sérgio Henrique de Almeida Matos, professor do Quadro do Agrupamento Escolas General Serpa Pinto – 

Cinfães, na situação de mobilidade por doença no Agrupamento de Escolas de Resende, grupo 200. 

 

A atual direção do Agrupamento de Escolas de Resende tomou posse no dia 25 de fevereiro e tem a seguinte 

constituição: 

Diretor: António Luís Pinto Marques, professor do Quadro de Agrupamento de Resende, grupo 100; 

Subdiretora: Sandra Isabel Oliveira da Silva, professor do Quadro do Agrupamento de Resende, grupo 510; 

Adjunta: Maria Isabel Pires Costa Moreira, professora do Quadro do Agrupamento de Resende, grupo 110; 

Adjunto: João Pedro Sequeira Figueiredo, professor do Quadro do Agrupamento de Resende, grupo 230; 

Adjunto: Paulo Jorge Ferreira de Sequeira, professor do Quadro do Agrupamento de Resende, grupo 400; 

 

 Estas equipas com a colaboração de todo o corpo docente e não docente tentaram diariamente fazer do nosso 

Agrupamento um exemplo de boas práticas educativas com vista ao sucesso pedagógico e educativo dos nossos alunos. 

  

  

3.2.  CONSELHO GERAL  

 

O Conselho Geral é constituído por vinte e um elementos, dos quais sete são docentes pertencentes aos diferentes 

níveis de ensino, pertencendo ainda a este órgão representantes dos Encarregados de Educação, dos alunos do Ensino 

Secundário, do Pessoal não docente, da Autarquia e das Associações cooptadas.  

Os representantes do pessoal docente e não docente foram substituídos após o ato eleitoral, sendo a atual presidente, 

deste órgão a docente, Paula Alexandra Monteiro Pereira, pertencente ao quadro do Agrupamento de Escolas de Resende 

e ao grupo de recrutamento 510. 

As entidades cooptadas pelo novo Conselho Geral são a Associação Empresarial de Resende, os Bombeiros 

Voluntários de Resende e o Engenheiro Manuel Luís da Silva Pereira Tuna, anterior diretor do Agrupamento. 
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3.3.  CONSELHO PEDAGÓGICO  

 

 O Conselho Pedagógico do Agrupamento é constituído por 17 elementos: Diretor; Coordenador do Departamento 

Curricular do Pré-escolar; Coordenador do Departamento Curricular do 1.º Ciclo; Coordenador do Departamento de Línguas; 

Coordenador do Departamento de Ciências Sociais e Humanas; Coordenador do Departamento de Matemática e Ciências 

Experimentais; Coordenador do Departamento de Expressões; Coordenador do Centro Escolar de S. Cipriano; Coordenador 

do Centro Escolar de S. Martinho de Mouros; Coordenador do 2º Ciclo; Coordenador do 3º Ciclo; Coordenador do Ensino 

Secundário; Coordenador dos Cursos Profissionais; Representante dos serviços especializados de apoio educativo – 

Coordenador da EMAEI; Coordenador dos projetos de desenvolvimento educativo; Coordenador dos serviços técnicos 

educativos e o Coordenador Projeto TEIP. 

 Este órgão reúne mensalmente determinando as diretrizes pedagógicas para todo o Agrupamento. 
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4. ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO EDUCATIVA 

 

4.1. DEPARTAMENTOS CURRICULARES 

 
Relativamente às atividades desenvolvidas foram realizadas as previstas nos normativos legais e regulamento interno 

do Agrupamento.  

Ao nível das estratégias pedagógicas os departamentos contribuíram com propostas que foram transmitidas no 

Conselho Pedagógico, assim como com propostas de atividades a incluir no PAA. Todas as atividades resultaram e resultam 

de muita ponderação, entre todos os docentes, tendo essencialmente como referência o desenvolvimento de competências 

que visam uma melhoria do sucesso escolar dos alunos e que pretendem atingir o previsto no Perfil dos Alunos à saída da 

Escolaridade obrigatória. 

Como sugestões de melhoria, salientam-se: a continuidade e intensificação do trabalho colaborativo em prol de uma 

maior e mais eficaz articulação dos saberes; reforço e cooperação entre os grupos disciplinares de modo a que estes possam 

criar dinâmicas de trabalho ao nível dos conselhos de turma, visando a melhoria das aprendizagens significativas dos alunos 

com propostas de atividades conjuntas entre diferentes grupos disciplinares privilegiando-se a articulação vertical e 

horizontal. 

 

4.2. COORDENAÇÃO DE CICLO 

 
 Em relação aos coordenadores de ciclo constata-se uma constante a preocupação de analisar, refletir e debater toda 

a legislação que vai surgindo ao longo do ano letivo; uma disponibilidade para ouvir e aconselhar os diretores de turma sobre 

os mais variados assuntos, nomeadamente no que diz respeito a problemas comportamentais, pedagógicos, preparação dos 

momentos avaliativos; preparação e monitorização do Ensino não presencial (E@D); informações para articulação de ciclos; 

reflexão sobre os resultados da avaliação; definição de estratégias conducentes ao sucesso educativo. 

Como melhoria deve continuar-se a incentivar cada vez mais a vinda dos Encarregados de Educação à escola com 

vista a poderem ter um acompanhamento mais próximo no processo de ensino aprendizagem dos seus educandos. 

 

4.3.  COORDENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO 

 
Os coordenadores dos Centros Escolares de Resende, S. Martinho de Mouros e S. Cipriano realizam um trabalho de 

ligação entre o 1º ciclo e a escola sede, assim sendo: 

•    estabeleceram uma boa relação entre os vários elementos da comunidade educativa, revelando ponderação, 

respeito, firmeza e capacidade de resposta às necessidades e anseios dos intervenientes;  

•    mobilizaram com agilidade e bom senso os recursos humanos e materiais, promovendo o bom funcionamento das 

escolas dando respostas assertivas a novas situações; 

•    incentivaram a participação ativa dos pais/encarregados de educação, autarquia e outros parceiros da comunidade 

nas atividades educativas; 

•    zelaram pela disciplina e pelo sucesso educativo dos alunos; 

•    coordenaram as atividades educativas em articulação com a direção do agrupamento;  
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•    promoveram, planificaram e dinamizaram as atividades do PAA e outras; 

•    prepararam e presidiram às reuniões de Conselho de Núcleo, promovendo a articulação entre os vários membros 

de cada departamento e, os departamentos entre si; 

•    promoveram a articulação e o trabalho colaborativo com os professores da AEC. 

 

4.4.  DIREÇÃO DE CURSO 

 
Relativamente às atividades dos diretores de curso desempenharam as referidas nos normativos legais e regulamento 

interno do Agrupamento. Das atividades realizadas destacam-se o acompanhamento e avaliação do curso no âmbito da 

organização do mapa mensal/contagem das horas/volume de formação dos docentes; preparação e monitorização do E@D; 

a organização da documentação da Formação em Contexto de Trabalho para os formandos, tutores das empresas e 

professores orientadores e avaliação final da formação; o levantamento das necessidades de material didático em conjunto 

com os técnicos e o diretor de instalações; transmissão objetiva da identidade do curso aos alunos, informando os alunos 

sobre as regras de funcionamento dos cursos, nomeadamente a nível da Formação em Contexto de Trabalho (FCT) e Prova 

de Aptidão Profissional (PAP), previsto nos regulamentos específicos, assim como estabelecer os contactos com o mundo 

empresarial que possibilitaram a colocação dos alunos em estágio. 

  

4.5.  DIRETORES DE TURMA  

 
O diretor de é um docente que revela capacidade de relação com todos os intervenientes do processo educativo; 

espírito de tolerância e compreensão, associado a atitudes de firmeza que implicavam respeito mútuo; espírito metódico e 

dinamizador; capacidade de prever situações; bom senso e ponderação; disponibilidade e humanidade e capacidade de 

adaptação a novas situações. 

 Nos termos dos normativos legais, regulamento interno e orientações emanadas os Diretores de Turma 

desenvolveram as atividades inerentes ao seu cargo estabelecendo uma relação de proximidade com os alunos, docentes 

do Conselho de turma e Encarregados de Educação sendo um importante elo de ligação entre a escola e o meio e que, este 

ano letivo, teve uma relevância ainda maior, fruto da situação pandémica e do E@D. 

  Como sugestões de melhoria é importante dar continuidade à articulação das atividades da turma com os Pais/ 

Encarregados de Educação promovendo a sua participação e dar continuidade à uniformização dos documentos gerais da 

direção de turma para todo o Agrupamento.  

 Assim considera-se que os diretores de turma foram cruciais na promoção do sucesso pessoal e educativo dos seus 

alunos: elo de ligação entre a escola e as famílias; mediadores entre os professores, os alunos, os auxiliares de ação 

educativa, os encarregados de educação e a direção executiva; animadores educativos e dinamizadores de projetos; 

interagiram com outros atores da organização escolar; foram gestores de conflitos; orientadores dos alunos; educaram para 

os valores. Foram acompanhantes e, por vezes, confidentes.  
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4.6.  REPRESENTANTES DE DISCIPLINA 

 
Os representantes dos diferentes grupos disciplinares, têm como principais atividades no desempenho do cargo: 

convocar as reuniões da secção, quando não integradas em reuniões do departamento; coordenar as atividades 

pedagógicas; promover a integração dos novos professores; promover a troca de experiências pedagógicas e a cooperação 

entre os docentes; promover a articulação com departamento; assegurar os meios para a conservação e manutenção dos 

espaços e equipamentos próprios; efetuar a avaliação das atividades desenvolvidas; zelar pela atualização e manutenção 

dos arquivadores de informação respeitantes a planificações e instrumentos de avaliação e outros elementos considerados 

de interesse pela secção. 

  

4.7. COORDENAÇÃO DO PROJETO TEIP (TERRITÓRIO EDUCATIVO DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIA) 

 
O trabalho da coordenação TEIP deverá ser preparado, articulado e acompanhado pela direção e pelo Conselho 

Pedagógico.  

 Os elementos da equipa TEIP, nomeadamente os coordenadores das ações envolveram-se ativamente na 

implementação da generalidade das ações previstas no Plano de Melhoria TEIP. Assim com a sua dinâmica promoveram o 

envolvimento e participação dos elementos das restantes equipas no sentido das ações se realizarem com sucesso e se 

atingirem os objetivos delineados no PEA. 

 Quanto às dificuldades/problemas, destaca-se a dimensão do agrupamento e distância entre estabelecimentos de 

ensino, acrescentando-se este ano letivo dos condicionamentos do E@D, imposto pela situação epidemiológica da Covid-

19. 

Acredita-se que a continuidade do Projeto TEIP no nosso agrupamento seria uma mais-valia para a melhoria da 

qualidade efetiva das aprendizagens dos alunos, considerando-se o trabalho realizado muito satisfatório. 

 
 

4.8. COORDENAÇÃO DE PROJETOS 

 
As atividades desenvolvidas estão de acordo com previsto no regulamento Interno do Agrupamento, nomeadamente 

no Capitulo III, secção II, subseção III, Artigo 114.º, onde estão referenciadas as Competências do coordenador de projetos, 

destacando-se as seguintes: incentivar o desenvolvimento de projetos no Agrupamento; coordenar as diversas atividades 

dos projetos, articulando-as de modo a concretizar o definido no PEA; articular os diferentes intervenientes com os órgãos 

de gestão do agrupamento de escolas; elaboração do Plano Plurianual de Atividades (PPA), para o triénio, 2018-2021 em 

função do novo PEA. 

Considera-se que o trabalho realizado foi muito positivo, pois, face aos constrangimentos verificados, permitiu o 

desenvolvimento de projetos, a articulação e a promoção de atividades com entidades parceiras que possibilitaram aos 

nossos alunos vivenciar novas experiências em contextos culturais diferentes o que lhes proporcionou o desenvolvimento de 

competências ao nível de conhecimentos, capacidades e atitudes, que facilitaram a sua intervenção em áreas como a 

cidadania, a solidariedade, o ambiente, a segurança ou ciência. 
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4.9. COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA 

 
No que respeita à Cidadania e Desenvolvimento foi aplicado o previsto na estratégia nacional da cidadania 

encontrando-se envolvidas turmas desde o 1º CEB ao Ensino Secundário. 

 Quanto aos domínios selecionados pelos Conselhos de Turma ou Conselho de Docentes/EECDA (Educação para a 

Cidadania e Desenvolvimento do Agrupamento) destacam-se: Direitos Humanos, Igualdade Género, Interculturalidade, 

Desenvolvimento Sustentável, Educação Ambiental, Saúde, Sexualidade, Media, Instituições e Participação Democrática, 

Literacia Financeira e Educação para o consumo, Risco, Segurança Rodoviária, Empreendedorismo, Mundo do Trabalho, 

Segurança, Defesa e Paz, Bem-estar animal e voluntariado. Os domínios trabalhados por um maior número de turmas foram 

Direitos Humanos, Igualdade Género, Interculturalidade e Saúde. Os domínios que não foram trabalhados no presente ano 

letivo num determinado ciclo serão trabalhados em anos seguintes. 

 

4.10. COORDENAÇÃO DA BIBLIOTECA 

 
 A Biblioteca Escolar disponibilizou serviços de aprendizagem, fundo documental e recursos que permitiram o acesso 

a todos os membros da comunidade escolar, numa resposta adequada às escolas e aos utilizadores, na promoção de um 

conjunto de iniciativas indutoras do aperfeiçoamento de competências (da leitura, pesquisa e uso de informação e digitais), 

numa lógica de educação inclusiva, desenvolvimento cultural, cidadania democrática e formação integral dos alunos, em 

todos os suportes e meios de comunicação, presencialmente e à distância. 

Foram desenvolvidas atividades muito diversificadas e destinadas a um público-alvo diferenciado, definidas de acordo 

com o Plano Anual de Atividades, no âmbito dos domínios: A – Currículo, Literacias e Aprendizagens; B – Leitura e Literacia; 

C – Projetos e Parcerias; D – Gestão da Biblioteca Escolar. 

Entre outras, destacam-se: 

•      As atividades desenvolvidas em articulação e trabalho colaborativo, com diretores de turma e vários professores 

disciplinares, no âmbito de iniciativas do Referencial “Aprender com a Biblioteca Escolar”, da ação TEIP “Partilhar para 

melhorar” e da comemoração da Semana da Leitura; 

•     O Concurso Nacional de Leitura – com a passagem, à fase final; 

•     A participação na fase nacional das VIII Olimpíadas da Língua Portuguesa; 

•     A organização e publicação do nono ebook “Escrita em três ciclos – Histórias originais”; 

•     A contribuição de 3 histórias (EB2, CESC e CER) para o livro da Ajudaris 2021. 

Verificou-se muito boa articulação entre a coordenação da BE e a direção e o Conselho Pedagógico. 

Mediante a análise do Relatório do Modelo de Avaliação da Biblioteca Escolar da Escola Secundária, constata-se que 

os perfis de desempenho se situam entre os níveis 3 e 4, sendo que, no primeiro, «A ação da biblioteca traduz-se num bom 

desempenho. Tem um impacto consistente e positivo. Apresenta uma maioria de pontos fortes nos indicadores avaliados e 

os resultados obtidos apontam para um bom exercício, havendo melhorias a introduzir» e, no segundo, «A ação da biblioteca 

traduz-se num muito bom desempenho. Tem um impacto consistente e bastante positivo. Os pontos fortes predominam na 

quase totalidade dos indicadores avaliados e os resultados obtidos apontam para um nível de eficiência acima da média». 

São de salientar o envolvimento e o empenho dos membros da equipa, na concretização das tarefas previstas, 

fazendo-se, assim, um balanço positivo do trabalho realizado. 
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4.11. DIREÇÃO DE INSTALAÇÕES 

 
os diretores de instalações cumprem as tarefas inerentes ao desempenho do cargo e que constam no regulamento 

interno do Agrupamento, destacando-se o apoio à manutenção, conservação e organização do material existente nas 

diversas salas; requisição de material e a atualização dos inventários referente ao presente ano letivo.                                                                      

 Relativamente às sugestões de melhoria deverá melhorar-se a gestão do material e uma cuidada descentralização 

do mesmo, para a sua utilização noutras salas, nomeadamente no que respeita aos materiais de laboratório, assim como 

uma ajustada planificação das atividades práticas/experimentais a realizar. 
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5. EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO AGRUPAMENTO 
 

Da análise ao relatório apresentado pela Coordenadora dos Clubes e Projetos apresentam-se apenas algumas 

considerações sobre a implementação do Plano Anual de Atividades do Agrupamento (PAAA), no presente ano letivo, que a 

Equipa considerou importante destacar.   

Das atividades desenvolvidas ao longo deste ano letivo realçam-se as seguintes, quer pela importância que têm ao 

nível do reforço da identidade do agrupamento a nível interno e externo, quer pela sua abrangência e impacto na formação 

integral das nossas crianças e jovens:  

• Publicação periódica da Revista AEResende, 

• Desenvolvimento de quatro projetos Erasmus +: Erasmus+ “HEALTH”, “MADS”, “The Game of Values” e “EVA”; 

• Festa de Natal do Agrupamento de Escolas de Resende; 

• Desenvolvimento das atividades da Biblioteca Escolar, nomeadamente, a Semana da Leitura, a participação no 

Concurso Nacional de Leitura (com a passagem, à fase final), a participação de uma aluna na fase nacional das VIII 

Olimpíadas da Língua Portuguesa, a organização e publicação do nono e-book “Escrita em três ciclos – Histórias originais” 

e a contribuição de 3 histórias (EB2, CESC e CER) para o livro da Ajudaris 2021; 

• Visitas de Estudo; 

• Torneios desportivos a nível interno; 

• Exposição de trabalhos realizados nas diversas disciplinas; 

• Festa dos Finalistas. 

Da análise dos dados apresentados, constata-se que, uma parte significativa das atividades previstas no Plano Anual 

de Atividades, para este ano letivo, não foram concretizadas, no entanto, no que respeita à avaliação das atividades 

realizadas, constatou-se uma notável satisfação em quase todos os aspetos avaliados. 

O facto de 20% das atividades previstas para este ano letivo não se realizarem deve-se, fundamentalmente, à 

suspensão das atividades letivas presenciais decretada pelo governo a partir 22 de janeiro, o que levou a que, na maior parte 

do tempo destinado ao segundo período letivo, as atividades decorressem em regime de Ensino à Distância. Apesar disso, 

continuaram a dinamizar-se as atividades dos diversos Projetos e Clubes existentes, ainda que de acordo com o Plano de 

Ensino à Distância (E@D), adaptando as planificações ao contexto que se viveu, por outro lado, devido à pandemia 

provocada pela COVID-19 não foi possível realizar uma parte significativa das atividades previstas, nomeadamente a maioria 

das visitas de estudo. 

O sucesso do PAA nestes anos letivos, em que as condições obrigaram toda a Comunidade Escolar a reinventarse, 

só foi possível com a disponibilidade, o empenho e a dedicação de todos os intervenientes. O envolvimento de todos na 

execução do Plano Anual de Atividades, quer ao nível da Comunidade Escolar, quer ao nível de parceiros, evidencia um 

investimento, não só na qualidade das aprendizagens dos alunos, e consequentemente no seu sucesso escolar, mas também 

na sua formação integral, contribuindo para o desenvolvimento de valores e de competências, essências nas respostas que 

as nossas crianças e os nossos jovens terão de dar aos desafios que o futuro lhes reserva. 

Assim, pode concluir-se que a execução do Plano Anual de Atividades constituiu uma ferramenta de consolidação 

das ações previstas no Projeto Educativo do Agrupamento. 
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6. ANÁLISE DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO SUMATIVA INTERNA 
 

A análise que se apresenta de seguida reflete os resultados obtidos na avaliação interna nas diversas áreas e ciclos 

de ensino do Agrupamento. 

 Os dados apresentados foram recolhidos do programa alunos – GIAE – sendo apresentados por ano de escolaridade, 

pautas das turmas e das fichas síntese das turmas. 

 

6.1. PRÉ-ESCOLAR: 

 

Na Educação Pré-escolar, a avaliação não envolve nem a classificação da aprendizagem da criança nem o 

juízo de valor sobre a sua maneira de ser, consiste sim, na recolha de informações e conhecimento para a ação e 

tomada de decisões sobre a prática. Deve adotar um caráter de natureza holística, descritiva, contextualizada e 

contínua, numa perspetiva formativa dos progressos de cada criança. 

Assim sendo a avaliação é baseada nos seguintes Princípios: 

• Caráter holístico e contextualizado do processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança  

• Coerência entre os processos de avaliação e os princípios subjacentes à construção e gestão do 

currículo definidos nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar  

• Utilização de técnicas e instrumentos de observação e registo diversificados  

• Caráter formativo  

• Enfoque nos processos e nos progressos da aprendizagem de cada criança situados nos contextos em 

que ocorrem.  

 
Finalidades da avaliação: 

• Recolher informações que permitam regular o processo educativo;  

• Refletir sobre os efeitos da ação educativa, a partir da avaliação de cada criança e do grupo, de modo a 

estabelecer a progressão das aprendizagens;  

• Permitir à criança participar na avaliação da sua aprendizagem, tomando consciência dos seus progressos a 

partir da reflexão sobre as suas realizações e o seu percurso; 

• Valorizar as conquistas e descobertas da criança ao longo do seu percurso no jardim-de-infância; 

• Fornecer informação significativa aos encarregados de educação tendo em conta o superior interesse da criança; 

• Facilitar a transição e a continuidade entre a educação pré-escolar e o ensino obrigatório, através da 

disponibilização de informação aos ciclos de ensino subsequentes. 

A avaliação incidiu sobre as aprendizagens promovidas nas seguintes Áreas Curriculares: 

• ÁREA DA FORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL 

• ÁREA DE EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO 

• ÁREA DO CONHECIMENTO DO MUNDO 

Segundo informação emanada pelos educadores no respetivo departamento e registada em ata, neste período letivo, 

foi possível constatar o seguinte: 
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As aprendizagens promovidas para os respetivos grupos, nas diferentes áreas curriculares, tendo em conta o ritmo 

e a individualidades de cada criança, foram alcançadas na sua maioria.  

As aprendizagens promovidas para os respetivos grupos, nas diferentes áreas curriculares, tendo em conta o ritmo 

e a individualidades de cada criança, foram alcançadas na sua maioria.  

Das 179 crianças que frequentaram este período, os três Centros Escolares, (CER- 110; S. Martinho-47; S. 

Cipriano- 22), 71 ingressam no 1º CEB, (CER- 43; S. Martinho-16; S. Cipriano-12). 

 De referir, no entanto, que em algumas crianças ainda se notam constrangimentos a nível da linguagem, 

cumprimento de regras/ comportamento, concentração/ atenção e psicomotricidade.  

 O número de crianças acompanhadas pelas diversas medidas de apoio é o seguinte:  

 ELI- 9 

Terapia da Fala- 28 

Psico- pedagogia-9 

Terapia ocupacional-4 

Psicomotricidade-3 

Medidas Seletivas- 1  

 (Foram referenciadas com medidas seletivas 5 crianças que ingressam no 1º CEB). 
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6.2. 1º CICLO 

 
O quadro apresenta o universo de crianças do 1º Ciclo distribuidas pelos diferentes anos e centros escolares. 

CENTRO 

ESCOLAR 

NÚMERO DE TURMAS E DE ALUNOS 

Turmas  Alunos  Turmas  Alunos  Turmas  Alunos  Turmas  Alunos  Turmas  Alunos  

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano TOTAL 

Centro Escolar de 
Resende (CER) 

2 42 3 49 2 46 3 53 10 191 

Centro Escolar de 
S. Martinho de 

Mouros (CESMM) 

1 15 1 (a) 10 1 (a) 13 1 14 3 (a) 51 

Centro Escolar de 
S. Cipriano (CESC) 

1 (b) 6 1 (b) 13 1 14 1 16 3 (b) 49 

Quadro I – Constituição dos Centros Escolares 

(a) – Uma das turmas do CESMM é mista com 2º e 3º ano. 

(b) – Uma das turmas do CESC é mista com 1º e 2º ano 

 

1º ANO 

 

 
Quadro II – Resultados globais do 1º Ano 

 
Gráfico I – Resultados globais do 1º Ano 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom Matriculados Com Classificação N.º % N.º %

PORT 5 17 16 25 63 63 5 7,9 58 92,1 4,0

MAT 0 16 27 20 63 63 0 0 63 100 4,1

EM 0 14 23 26 63 63 0 0 63 100 4,2

AE 0 17 23 23 63 63 0 0 63 100 4,1

EAEF 0 15 33 15 63 63 0 0 63 100 4

OFC-PL 0 9 29 25 63 63 0 0 63 100 4,3

MédiaDisciplinas
Classificações N.º Alunos

NEGATIVAS

< Suficiente

POSITIVAS

=> Suficiente
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2º ANO 

 

 
Quadro III – Resultados globais do 2º Ano 

 

 
      Gráfico II – Resultados globais do 2º Ano 

 

 
Gráfico III – Evolução dos resultados ao longo do ano 

 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom Matriculados Com Classificação N.º % N.º %

PORT 1 29 19 23 74 72 1 1,4 71 98,6 3,9

MAT 0 31 18 23 74 72 0 0 72 100 3,9

EM 0 8 27 37 74 72 0 0 72 100 4,4

AE 0 21 26 25 74 72 0 0 72 100 4,1

EAEF 0 8 32 32 74 72 0 0 72 100 4,3

OFC-PL 0 13 32 27 74 72 0 0 72 100 4,2

MédiaDisciplinas
Classificações N.º Alunos

NEGATIVAS

< Suficiente

POSITIVAS

=> Suficiente
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3º ANO 

 
Quadro IV – Resultados globais do 3º Ano 

 

 
Gráfico IV – Resultados globais do 3º Ano  

 

 

Gráfico V – Evolução dos resultados ao longo do Ano 

 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom Matriculados Com Classificação N.º % N.º %

PORT 1 29 32 11 73 73 1 1,4 72 98,6 3,7

MAT 1 31 28 13 73 73 1 1,4 72 98,6 3,7

EM 0 18 29 26 73 73 0 0 73 100 4,1

ING 0 15 28 30 73 73 0 0 73 100 4,2

AE 0 22 25 26 73 73 0 0 73 100 4,1

EAEF 0 15 35 23 73 73 0 0 73 100 4,1

OFC-EC 0 13 35 25 73 73 0 0 73 100 4,2

MédiaDisciplinas
Classificações N.º Alunos

NEGATIVAS

< Suficiente

POSITIVAS

=> Suficiente
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4º ANO 

 

Quadro V – Resultados globais do 4º Ano 

 

 
Gráfico VI – Resultados globais do 4º Ano 

 

 

 
Gráfico VII – Evolução dos resultados ao longo do Ano 

 

 

 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom Matriculados Com Classificação N.º % N.º %

PORT 1 23 26 33 83 83 1 1,2 82 98,8 4,1

MAT 1 24 24 34 83 83 1 1,2 82 98,8 4,1

EM 0 20 16 47 83 83 0 0 83 100 4,3

ING 2 18 24 39 83 83 2 2,4 81 97,6 4,2

AE 0 15 24 44 83 83 0 0 83 100 4,4

EAFM 0 9 21 53 83 83 0 0 83 100 4,5

OFC-EC 0 14 19 50 83 83 0 0 83 100 4,4

MédiaDisciplinas
Classificações N.º Alunos

NEGATIVAS

< Suficiente

POSITIVAS

=> Suficiente
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Gráfico VIII – Evolução dos resultados ao longo do ano no 1º Ciclo 

 

Quadro VI – Resultados comparados com as Metas TEIP contratualizadas: 

 

 

METAS/ TURMA 

Alunos com positiva a todas as 

disciplinas 

TAXA 

SUCESSO INSUCESSO 

≥ 91,2% Desvio ≥ 99% Desvio ≤1% Desvio 

1ºAno 
(63 alunos) 

92,06% (+0,86%) 100% (+1%) 0% (+1%) 

2ºAno 
(72 alunos) 

98,60% (+7,4%) 100% (+1%) 0% (+1%) 

3º Ano 
(73 alunos) 

97,26% (+6,06%) 100% (+1%) 0% (+1%) 

4º Ano 
(83 alunos) 

97,59% (+6,39%) 100% (+1%) 0% (+1%) 

Total – 1º Ciclo 
 (291 alunos) (96,56%) (+5,36%) 100% (+1%) 0% (+1%) 

ANÁLISE GLOBAL – 1º CICLO: 

TAXA DE SUCESSO: 

1ºANO 2º ANO 3º ANO 4ºANO 

100% 100% 100% 100% 

↑ ↑ ↑ ↑ 
• A taxa de sucesso no 1º, 2º, 3º e 4ºano foi de 100 %, tendo atingido a meta proposta. 

• A taxa média de insucesso/retenção no 1º ciclo foi de 0%.  

1º ANO 

• Taxa de sucesso global é (63) 100%; 

• Taxa de sucesso a Português é 92,06 % e a Matemática é 100 %; 

• Taxa de sucesso a Estudo do Meio é 100 %; 

• Classificação predominante a Português, Muito Bom (25 alunos); 

• Classificação predominante a Matemática, Bom (27 alunos); 

• Classificação predominante a Estudo do Meio, Muito Bom (26 alunos). 

2º ANO 
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ESTRATÉGIAS PARA MELHORAR O APROVEITAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DO 1º CICLO 
(Sugestões para o próximo ano letivo previstas na ata de Departamento Curricular)  

1º ANO 

• Acompanhamento precoce e mais individualizado a alunos em situação de dificuldade, logo quando são detetadas 

as primeiras dificuldades; 

• Apostar na diferenciação pedagógica, criando grupos mais pequenos, para facilitar o ensino individualizado; 

• Trabalho específico de leitura e escrita, personalizado, em espaço com os recursos necessários; 

• Diferenciação de estratégias e métodos de ensino; 

• Incentivo e valorização dos hábitos de estudo e organização do trabalho; 

• Maior articulação com os Encarregados de Educação no sentido de os manter informados sobre a evolução dos 

seus educandos e encontrar estratégias de motivação e acompanhamento dos mesmos. 

 

2º ANO  

• Taxa de sucesso global é (72) 100%; 

• Taxa de sucesso a Português é 98,061% e a Matemática é 100 %; 

• Taxa de sucesso a Estudo do Meio é 100 %; 

• Classificação predominante a Português, Suficiente (29 alunos); 

• Classificação predominante a Matemática, Suficiente (31 alunos); 

• Classificação predominante a Estudo do Meio, Muito Bom (37 alunos). 
 

3º ANO 

• Taxa de sucesso global é (73) 100%; 

• Taxa de sucesso a Português é 98,63 % e a Matemática é 98,63%;  

• Taxa de sucesso a Estudo do Meio 100 %; 

• Classificação predominante a Português, Bom (32 alunos); 

• Classificação predominante a Matemática, Suficiente (31 alunos); 

• Classificação predominante a Estudo do Meio, Bom (29 alunos); 

• Classificação predominante a Inglês, Muito Bom (30 alunos). 
 

4º ANO 

• Taxa de sucesso global é (83) 100%; 

• Taxa de sucesso a Português é 98,80 % e a Matemática é 98,80%;  

• Taxa de sucesso a Estudo do Meio 100 %; 

• Classificação predominante a Português, Muito Bom (33 alunos); 

• Classificação predominante a Matemática, Muito Bom (34 alunos); 

• Classificação predominante a Estudo do Meio, Muito Bom (47 alunos); 

• Classificação predominante a Inglês, Muito Bom (39 alunos). 

No 1º Ciclo não se verificam situações de indisciplina nem de interrupção precoce do percurso escolar, pelo que 

as metas TEIP previstas (M=0%), foram atingidas. 
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• Acompanhamento precoce e mais individualizado a alunos em situação de dificuldade, logo nos primeiros anos de 

escolaridade; 

• Apostar na diferenciação pedagógica, criando grupos mais pequenos, para facilitar o ensino individualizado; 

• Trabalho específico de leitura e escrita, personalizado, em espaço com os recursos necessários; 

• Diferenciação de estratégias e métodos de ensino; 

• Incentivo e valorização dos hábitos de estudo e organização do trabalho; 

• Maior articulação com os Encarregados de Educação no sentido de os manter informados sobre a evolução dos 

seus educandos e encontrar estratégias de motivação e acompanhamento dos mesmos. 

 

3º ANO  

• Apostar na diferenciação pedagógica, criando grupos mais pequenos, para facilitar o ensino individualizado; 

• Diferenciação de estratégias e métodos de ensino; 

• Incentivo e valorização dos hábitos de estudo e organização do trabalho; 

• Apoio educativo ou coadjuvação à disciplina de Inglês; 

• Maior articulação com os Encarregados de Educação no sentido de os manter informados sobre a evolução dos 

seus educandos e encontrar estratégias de motivação e acompanhamento dos mesmos. 

 

4º ANO  

• Apostar na diferenciação pedagógica, criando grupos mais pequenos, para facilitar o ensino individualizado; 

• Diferenciação de estratégias e métodos de ensino; 

• Incentivo e valorização dos hábitos de estudo e organização do trabalho; 

• Apoio educativo ou coadjuvação à disciplina de Inglês; 

• Maior articulação com os Encarregados de Educação no sentido de os manter informados sobre a evolução dos 

seus educandos e encontrar estratégias de motivação e acompanhamento dos mesmos. 
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6.2.1. COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS COM OS ANOS ANTERIORES: 

 

 
Gráfico IX – Evolução dos Resultados no 1º Ano 

 

 
Gráfico X – Evolução dos Resultados no 2º Ano 

 
Gráfico XI – Evolução dos Resultados no 3º Ano 
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Gráfico XII – Evolução dos Resultados no 4º Ano 

 

 
Gráfico XIII – Evolução dos Resultados no 1º Ciclo 
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6.2. 2º CICLO 
 

5ºANO: 

 
Quadro VII – Resultados globais do 5º Ano 

 
Gráfico XIV – Resultados globais do 5º Ano 

 

 

Gráfico XV – Evolução dos Resultados ao longo do Ano – 5º Ano 

1 2 3 4 5 Matriculados Com Classificação N.º % N.º %

PORT 0 24 39 18 6 88 87 24 27,6 63 72,4 3,1

ING-I 0 11 41 20 15 88 87 11 12,6 76 87,4 3,5

HGP 0 20 34 16 17 88 87 20 23,0 67 77,0 3,3

CIDDES 0 0 33 27 27 88 87 0 0 87 100 3,9

MAT 0 27 28 21 11 88 87 27 31,0 60 69,0 3,2

CN 0 17 34 23 13 88 87 17 19,5 70 80,5 3,4

EV 0 0 25 21 41 88 87 0 0 87 100 4,2

ET 0 0 26 16 45 88 87 0 0 87 100 4,2

EDM 0 0 28 29 30 88 87 0 0 87 100 4,0

TIC 0 0 40 33 14 88 87 0 0 87 100 3,7

EDF 0 0 5 12 70 88 87 0 0 87 100 4,8

EMR 0 0 1 8 76 86 85 0 0 85 100 4,9

MédiaDisciplinas
Classificações N.º Alunos

NEGATIVAS

< 3

POSITIVAS

=> 3
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Quadro VIII - Resultados comparados com as Metas TEIP contratualizadas: 

 

6º ANO: 

 
Quadro IX – Resultados Globais do 6º Ano 

 
Gráfico XVI – Resultados Globais do 6º Ano 

1 2 3 4 5 Matriculados Com Classificação N.º % N.º %

PORT 0 7 46 20 19 92 92 7 7,6 85 92,4 3,6

ING-I 0 9 40 25 17 92 91 9 9,9 82 90,1 3,6

HGP 0 2 57 17 15 92 91 2 2,2 89 97,8 3,5

CIDDES 0 0 23 19 49 92 91 0 0 91 100 4,3

MAT 0 21 33 18 19 92 91 21 23,1 70 76,9 3,4

CN 0 4 54 25 9 92 92 4 4,4 88 95,7 3,4

EV 0 0 26 22 44 92 92 0 0 92 100 4,2

ET 0 0 26 17 48 92 91 0 0 91 100 4,24

EDM 0 1 34 23 34 92 92 1 1,1 91 98,9 4,0

TIC 0 0 16 34 41 92 91 0 0 91 100 4,3

EDF 0 0 15 24 52 92 91 0 0 91 100 4,4

EMR 0 0 0 11 80 91 91 0 0 91 100 4,9

MédiaDisciplinas
Classificações N.º Alunos

NEGATIVAS

< 3

POSITIVAS

=> 3

METAS/ 

TURMA 

Alunos com nível positivo  

a todas as disciplinas 
PORTUGUÊS MATEMÁTICA 

TAXA 

SUCESSO INSUCESSO 

≥ 85,85% Desvio ≥93,07% Desvio ≥79,21% Desvio ≥98% Desvio ≤2% Desvio 

5º A 
(18 alunos) 

11; (61,11%) (-24,74%) 14; (77,77%) (-15,30%) 13; (72,22%) (-6,99%) 18; (100%) (+2%) 0; (0%) (+2%) 

5º B 
(18 alunos) 

10; (55,55%) (- 30,3%) 13; (72,22%) (-20,85%) 12; (66,66%) (-12,55%) 18; (100%) (+2%) 0; (0%) (+2%) 

5º C 
(18 alunos) 

12; (66,66%) (-19,19%) 12; (66,66%) (-24,41%) 13; (72,22%) (-6,99%) 18; (100%) (+2%) 0; (0%) (+2%) 

5º D 
(17 alunos) 

8; (47,05%) (-38,80%) 12; (70,58%) (-22,49%) 8; (47,05%) (-32,16%) 17; (100%) (+2%) 0; (0%) (+2%) 

5ºE 
(16 alunos) 

12; (75%) (-10,85%) 12; (75%) (-16,07%) 14; (87,50%) (8,29%) 16; (100%) (+2%) 0; (0%) (+2%) 

Total - 5º Ano 
(87 alunos) 

53; (60,92%) (-24,93%) 63; (72,41%) (-20,66%) 60; (68,97%) (-10,24%) 87; (100%) (+2%) 0; (0%) (2%) 
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Gráfico XVII – Evolução dos Resultados ao longo do Ano – 6ºAno 

Quadro X – Resultados comparados com as Metas TEIP contratualizadas: 

 
 

 
Gráfico XVIII – Evolução dos resultados, no 2º Ciclo, ao longo do Ano 

 

 

METAS/ TURMA 

Alunos com nível positivo 

a todas as disciplinas 
PORTUGUÊS MATEMÁTICA 

TAXA 

SUCESSO INSUCESSO 

≥ 85,85% Desvio ≥90,82% Desvio ≥84,69% Desvio ≥98% Desvio ≤ 2% Desvio 

6ºA 
(18 alunos) 

12; (66,67%) (-19,18%) 18; (100%) (+9,18%) 14; (77,78%) (-6,91%) 18; (100%) (+2%) 0; (0%) (+2%) 

6ºB 
(19 alunos) 

13; (68,42%) (-17,43%) 18; (94,74%) (+3,92%) 13; (68,42%) (-16,27%) 19; (100%) (+2%) 0; (0%) (+2%) 

6ºC 
(19 alunos) 

17; (89,47%) (+3,62%) 19; (100%) (+9,18%) 18; (94,73%) (+10,04%) 19; (100%) (+2%) 0; (0%) (+2%) 

6ºD 
(18 alunos) 

9; (50%) (-35,85%) 12; (66,67%) (-24,15%) 15; (83,33%) (-1,36%) 18; (100%) (+2%) 0; (0%) (+2%) 

6ºE 
(18 alunos) 

11; (64,70%) (-21,15%) 18; (100%) (9,18%) 10; (58,82%) (-25,87%) 18; (100%) (+2%) 0; (0%) (+2%) 

Total - 6º Ano 
(92 alunos) 

62; (67,39%) (-18,46%) 85; (92,39%) (1,57%) 70; (76,09%) (-8,6%) 92; (100%) (+2%) 0; (0%) (+2%) 
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Quadro XI – Resultados obtidos e comparados com as Metas TEIP contratualizadas: 

 

 

 

Quadro XII – Metas TEIP contratualizadas no 2º Ciclo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Quadro XIII – Medidas Implementadas no 2º Ciclo: 

 
 
 

METAS/ TURMA 

Alunos com nível positivo  

a todas as disciplinas 

TAXA 

SUCESSO INSUCESSO 

≥ 85,85% Desvio ≥ 98% Desvio ≤ 2% Desvio 

5ºAno 
(87 alunos) 

53; (60,92%) (-24,93%) 87; (100%) (+2%) 0; (0%) (+2%) 

6º Ano 
(92 alunos) 

62; (67,39%) (-18,46%) 92; (100%) (+2%) 0; (0%) (+2%) 

Total – 2º Ciclo 
(179 alunos) 

115; (64,25%) (-21,6%) 179; (100%) (+2%) 0; (0%) (+2%) 

METAS TEIP 

Taxa de interrupção precoce do percurso 
escolar 

= 0% Desvio 

5ºA 0; 0% 0% 

5ºB 0; 0% 0% 

5ºC 0; 0% 0% 

5ºD 0; 0% 0% 

5ºE 0; 0% 0% 

Total – 5º Ano (87 alunos) 0; 0% 0% 
 

6ºA 0; 0% 0% 

6ºB 0; 0% 0% 

6ºC 0; 0% 0% 

6ºD 0; 0% 0% 

6ºE 0; 0% 0% 

Total – 6º Ano (92 alunos) 0; 0% 0% 
 

Total – 2º Ciclo (179 alunos) 0; 0% 0% 

AÇÕES IMPLEMENTADAS NAS TURMAS  

(3º Período) 

5ºAno 6ºAno 

A B C D E A B C D E 

Tutorias X  X X X X X X X X 

Assessorias X  X X X X X X X X 

Serviço de Psicologia e Orientação (SPO)   X X X X X X X X 

Apoio Pedagógico Individualizado (API) X  X X X X X X X X 

Apoio Educativo Individual (AEI) X  X X X X  X X X 

Projeto Includ-ed           
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Quadro XIV – Medidas disciplinares no 2º Ciclo: 

 

Quadro XV – Tipologia das medidas disciplinares no 2º Ciclo: 

 

Quadros XVI – Medidas disciplinares no 2º Ciclo: 

 

Quadros XVII – Medidas disciplinares no 2º Ciclo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS DISCIPLINARES 

TIPOLOGIA 5ºAno 6ºAno 

CORRETIVAS 

Ordem de saída de sala de aula e de mais locais onde se desenvolva o trabalho escolar 2 4 

Tarefas de carácter pedagógico e integração 0 1 

Condicionamento no acesso a certos espaços escolares/materiais e equipamentos 0 1 

Mudança de turma 0 0 

N.º de alunos reincidentes/ total de reincidências 0 1/2 

TOTAL – 2º CICLO 
2 6 

8 

SANCIONATÓRIAS 

Repreensão registada 0 0 

Suspensão até três dias 1 3 

Suspensão entre quatro e doze dias 0 0 

Transferência de escola 0 0 

Expulsão da escola 0 0 

Número de alunos reincidentes/Total de reincidências 0 0 

TOTAL – 2º CICLO 
1 3 

4 

MEDIDAS DISCIPLINARES 

METAS 

TEIP 

CORRETIVAS SANCIONATÓRIAS 

n.º de alunos envolvidos % de alunos n.º de alunos envolvidos % de alunos 

Sala de aula Outro espaço Sala de aula Outro espaço Sala de aula Outro espaço Sala de aula Outro espaço 

Total – 5º Ano 
(87 alunos) 

2 0 2,3% 0% 0 1 0% 1,15% 

 

Total – 6º Ano 
(92 alunos) 

4 2 4,35% 2,18% 0 3 0% 3,26% 

 

Total – 2º Ciclo 
(179 alunos) 

6 2 3,35% 1,12% 0 4 0% 2,23% 

METAS TEIP  

MEDIDAS DISCIPLINARES 
 (corretivas e sancionatórias) 

OCORRÊNCIAS  
(corretivas e sancionatórias) 

Número Total % Total Desvio (M≤0,08%) Número Total % Total Desvio (M=0%) 
Total – 5º Ano 

(87 alunos) 
3 3,45% (- 3,37%) 3 3,45% (- 3,45%) 

 

Total – 6º Ano 
(92 alunos) 

9 9,78% (- 9,70%) 9 9,78% (- 9,78%) 

 

Total – 2º Ciclo 
(179 alunos) 

12 6,70% (- 6,73%) 12 6,70% (- 6,70%) 

METAS TEIP  

MEDIDAS DISCIPLINARES POR ALUNO 

Corretivas 
Desvio 

Sancionatórias 
Desvio 

≤0,08% ≤0,08% 

Total – 5º Ano 
(87 alunos) 

2; 2,3% (- 2,22%) 1; 1,15% (- 1,07%) 

 

Total – 6º Ano 
(92 alunos) 

5; 5,43% (- 5,35%) 3; 3,26% (- 3,18%) 

Total – 2º Ciclo 
(179 alunos) 

7; 3,9% (- 3,82%) 4; 2,23% (- 2,15%) 
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ANÁLISE GLOBAL – 2º CICLO: 

5º ANO  
 

ANÁLISE POR TURMA: 
TURMA COMPORTAMENTO  APROVEITAMENTO EVOLUÇÃO (2ºP para o 3ºP) 

5ºA BOM MUITO BOM ═ / ↑ 

5ºB BOM MUITO BOM ═ / ↑ 

5ºC BOM MUITO BOM ═ / ↑ 

5ºD SATISFATÓRIO MUITO BOM ═ / ↑ 

5ºE MUITO BOM MUITO BOM ═ / ↑ 

• Todas as turmas apresentam 100% de sucesso; 

• Nenhuma turma apresenta insucesso; 

• Na turma A há 7 alunos com três ou mais níveis inferiores a três e há 3 alunos com nível inferior a três a Matemática e 

Português;  

• Na turma B há 5 alunos com três ou mais níveis inferiores a três e há 5 alunos com nível inferior a três a Matemática e 

Português;  

• Na turma C há 5 alunos com três ou mais níveis inferiores a três e há 5 alunos com nível inferior a três a Matemática e 

Português;  

• Na turma D há 5 alunos com três ou mais níveis inferiores a três e há 5 alunos com nível inferior a três a Matemática e 

Português;  

• Na turma E há 2 alunos com três ou mais níveis inferiores a três e há 2 alunos com nível inferior a três a Matemática e 

Português.  

• A turma com maior número de medidas disciplinares é o 5ºD, duas corretivas e duas sancionatórias. 

 
ANÁLISE POR ANO: 
 

• Taxa de sucesso no 5º Ano é de 100%; 

• As disciplinas com maior taxa de sucesso são CIDDES; EV; ET; TIC; EF; EMRC com 100%; Inglês com 87,0% e CN 

com 80,5%; 

• As disciplinas com a maior taxa de insucesso são Matemática (31%), Português (27,6%) e HGP (23%); 

• A taxa de interrupção do percurso escolar, no 5º ano, é de 0%; 

• Nas turmas de 5º ano relativamente às metas TEIP, todas as turmas apresentam desvio negativo na disciplina de 

Português. Na disciplina de Matemática, uma turma apresenta desvio positivo (5ºE). 

6º ANO 
 

ANÁLISE POR TURMA: 
TURMA COMPORTAMENTO APROVEITAMENTO EVOLUÇÃO (2ºP para o 3ºP) 

6ºA BOM MUITO BOM ═ / ↑ 

6ºB BOM MUITO BOM ═ / ↑ 

6ºC BOM MUITO BOM ↓ / ═ 

6ºD SATISFATÓRIO MUITO BOM ═ / ↑ 

6ºE POUCO SATISFATÓRIO MUITO BOM ↓ / ↑ 

• Todas as turmas apresentam 100% de sucesso; 
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ESTRATÉGIAS PARA MELHORAR O APROVEITAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DO 2º CICLO 
(Estratégias previstas nas atas dos Conselhos de Turma – 3º Período) 

 
5º e 6º Ano: 

• Implementação das assessorias e apoios (API; AEI; SPO e tutorias). 

 

 

 

 

 

• Nenhuma turma apresenta insucesso; 

• Na turma A nenhum aluno apresenta três ou mais níveis inferiores a três e nenhum aluno apresenta nível inferior a três 

a Matemática e Português;  

• Na turma B nenhum aluno apresenta três ou mais níveis inferiores a três e nenhum aluno apresenta nível inferior a três 

a Matemática e Português;  

• Na turma C nenhum aluno apresenta três ou mais níveis inferiores a três e nenhum aluno apresenta nível inferior a três 

a Matemática e Português; 

• Na turma D nenhum aluno apresenta três ou mais níveis inferiores a três e nenhum aluno apresenta nível inferior a três 

a Matemática e Português; 

• Na turma E nenhum aluno apresenta três ou mais níveis inferiores a três e nenhum aluno apresenta nível inferior a três 

a Matemática e Português. 

 

ANÁLISE POR ANO: 

 

• Taxa de sucesso no 6º Ano é de (100%); 

• As disciplinas com maior taxa de sucesso são HGP com (97,8%), CN com (95,7%) e Português com (92,4%); 

• As disciplinas com a maior taxa de insucesso são Matemática com (23,1%) e Inglês com (9,9%); 

• A taxa de interrupção do percurso escolar, no 6º ano, é de 0%; 

• Nas turmas de 6º ano relativamente às metas TEIP, apresentam desvio positivo na disciplina de Português, as turmas 

A, B, C e E, na disciplina de Matemática a turma C, todas as restantes apresentam desvio negativo. 
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6.2.1. COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS COM OS ANOS ANTERIORES: 

 
Gráfico XIX – Evolução dos Resultados no 5º Ano 

 
Gráfico XX – Evolução dos Resultados no 6º Ano 

 

Gráfico XXI – Evolução dos Resultados no 2º Ciclo 
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6.3. 3º CICLO 

 

7ºANO: 
 

 
Quadro XVIII – Resultados globais do 7º Ano 

 
 

 
Gráfico XXII – Resultados globais do 7º Ano 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 Matriculados
Com 

Classificação
N.º % N.º %

PORT 0 7 43 24 20 95 94 7 7,5 87 92,6 3,6

ING-I 0 7 44 19 24 95 94 7 7,5 87 92,6 3,6

FRA-II 0 5 32 24 33 95 94 5 5,3 89 94,7 3,9

HIST 0 0 39 19 36 95 94 0 0 94 100 4,0

GEO 0 0 47 16 31 95 94 0 0 94 100 3,8

CIDDES 0 0 18 40 36 95 94 0 0 94 100 4,2

MAT 0 13 43 17 21 95 94 13 13,8 81 86,2 3,5

CN 0 15 45 23 11 95 94 15 16,0 79 84,0 3,3

FQ 0 11 31 29 23 95 94 11 11,7 83 88,3 3,7

EV 0 1 43 26 24 95 94 1 1,1 93 98,9 3,8

MUS 0 0 7 15 22 44 44 0 0 44 100 4,3

TIC 0 0 12 22 59 95 93 0 0 93 100 4,5

EDF 0 0 20 55 19 95 94 0 0 94 100 4,0

EMR 0 0 0 13 78 92 91 0 0 91 100 4,9

ET 0 1 18 25 7 54 51 1 2,0 50 98,0 3,8

MédiaDisciplinas

Classificações N.º Alunos
NEGATIVAS

< 3

POSITIVAS

=> 3
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Gráfico XXIII – Evolução dos Resultados no 7º Ano 

 
 

Quadro XIX – Resultados comparados com as Metas TEIP contratualizadas: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METAS/ 
TURMA 

Alunos com nível 
positivo a todas as 

disciplinas 
PORTUGUÊS MATEMÁTICA 

TAXA 

SUCESSO INSUCESSO 

≥65,4% Desvio ≥88,46% Desvio ≥71,15% Desvio ≥ 95% Desvio ≤ 5% Desvio 

7ºA 
(19 alunos) 

15; (78,9%) (+13,54%) 17; (89,47%) (+1,01%) 18; (94,73%) (+23,58%) 19; (100%) (+5%) 0; (0%) (+5%) 

7ºB 
(19 alunos) 

15; (78,9%) +13,54% 19; (100%) (+11,54%) 17; (89,47%) (+18,32%) 19; (100%) (+5%) 0; (0%) (+5%) 

7ºC 
(20 alunos) 

10; (50%) (-15,4%) 15; (75%) (-13,46%) 16; (80%) (-8,46%) 20; (100%) (+5%) 0; (0%) (+5%) 

7ºD 
(18 alunos) 

10; (55,6%) (-9,84%) 18; (100%) (+11,54%) 13; (72,22%) (+1,07%) 18; (100%) (+5%) 0; (0%) (+5%) 

7ºE 
(18 alunos) 

17;(94,4%) (+29%) 18; (100%) (+11,5%) 17; (94,4%) (+23,3%) 18;(100%)  (+5%) 0; (0%) (+5%) 

Total – 7ºAno 
(94 alunos) 

67; (71,3%) (+5,9%) 87; (92,55%) (4,09%) 81; (86,17%) (+15,02%) 94; (100%) (+5%) 0; (0%) (+5%) 
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8º ANO:  

 
Quadro XX – Resultados globais do 8º Ano 

 

 
 Gráfico XXIV – Resultados globais do 8º Ano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 Matriculados
Com 

Classificação
N.º % N.º %

PORT 0 2 51 24 21 98 98 2 2,0 96 98,0 3,7

ING-I 0 0 41 35 20 96 96 0 0 96 100 3,8

FRA-II 0 7 51 28 10 96 96 7 7,3 89 92,7 3,4

HIST 0 0 40 23 34 97 97 0 0 97 100 3,9

GEO 0 0 31 33 32 96 96 0 0 96 100 4,0

CIDDES 0 0 5 50 42 97 97 0 0 97 100 4,4

MAT 0 32 36 18 11 97 97 32 33,0 65 67,0 3,1

CN 0 7 48 25 17 97 97 7 7,2 90 92,8 3,5

FQ 0 4 57 20 15 96 96 4 4,2 92 95,8 3,5

EV 0 2 38 29 27 96 96 2 2,1 94 97,9 3,8

MUS 0 0 3 9 19 32 31 0 0 31 100 4,5

TIC 0 0 26 41 29 97 96 0 0 96 100 4,0

EDF 0 0 10 58 30 98 98 0 0 98 100 4,2

EMR 0 0 0 7 84 91 91 0 0 91 100 4,9

ET 0 0 28 27 11 68 66 0 0 66 100 3,7

MédiaDisciplinas

Classificações N.º Alunos
NEGATIVAS

< 3

POSITIVAS

=> 3
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Gráfico XXV – Evolução dos Resultados no 8º Ano 

Quadro XXI – Resultados comparados com as Metas TEIP contratualizadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METAS/  

TURMA 

Alunos com nível 

positivo a todas as 

disciplinas 

PORTUGUÊS MATEMÁTICA 

TAXA 

SUCESSO INSUCESSO 

≥65,4% Desvio ≥ 95,96% Desvio ≥ 59,60% Desvio ≥ 95% Desvio ≤ 5% Desvio 

8ºA 
(20 alunos) 

13; (65%) (-0,4%) 20; (100%) (+4,04%) 13; (65%) (+5,4%)  20; (100%) (+5%) 0; (0%) (+5%) 

8ºB 
(19 alunos) 

11; (57,9%) (-7,5%) 17; (89,5%) (-6,46%) 11; (57,9%) (-7%) 19; (100%) (-5,5%) 0; (0%) (+5,5%) 

8ºC 
(20 alunos) 

14; (70%) (+4,6%) 20; (100%) (+4,04%) 14; (70%) +10,4%  20; (100%) (+5%) 0; (0%) (+5%) 

8ºD 
(19 alunos) 

12; (63,2%) (-2,2%) 19; (100%) (+4,04%) 12; (63,15%) (+3,55%) 19; (100%) (+5%) 0; (0%) (+5%) 

8ºE 
(19 alunos) 

14; (70%) (+4,6%) 19; (100%) (+4,04%) 15; (78,95%) (+19,35%) 19; (100%) (+5%) 0; (0%) (+5%) 

Total - 8ºAno 
(97 alunos) 

64; (65,9%) (+0,5%) 95; (97,94%) (+1,98%) 65; (67,01%) (+7,41%) 97; (100%) (+5,5%) 0; (0%) (+5,5%) 
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9º ANO: 

 
Quadro XXII – Resultados internos globais do 9º ano 

 

 
Gráfico XXVI – Resultados globais do 9º Ano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 Matriculados
Com 

Classificação
N.º % N.º %

PORT 0 7 60 22 14 104 103 7 6,8 96 93,2 3,4

ING-I 0 22 47 18 16 104 103 22 21,4 81 78,6 3,3

FRA-II 0 0 52 22 29 104 103 0 0 103 100 3,8

HIST 0 2 45 23 33 104 103 2 1,9 101 98,1 3,8

GEO 0 3 29 39 32 104 103 3 2,9 100 97,1 4,0

CIDDES 0 0 25 29 49 104 103 0 0 103 100 4,2

MAT 0 31 32 20 20 104 103 31 30,1 72 69,9 3,3

CN 0 3 63 25 12 104 103 3 2,9 100 97,1 3,5

FQ 0 16 49 24 14 104 103 16 15,5 87 84,5 3,4

EV 0 2 33 29 39 104 103 2 1,9 101 98,1 4,0

MUS 0 0 3 13 21 38 37 0 0 37 100 4,5

TIC 0 0 20 36 47 104 103 0 0 103 100 4,3

EDF 0 0 13 32 58 104 103 0 0 103 100 4,4

EMR 0 0 0 12 87 100 99 0 0 99 100 4,9

ET 0 4 30 18 14 66 66 4 6,1 62 93,9 3,6

MédiaDisciplinas
Classificações N.º Alunos

NEGATIVAS

< 3

POSITIVAS

=> 3
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Gráfico XXVII – Evolução dos Resultados no 9º Ano 

 

 
Gráfico XXVIII – Evolução dos resultados 3º Ciclo 

 
 

 
Quadro XXIII – Resultados Globais do PIEF 

 

1 2 3 4 5 N.º % N.º %

VEP 6 2 8 0 0 8 100 3,3

MER 4 2 2 8 4 50 4 50 2,8

CELEI 5 2 1 8 5 62,5 3 37,5 2,5

EDF 1 2 5 8 0 0 8 100 4,5

CE 3 4 1 8 3 37,5 5 62,5 2,8

MUS 1 5 2 8 1 12,5 7 87,5 3,1

TIC 4 4 8 0 0 8 100 3,5

OEVP 6 2 8 0 0 8 100 3,3

DPS 3 5 8 3 37,5 5 62,5 2,6

ELET 3 3 2 8 3 37,5 5 62,5 2,9

JAR 4 2 2 8 4 50 4 50 2,8

Média

NEGATIVAS

< 3

POSITIVAS

=> 3
Classificações

N.º Alunos ClassificadosDisciplinas
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Gráfico XXIX – Resultados Globais do PIEF 

 

 
Gráfico XXX – Evolução dos resultados do PIEF 

Quadro XXIV – Resultados obtidos e comparados com as Metas TEIP contratualizadas: 

METAS/ 

TURMA 

Alunos com nível 

positivo a todas as 

disciplinas 

PORTUGUÊS MATEMÁTICA 

TAXA 

SUCESSO INSUCESSO 

≥ 65,4% Desvio ≥ 83,08% Desvio ≥ 60,77% Desvio ≥ 95% Desvio ≤ 5% Desvio 

9ºA 
(21 alunos) 

11; (52,4%) (-13%) 18; (85,71%) (+2,63%) 12; (57,14%) (-3,63%) 18; (85,71%) (-9,29%) 3; (14,29%) (-9,29%) 

9ºB 
(21 alunos) 

8; (38,1%) (-27,3%) 17; (80,95%) (-2,13%) 14; (66,67%) (+5,90%) 20; (95,2%) (+0,2%) 1; (4,8%) (+0,2%) 

9ºC 
(21 alunos) 

16; (76,2%) (+10,8%) 21; (100%) (+16,92%) 16; (76,19%) (+15,42%) 21; (100%) (+5%) 0; (0%) (+5%) 

9ºD 
(21 alunos) 

11; (52%) (-13,4%) 20; (95%) (+11,92%) 13; (62%) (+1,23%) 21; (100%) (+5%) 0; (0%) (+5%) 

9ºE 
(19 alunos) 

11; (57,9%) (-7,5%) 18; (94,74%) (+11,66%) 17; (89,47%) (+28,7%) 18; (94,7%) (-0,3%) 1; (5,3%) (-0,3%) 

 

Total - 9º Ano 
(103 alunos) 

57; (55,3%) (-10,1%) 94; (91,26%) (+8,18%)  72; (69,90%) (+9,13%) 98; (95,15%) (+0,15%) 5; (4,85%) (+0,15%) 

 

PIEF 
(8 alunos) 

3; (37,5%) (-20,9%) 8; (100%) (+16,92%) 4; (50%) (-10,77%) 4; (50%) (-45%) 4; (50%) (-45%) 
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Quadro XXV – Resultados obtidos e comparados com as Metas TEIP contratualizadas: 

 
 
 
 
Quadro XXVI – Metas TEIP contratualizadas no 3º Ciclo – dados globais: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METAS/ TURMA 

Alunos com nível positivo a 

todas as disciplinas 

TAXA 

SUCESSO INSUCESSO 

≥ 65,4% Desvio ≥ 95% Desvio ≤ 5% Desvio 

7º Ano 
(94 alunos) 

67; (71,3%) (+5,9%) 94; (100%) (+5%) 0; (0%) (+5%) 

8º Ano 
(97 alunos) 

64; (65,9%) (+0,5%) 97; (100%) (+5%) 0; (0%) (+5%) 

9º Ano 
(103 alunos) 

57; (55,3%) (-10,1%) 98; (95,15%) (+0,15%) 5; (4,85%) (+0,15%) 

PIEF 
(8 alunos) 

3; (37,5%) (-20,9%) 4; (50%) (-45%) 4; (50%) (-45%) 

Total – 3º Ciclo 
(302 alunos) 

191; (63,25%) (-2,15%) 293; (97,02%) (+2,02%) 9; (2,98%) (+2,02%) 

METAS TEIP 

TAXA DE INTERRUPÇÃO PRECOCE DO 
PERCURSO ESCOLAR 

≤0,25% Desvio 

7ºA 0; (0%) (+0,25%) 

7ºB 0; (0%) (+0,25%) 

7ºC 0; (0%) (+0,25%) 

7ºD 0; (0%) (+0,25%) 

7ºE 0; (0%) (+0,25%) 

TOTAL – 7º Ano - 94 alunos 0; (0%) (+0,25%) 
 

8ºA 0; (0%) (+0,25%) 

8ºB 0; (0%) (+0,25%) 

8ºC 0; (0%) (+0,25%) 

8ºD 0; (0%) (+0,25%) 

8ºE 0; (0%) (+0,25%) 

TOTAL – 8º Ano - 97 alunos 0; (0%) (+0,25%) 
 

9ºA 0; (0%) (+0,25%) 

9ºB 0; (0%) (+0,25%) 

9ºC 0; (0%) (+0,25%) 

9ºD 0; (0%) (+0,25%) 

9ºE 0; (0%) (+0,25%) 

TOTAL – 9º Ano - 103 alunos 0; (0%) (+0,25%) 
 

PIEF - (8 Alunos) 0; (0%) (+0,25%) 

TOTAL – 3º Ciclo - 302 alunos 0; (0%) (+0,25%) 
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Quadro XXVII – Medidas Implementadas no 3º Ciclo: 

 
Quadro XXVIII – Medidas disciplinares no 3º Ciclo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TURMAS  
AÇÕES IMPLEMENTADAS NAS TURMAS – 3º PERÍODO 

SMS Ninhos Assessorias Tutorias SPO API Apoio AEI Projeto Includ - ed 

7ºA X  X X X X X  

7ºB X  X X X  X  

7ºC X  X  X X  X 

7ºD X  X X X X X  

7ºE X  X      
 

8ºA X  X X X  X  

8ºB X  X X X    

8ºC X  X X X    

8ºD X  X X X    

8ºE X  X X X  X  
 

9ºA X  X    X  

9ºB X  X X X  X  

9ºC X  X X   X  

9ºD X  X X     

9ºE X  X X   X  

PIEF    X X    

 

TIPOLOGIA DAS MEDIDAS DISCIPLINARES 7ºAno 8ºAno 9ºAno 

CORRETIVAS 

Ordem de saída de sala de aula e de mais locais onde se desenvolva o trabalho escolar 2 4 4 

Tarefas de carácter pedagógico e integração 0 0 1 

Condicionamento no acesso a certos espaços escolares/materiais e equipamentos 0 0 0 

Mudança de turma 0 0 0 

N.º de alunos reincidentes/ total de reincidências 0/0 1/1 0/0 

TOTAL – 3º CICLO 
2 4 5 

11 

SANCIONATÓRIAS 

Repreensão registada 0 0 0 

Suspensão até três dias 1 0 3 

Suspensão entre quatro e doze dias 0 0 0 

Transferência de escola 0 0 0 

Expulsão da escola 0 0 0 

Número de alunos reincidentes/Total de reincidências 0 0 0 

TOTAL – 3º CICLO 
1 0 3 

4 
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Quadro XXIX – Metas TEIP contratualizadas no 3º Ciclo: 

 
 
Quadro XXX – Metas TEIP contratualizadas no 3º Ciclo: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS DISCIPLINARES 

METAS TEIP 

CORRETIVAS SANCIONATÓRIAS 

n.º de alunos envolvidos % de alunos n.º de alunos envolvidos % de alunos 

Sala de aula Outro espaço Sala de aula Outro espaço Sala de aula Outro espaço Sala de aula Outro espaço 

Total – 7º Ano 
(94 alunos) 

2 0 2,13% 0% 0 1 0% 1,06% 

 
Total – 8º Ano 

(97 alunos) 
3 0 3,09% 0% 0 0 0% 0% 

 
Total – 9º Ano 
(104 alunos) 

2 1 1,92% 0,96% 0 3 0% 2,88% 

 

PIEF - 8 alunos 2 0 0,25% 0% 0 0 0% 0% 

 

Total – 3º Ciclo 
(303 alunos) 

9 1 2,97% 0,33% 0 4 0% 1,32% 

METAS TEIP 

Medidas disciplinares em sala de aula 
 (corretivas e sancionatórias) 

Ocorrências em sala de aula  
(corretivas e sancionatórias) 

Total % Total 
Desvio 

(M≤0,08%) 
Número Total % Total 

Desvio 
(M≤75%) 

Total – 7º Ano 
(94 alunos) 

2 2,13% (- 2,05%) 2 2,13% 72,87% 

 

Total – 8º Ano 
(95 alunos) 

4 4,21% (- 4,13%) 4 4,21% 70,79% 

 

Total – 9º Ano 
(113 alunos) 

4 3,54% (- 3,46%) 4 3,54% 71,46% 

 

PIEF - 9 alunos 2 22,22% (- 22,14%) 2 22,22% 52,78% 

 

Total – 3º Ciclo 
(311 alunos) 

12 3,86% - 3,78% 12 3,86% 71,14% 
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ANÁLISE GLOBAL – 3º CICLO: 

7º ANO 
 

ANÁLISE POR TURMA: 

TURMA COMPORTAMENTO APROVEITAMENTO EVOLUÇÃO (2ºP para o 3ºP) 

7ºA BOM BOM ↓ / ↑ 

7ºB MUITO BOM MUITO BOM ═  / ↑ 

7ºC BOM MUITO BOM ↓ / ↑ 

7ºD MUITO BOM MUITO BOM ═  / ↑ 

7ºE MUITO BOM MUITO BOM ═  / ═ 
 

• A turma que apresenta a taxa de sucesso maior é a turma E, onde a maioria dos alunos obteve níveis positivos a todas as 

disciplinas. No entanto, só as turmas C e D tiveram um número inferior de alunos com níveis positivos a todas as disciplinas, com 

as percentagens de 50% e 55,6% respetivamente. 

• Na turma A há um aluno com três níveis inferiores a três e 1 aluno com negativa a Português e a Matemática; 

• Na turma B há dois alunos com três ou mais níveis inferiores a três e nenhum aluno com negativa a Português e a 

Matemática; 

• Na turma C há dois alunos com três níveis inferiores a três, e três alunos com negativa a Português e a Matemática; 

• Na turma D há quatro alunos com três ou mais níveis inferiores a três e nenhum aluno com negativa a Português e a 

Matemática; 

• Na turma E não há alunos com três ou mais níveis inferiores a três, nem nenhum aluno com negativa a Português e a 

Matemática. 

 
ANÁLISE POR ANO: 

• Taxa de sucesso no 7º Ano é 100%; 

• As disciplinas com maior taxa de sucesso são Geografia e História, com a mesma percentagem: 100%, seguidas de Francês, 

Inglês e Português, com as respetivas percentagens: 94,7%; e 92,6 às últimas duas disciplinas referidas; 

• As disciplinas com maior taxa de insucesso são: Ciências da Natureza: 84%, Física e Química: 88,3%, e Matemática com 

86,2%; 

• No 7º Ano há 4 alunos com negativa a Português e a Matemática; 

• A taxa de interrupção do percurso escolar é de 0%; 

• Nas turmas do 7º ano as metas TEIP foram atingidas, exceto as turmas C e D à disciplina de Português, cujas percentagens 

foram de 50% e 55,6%. 

 
8ºANO 
 
ANÁLISE POR TURMA: 

TURMA COMPORTAMENTO APROVEITAMENTO EVOLUÇÃO (2ºP para o 3ºP) 

8ºA BOM MUITO BOM ═  / ↑ 

8ºB SATISFATÓRIO  BOM ═  / ═ 

8ºC BOM  MUITO BOM ═  / ↑ 

8ºD MUITO BOM MUITO BOM ═  / ↑ 

8ºE MUITO BOM MUITO BOM ═  / ═ 
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• Apenas a turma B apresenta uma taxa de sucesso inferior a 100%, sendo de 89,5%, tendo as restantes turmas taxa de 

100% de sucesso; 

• A turma que apresenta o maior insucesso é 8º B, com 89,5%; 

• Na turma A há 2 alunos com três níveis inferiores a três e nenhum aluno com negativa a Português e a Matemática; 

• Na turma B há 2 alunos com três ou mais níveis inferiores a três, e 2 alunos com negativa a Português e a Matemática; 

• Na turma C há 1 aluno com três níveis inferiores a três e nenhum aluno com negativa a Português e a Matemática; 

• Na turma D não há   alunos com três ou mais níveis inferiores a três, nem alunos com negativa a Português e Matemática, 

mas há ainda 7 alunos com negativa a Matemática; 

• Na turma E não há alunos com três ou mais níveis inferiores a três, nem alunos com negativa a Português e a Matemática, 

mas há ainda 4 alunos com negativa a Matemática. 

 
ANÁLISE POR ANO: 

• Taxa de sucesso no 8º ano é 100%; 

• As disciplinas com maior taxa de sucesso são: História, Geografia e Inglês com 100%; Português: 98% e Física e Química 

com 95,8%; 

• As disciplinas com maior taxa de insucesso são: Matemática com 33%, Francês e Ciências Naturais com 7,3% e 7,2%. 

• No 8º Ano há 2 alunos com negativa a Português e a Matemática; 

• A taxa de interrupção do percurso escolar é de 0%; 

• Nas turmas do 8º ano as metas TEIP só não foram totalmente alcançadas, às disciplinas de Matemática e Português, na 

turma B, com as percentagens sucesso de 57,9% a Matemática, com um desvio de (-7%), e 89,5% a Português, com um desvio de 

(-6,46%). 

 
9º ANO 

 

ANÁLISE POR TURMA: 

TURMA COMPORTAMENTO APROVEITAMENTO EVOLUÇÃO (1ºP para o 2ºP) 

9ºA SATISFATÓRIO BOM ═  / ↑ 

9ºB MUITO BOM POUCO SATISFATÓRIO ↑ / ↓ 

9ºC MUITO BOM MUITO BOM ═  / ═ 

9ºD BOM MUITO BOM ═  / ↑ 

9ºE BOM MUITO BOM ═ / ↑ 

PIEF POUCO SATISFATÓRIO FRACO ↑ / ═ 
   

• A turma que apresenta a taxa de sucesso maior é o 9ºD, com 100%; 

• A turma que apresenta o maior insucesso é o 9ºA, com uma percentagem de 14,29%; 

• Na turma A há 3 alunos com três ou mais níveis inferiores a três e 3 alunos com negativa a Português e a Matemática; 

• Na turma B há 1 alunos com três ou mais níveis inferiores a três e 1 aluno com negativa a Português e a Matemática; 

• Na turma C não há alunos com três ou mais níveis inferiores a três, assim como não há alunos com negativa a Português e 

a Matemática; 

• Na turma D não há alunos com três ou mais níveis inferiores a três, nem alunos com negativa a Português e a Matemática; 

• Na turma E há 1 aluno com três ou mais níveis inferiores a três e 1 aluno com negativa a Português e a Matemática. 
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ANÁLISE POR ANO: 

• Taxa de sucesso no 9º Ano é 95,15%; 

• As disciplinas com maior taxa de sucesso são: Francês:100%; História: 98%; Geografia: 97,1%, seguida de Português com 

93,2%. 

• As disciplinas com maior taxa de insucesso são: Matemática: 30,1%; Física e Química: 15,5%, e Inglês com 21,4%. 

• No 9º Ano há 5 alunos com negativa a Português e a Matemática, embora na turma A haja 10 níveis negativos, na turma B: 

7, e na turma D: 8 níveis inferiores a três; 

• A taxa de interrupção do percurso escolar é de 0%;  

• Nas turmas do 9º ano as metas TEIP não foram alcançadas na totalidade à disciplina de Português, na turma B (80,95%) e à 

disciplina de Matemática na turma A (57,14%) 

 

ESTRATÉGIAS PARA MELHORAR O APROVEITAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DO 3º CICLO 
(Estratégias previstas nas atas dos Conselhos de Turma – 3º Período) 

 

De acordo com as atas de avaliação do 3º período, e consequentemente, do final do ano letivo, mais uma vez, foram salientadas as 

dificuldades acrescidas pelo período atípico que todos nós, comunidade educativa, vivenciámos. Assim sendo, e após todas as 

estratégias aplicadas, concluiu-se que de um modo geral os nossos objetivos foram cumpridos, não obstante alguns aspetos menos 

positivos, mas que com trabalho e dedicação, os mesmos foram superados. Após uma leitura mais cuidadosa das atas, algumas 

estratégias indicadas para o próximo ano letivo com o objetivo primordial de alcançar o maior sucesso escolar possível, foram já as 

mesmas indicadas no final do 2º período, e que se citam as mais importantes:  

• utilização de instrumentos de avaliação diversificados e adequados aos diferentes contextos;  

• recuperação e consolidação de conteúdos lecionados, em articulação estreita com as aprendizagens que foram 

desenvolvidas, enfatizando-se os domínios menos trabalhados;  

• procederam à aferição e validação das aprendizagens adquiridas e avaliadas no E@D; 

• As aprendizagens a necessitar de consolidação constante são relativas à leitura e à escrita; 

• Serão reforçadas as estratégias para incentivar e valorizar o desenvolvimento de métodos e hábitos de trabalho, de estudo 

e de organização; 

• Controlar os trabalhos e tarefas para casa; aumentar a interação professor-aluno e aluno-professor; incentivar os alunos a 

uma participação oral ordenada;  

• uniformizar as regras a aplicar dentro da sala de aula; sempre que possível, diferenciar-se os métodos de ensino de acordo 

com as dificuldades de cada aluno;  

• esclarecimento de dúvidas; consolidação de conteúdos;  

• acompanhamento na resolução de exercícios práticos/ fichas de avaliação e reforço positivo no que diz respeito ao seu 

desempenho e participação em contexto de sala de aulas;  

• verificação do cumprimento integral das tarefas e realização de atividades diversificadas e motivadoras recorrendo a novas 

ferramentas digitais; 
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• Dar oportunidade de intervir valorizando a participação e intervenção criativa, organizada e empenhada na aula; 

cumprimento das regras sobre o modo de estar na sala de aula; controlar a atenção e a concentração durante as aulas e o estudo, 

estimular quem exprime dúvidas e dificuldades e que procura resolvê-las;  

• Fomentar hábitos de trabalho individual e de grupo, reforço do controlo sobre o caderno diário e materiais de apoio, 

compartimentação da matéria, realização de fichas de consolidação de conhecimentos, entre muitas outras medidas que poderão e 

deverão responder à diversidade de características e necessidades de todos os alunos através da assunção de critérios de 

diferenciação pedagógica; 

• Foi reforçada a importância das assessorias como uma mais-valia, possibilitando uma maior participação e envolvimento 

dos alunos no trabalho da sala de aula e o colmatar das dificuldades principais e mais imediatas sentidas pelos mesmos; 

•  Também foi acrescentada a importância de estimular, com reforço positivo, o trabalho autónomo do aluno, bem como 

solicitar com frequência a participação oral de forma a elevar os seus níveis de atenção e concentração; tentar conduzir os alunos a 

uma reflexão sobre os seus desempenhos e apresentar técnicas de organização e estudo; 

• Foram propostas as Sessões de Mais Sucesso como indispensáveis para o acompanhamento e superação dos conteúdos 

nos quais os alunos têm mais dificuldades; 

• Responsabilização dos Encarregados de Educação no acompanhamento do trabalho contínuo do seu educando, bem como 

incentivá-lo para a frequência das aulas de apoio, extremamente importantes para os alunos.  

 

Como conclusão, todos os docentes são unânimes em considerar que darão continuidade às seguintes estratégias de superação 

das maiores dificuldades dos alunos, para superação dos problemas de aprendizagem individuais ou coletivos, e que são: sensibilizar 

os alunos para a importância da participação nas Sessões Mais Sucesso; sensibilizar para a importância da leitura e da frequência 

da biblioteca; identificar os alunos com mais dificuldades e prestar apoio individualizado, sempre que possível, apelar à frequência 

do estudo diário, entre muitas outras medidas, para que os nossos alunos alcancem o sucesso que pretendem, que sonham, e que 

merecem.  

Temos a certeza que, com esforço, dedicação, trabalho e muito empenho, todos os alunos terão o maior êxito profissional. Todos 

juntos conseguiremos mais e melhor. 
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6.3.1. COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS COM OS ANOS ANTERIORES: 
 

 
Gráfico XXXI – Evolução dos Resultados no 7º Ano 

 

 
Gráfico XXXII – Evolução dos Resultados no 8º Ano 

 
Gráfico XXXIII – Evolução dos Resultados no 9º Ano 
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Gráfico XXXIV – Evolução dos Resultados no 3º Ciclo 
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6.4. ENSINO SECUNDÁRIO: 
 

10ºAno: 
 

CURSO CIENTÍFICO HUMANÍSTICO DE LÍNGUAS E HUMANIDADES: 

 
Quadro XXXI – Resultados globais do 10º Ano do Curso Científico Humanístico de Línguas e Humanidades 

 

 
Gráfico XXXV – Resultados globais do 10º Ano do Curso Científico Humanístico de Línguas e Humanidades 

 

 
Gráfico XXXVI – Evolução dos Resultados no Curso Científico Humanístico de Línguas e Humanidades – 10º Ano 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Matriculados
Com 

Classificação
N.º % N.º %

PORT 0 0 0 0 5 1 3 4 2 0 1 0 0 0 0 19 16 0 0 16 100 12,1

ING-I 2 0 7 0 0 0 3 0 0 1 0 3 0 0 0 19 16 9 56,3 7 43,8 10,6

FIL 0 0 0 0 1 0 6 2 3 1 1 1 1 0 0 19 16 0 0 16 100 13,5

EDF 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 2 5 4 0 0 19 16 0 0 16 100 16

HIST-A 0 0 0 0 0 1 0 6 3 1 2 0 3 0 0 19 16 0 0 16 100 14,5

GEO-A 0 0 0 5 2 2 2 1 1 2 0 0 1 0 0 19 16 5 31,3 11 68,8 11,6

FRA-II 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 1 0 0 0 10 8 0 0 8 100 15,3

EMR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 17 14 0 0 14 100 19

MACS 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 2 0 9 8 1 12,5 7 87,5 14,9

MédiaDisciplinas

Classificações N.º Alunos
NEGATIVAS

< 10

POSITIVAS

=> 10
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CURSO CIENTÍFICO HUMANÍSTICO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS: 

 
Quadro XXXII – Resultados globais do 10º Ano do Curso Científico Humanístico de Ciências e Tecnologias 

 
 

 
Gráfico XXXVII – Resultados globais do 10º Ano do Curso Científico Humanístico de Ciências e Tecnologias 

 
 

 
Gráfico XXXVIII – Evolução dos Resultados no Curso Científico Humanístico de Ciências e Tecnologias – 10º Ano 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Matriculados
Com 

Classificação
N.º % N.º %

PORT 0 0 0 0 2 4 9 4 6 8 1 3 1 0 0 41 38 0 0 38 100 13,5

ING-I 0 1 7 4 3 3 4 2 2 1 2 5 4 0 0 41 38 12 31,6 26 68,4 12,3

FIL 0 0 0 0 1 1 1 4 6 8 8 5 4 0 0 41 38 0 0 38 100 15,1

EDF 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 11 15 7 0 41 38 0 0 38 100 17,5

MAT-A 1 0 5 5 7 2 3 3 1 1 3 3 4 0 0 41 38 11 29,0 27 71,1 12,1

FQ-A 0 0 1 2 10 6 5 2 2 4 1 3 1 1 0 41 38 3 7,89 35 92,1 12,4

BIOGEO 0 0 1 0 3 5 4 7 6 4 1 5 2 0 0 41 38 1 2,63 37 97,4 13,5

EMR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 36 33 0 0 33 100 19

MédiaDisciplinas

Classificações N.º Alunos
NEGATIVAS

< 10

POSITIVAS

=> 10
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Quadro XXXIII – Resultados obtidos e comparados com as Metas TEIP contratualizadas, para o Curso Científico 

Humanístico de Línguas e Humanidades: 

METAS 
TEIP 

Alunos com 
classificações 

positivas a todas 
as disciplinas 

DISCIPLINAS TAXA 

PORTUGUÊS INGLÊS FILOSOFIA HISTÓRIA A GEOGRAFIA A FRANCÊS II INSUCESSO SUCESSO 

≥ 74% ≥98,63% ≥79,68% =100% ≥96,29% ≥55,55% ≥88,88% ≤12% ≥88% 

10ºA 
(16 alunos) 

(5; 31,3%) (16; 100%) (7; 43,7%) (16; 100%) (16; 100%) (11; 68,8%) (8; 100%) (0; 0%) (16; 100%) 

Desvio (-42,7%) (+1,37%) (-35,9%) (0%) (+3,71%) (+13,2%) (+11,12%) (+12%) (12%) 

 

Quadro XXXIV – Resultados obtidos e comparados com as Metas TEIP contratualizadas, para o Curso Científico 

Humanístico de Ciências e Tecnologias: 

METAS 
TEIP 

Alunos com 
classificações 

positivas a todas 
as disciplinas 

DISCIPLINAS TAXA 

PORTUGUÊ
S 

INGLÊS FILOSOFIA 
MATEMÁTICA 

A 
FÍSICA E 

QUÍMICA A 
BIOLOGIA/ 
GEOLOGIA 

INSUCESSO SUCESSO 

≥74% ≥98,63% ≥79,68% =100% ≥86,36% ≥82,40% =100% ≤12% ≥88% 

10ºB 
(20 alunos) 

(10; 50%) (20; 100%) (11; 55%) (20; 100%) (15; 75%) (19; 95%) (19; 95%) (1; 5%) (19; 95%) 

Desvio (-24%) (+1,37%) (-24,68%) (0%) (-11,36%) (+12,6%) (-5%) (+7%) (+7%) 

 

10ºC 
(18 alunos) 

(11; 61,11%) (18; 100%) (15; 83,33%) (18; 100%) (12; 66,67%) (16; 88,89%) (18; 100%) (0; 0%) (18; 100%) 

Desvio (-12,9%) (+1,37%) (+3,65%) (0%) (-19,69%) (+6,49%) (0%) (+12%) (+12%) 

 

Total 
(38 alunos) 

(21; 55,3%) (38; 100%) (26; 68,42%) (38; 100%) (27; 71,05%) (35; 92,10%) (37; 97,37%) (1; 2,63%) (37; 97,37%) 

Desvio (-18,7%) (+1,37%) (-11,26%) (0%) (-15,31%) (+9,7%) (-2,63%) (+9,37%) (+9,37%) 

 
Quadro XXXV – Resultados obtidos e comparados com as Metas TEIP contratualizadas, nos Cursos Científicos e 

Humanísticos – 10º Ano: 

METAS TEIP 

Alunos com 
classificações positivas a 

todas as disciplinas 

DISCIPLINAS TAXA 

PORTUGUÊS INGLÊS FILOSOFIA INSUCESSO SUCESSO 

≥ 74% ≥98,63% ≥79,68% =100% ≤12% ≥88% 

10º Ano – LH (16 alunos) (5; 31,3%) (16; 100%) (7; 43,7%) (16; 100%) (0; 0%) (16; 100%) 

10º Ano – CT (38 alunos) (21; 55,3%) (38; 100%) (26; 68,42%) (38; 100%) (1; 2,63%) (37; 97,37%) 

 

Total Alunos – 10º Ano 
(54 alunos) 

(26; 48,15%) (54; 100%) (33; 61,11%) (54; 100%) (1; 1,85%) (53; 98,15%) 

Desvio (-25,85%) (+1,37%) (-18,57%) (0%) (+10,15%) (+10,15%) 
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Gráfico XXXIX – Evolução dos resultados nos Cursos Científicos e Humanísticos – 10º Ano 

 
 

11ºANO: 
 
CURSO CIENTÍFICO HUMANÍSTICO DE LÍNGUAS E HUMANIDADES: 

 
Quadro XXXVI – Resultados Globais do 11º Ano do Curso Científico Humanístico de Línguas e Humanidades 

 

 
Gráfico XL – Resultados Globais do 11º Ano do Curso Científico Humanístico de Línguas e Humanidades 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Matriculados
Com 

Classificação
N.º % N.º %

PORT 0 3 5 9 1 2 6 2 0 0 0 28 28 0 0 28 100 13,7

ING-I 2 8 3 3 3 1 3 1 1 3 0 28 28 0 0 28 100 13,6

FIL 0 2 2 7 3 4 4 1 3 2 0 28 28 0 0 28 100 14,7

EDF 0 0 0 0 0 0 3 3 11 6 5 28 28 0 0 28 100 18,3

HIST-A 0 6 4 3 4 2 0 4 4 1 0 28 28 0 0 28 100 14,2

GEO-A 0 0 0 2 1 4 9 2 9 1 0 28 28 0 0 28 100 16,4

FRA-II 0 1 0 4 2 2 7 4 4 2 2 28 28 0 0 28 100 16,1

EMR 0 0 0 0 0 0 0 1 0 22 0 23 23 0 0 23 100 18,9

MédiaDisciplinas

Classificações N.º Alunos
NEGATIVAS

< 10

POSITIVAS

=> 10
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Gráfico XLI – Evolução dos resultados do 11º Ano do Curso Científico Humanístico de Línguas e Humanidades 

 

CURSO CIENTÍFICO HUMANÍSTICO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS: 

 
Quadro XXXVII – Resultados Globais do 11º Ano do Curso Científico – Humanístico de Ciências e Tecnologias 

 
 

 
Gráfico XLII – Resultados Globais do 11º Ano do Curso Científico – Humanístico de Ciência e Tecnologias 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Matriculados
Com 

Classificação
N.º % N.º %

PORT 0 0 1 2 4 10 7 4 2 7 3 0 0 40 40 0 0 40 100 14,3

ING-I 0 0 2 5 3 4 2 3 5 8 5 2 2 41 41 0 0 41 100 15,1

FIL 0 0 0 0 0 4 3 9 3 8 6 6 1 40 40 0 0 40 100 16,4

EDF 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 16 14 4 40 40 0 0 40 100 18,4

MAT-A 3 2 7 1 5 1 3 3 1 4 6 3 0 39 39 5 12,8 34 87,2 13,6

FQ-A 3 1 5 6 4 1 8 0 3 5 3 0 0 39 39 4 10,3 35 89,7 13,1

BIOGEO 0 0 1 1 5 15 6 3 3 5 1 0 0 40 40 0 0 40 100 13,9

EMR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 39 39 0 0 39 100 19

MédiaDisciplinas

Classificações N.º Alunos
NEGATIVAS

< 10

POSITIVAS

=> 10
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Gráfico XLIII – Evolução dos resultados do 11º Ano do Curso Científico – Humanístico de Ciências e Tecnologias 

 
Gráfico XLIV – Evolução dos resultados do 11º Ano dos Cursos Científico – Humanísticos  

 
Quadro XXXVIII – Resultados obtidos e comparados com as Metas TEIP contratualizadas, para o Curso Científico 

Humanístico de Línguas e Humanidades: 

METAS 
TEIP 

Alunos com todas 
as classificações 

positivas 

DISCIPLINAS TAXA 

PORTUGUÊS INGLÊS FILOSOFIA HISTÓRIA A GEOGRAFIA A FRANCÊS II INSUCESSO SUCESSO 

≥74,0% ≥98,31% ≥98,24% =100% =100% =100% =100% ≤12% ≥88% 

11ºA 
(14 alunos) 

(14; 100%) (14; 100%) (14; 100%) (14; 100%) (14; 100%) (14; 100%) (14; 100%) (0; 0%) (14; 100%) 

Desvio (+26%) (+1,69%) (+1,76%) (0%) (0%) (0%) (0%) (+12%) (+ 12%) 

 

11ºD 
(14 alunos) 

(14; 100%) (14; 100%) (14; 100%) (14; 100%) (14; 100%) (14; 100%) (14; 100%) (0; 0%) (14; 100%) 

Desvio (+26%) (+1,69%) (+1,76%) (0%) (0%) (0%) (0%) (+12%) (+ 12%) 

 

Total 
(28 alunos) 

(28; 100%) (28; 100%) (28; 100%) (28; 100%) (28; 100%) (28; 100%) (28; 100%) (0; 0%) (28; 100%) 

Desvio  (+26%) (+1,69%) (+1,76%) (0%) (0%) (0%) (0%) (+12%) (+12%) 

 

 



Relatório Final do Gabinete de Estudos, Monitorização e Avaliação                                                                                      2020-2021 

Agrupamento de Escolas de Resende                          Página 57 

Quadro XXXIX – Resultados obtidos e comparados com as Metas TEIP contratualizadas, para o Curso Científico – 

Humanístico de Ciências e Tecnologias: 

METAS 
TEIP 

Alunos com 
classificações 

positivas a todas 
as disciplinas 

DISCIPLINAS TAXA   

PORTUGUÊS INGLÊS FILOSOFIA 
MATEMÁTICA 

A 
FÍSICA E  

QUÍMICA A 
BIOLOGIA/ 
GEOLOGIA 

INSUCESSO SUCESSO 

≥ 74% ≥ 98,31% ≥ 98,24% =100% ≥ 95,24% ≥ 94,73% =100% ≤ 12% ≥ 88% 

11ºB 
(22 alunos) 

(22; 100%) (21; 100%) (22; 100%) (21; 100%) (21; 100%) (21; 100%) (21; 100%) (0; 0%) (22; 100%) 

Desvio (+26%) (+1,69%) (+20,32%) (0%) (+13,64%) (+17,6%) (0%) (+12%) (+ 12%) 

 

11º C 
(21 alunos) 

(16; 76,2%) (19; 100%) (19; 100%) (19; 100%) (14; 73,68%) (16; 80%) (20; 100%) (0; 0%) (21; 100%) 

Desvio (+2,2%) (+1,69%) (+1,76%) (0%) (-21,56%) (-14,73%) (0%) (+12%) (+ 12%) 

 

Total 
(43 alunos) 

(38; 88,4%) (40; 100%) (41; 100%) (40; 100%) (35; 89,74%) (37; 92,5%) (41; 100%) (0; 0%) (43; 100%) 

Desvio (+14,4%) (+1,69%) (+1,76%) (0%) (-5,5%) (-2,23%) (0%) (+12%) (+ 12%) 

 

Quadro XL – Resultados obtidos e comparados com as Metas TEIP contratualizadas nos Cursos Científico – 

Humanísticos – 11º Ano: 

METAS TEIP 

Alunos com todas as 
classificações positivas 

DISCIPLINAS TAXA 

PORTUGUÊS INGLÊS FILOSOFIA INSUCESSO SUCESSO 

≥74% ≥98,31% ≥98,24% =100% ≤12% ≥88% 

11º Ano – LH - (28 alunos) (28; 100%) (28; 100%) (28; 100%) (28; 100%) (0; 0%) (28; 100%) 

11º Ano – CT - (43 alunos) (38; 88,4%) (42; 100%) (41; 100%) (40; 100%) (0; 0%) (43; 100%) 

 

Total Alunos – 11º Ano 

(71 alunos) 
(66; 92,96%) (70; 100%) (69; 100%) (68; 100%) (0; 0%) (71; 100%) 

Desvio (+18,96%) (+1,69%) (+1,76%) (0%) (+12%) (+ 12%) 
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12ºANO: 

 

CURSO CIENTÍFICO HUMANÍSTICO DE LÍNGUAS E HUMANIDADES: 

 
Quadro XLI – Resultados Globais do 12º Ano do Curso Científico Humanístico de Línguas e Humanidades 

 

 
Gráfico XLV – Resultados Globais do 12º Ano do Curso Científico Humanístico de Línguas e Humanidades 

 

 
Gráfico XLVI – Evolução dos resultados do 12º Ano do Curso Científico Humanístico de Línguas e Humanidades 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Matriculados
Com 

Classificação
N.º % N.º %

PORT 0 2 3 6 4 1 3 0 0 0 1 21 20 0 0 20 100 13,8

EDF 0 0 0 0 0 0 0 3 15 2 0 21 20 0 0 20 100 18,0

HIST-A 0 2 2 4 0 2 3 1 0 2 1 18 17 0 0 17 100 14,8

DIRT 0 0 0 0 0 1 4 5 4 4 1 20 19 0 0 19 100 17,5

EMR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 16 20 20 0 0 20 100 19,8

PSI-B 0 0 0 0 0 1 3 5 6 3 1 20 19 0 0 19 100 17,5

AI-B 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 2 0 0 2 100 17

MédiaDisciplinas

Classificações N.º Alunos
NEGATIVAS

< 10

POSITIVAS

=> 10
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CURSO CIENTÍFICO HUMANÍSTICO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS: 

 
Quadro XLII – Resultados Globais do 12º Ano do Curso Científico – Humanístico de Ciências e Tecnologias 

 
 

 
Gráfico XLVII – Resultados Globais do 12º Ano do Curso Científico-Humanístico de Ciências e Tecnologias 

 
 

 
Gráfico XLVIII – Evolução dos resultados do 12º Ano do Curso Científico – Humanístico de Ciências e Tecnologias 

 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Matriculados
Com 

Classificação
N.º % N.º %

PORT 0 0 0 1 3 6 13 3 6 5 0 37 37 0 0 37 100 16,4

EDF 0 0 0 0 0 0 0 3 7 19 8 37 37 0 0 37 100 18,9

MAT-A 1 2 2 7 3 6 9 3 2 2 0 37 37 0 0 37 100 14,8

BLG 0 0 0 0 0 1 1 2 5 3 4 16 16 0 0 16 100 18,3

QMC 0 0 0 1 1 3 7 2 9 6 0 29 29 0 0 29 100 17,0

EMR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 37 37 0 0 37 100 20

AI-B 0 0 0 0 0 2 0 0 8 8 6 24 24 0 0 24 100 18,6

PSI-B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 5 0 0 5 100 19,4

MédiaDisciplinas

Classificações N.º Alunos
NEGATIVAS

< 10

POSITIVAS

=> 10
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Gráfico XLIX – Evolução dos Resultados do 12º Ano dos Cursos Científico – Humanísticos  

Quadro XLIII – Resultados obtidos e comparados com as Metas TEIP contratualizadas, para o Curso Científico – 

Humanístico de Línguas e Humanidades: 

METAS 
TEIP 

Alunos com 
classificações 

positivas a todas  
as disciplinas 

DISCIPLINAS TAXA 

PORTUGUÊS HISTÓRIA A PSICOLOGIA DIREITO 
APLICAÇÕES 

INFORMÁTICAS 
INSUCESSO SUCESSO 

≥ 74% ≥ 98,59% ≥ 94,28% =100% =100% =100% ≤ 12% ≥ 88% 

12ºA 
(21 alunos) 

(21; 100%) (20; 100%) (17; 100%) (19; 100%) (20; 100%) (2; 100%) (0; 0%) (21; 100%) 

Desvio (+26%) (+1,41%) (+5,72%) (0%) (0%) (0%) (+12%) (+12%) 

 

 

Quadro XLIV – Resultados obtidos e comparados com as Metas TEIP contratualizadas, para o Curso Científico – 

Humanístico de Ciências e Tecnologias: 

METAS 
TEIP 

Alunos com 
classificações 

positivas a 
todas as 

disciplinas 

DISCIPLINAS TAXA 

PORTUGUÊS MATEMÁTICA A PSICOLOGIA QUÍMICA BIOLOGIA 
APLICAÇÕES 

INFORMÁTICAS 
INSUCESSO SUCESSO 

≥ 74% ≥ 98,59% ≥ 60% =100% =100% =100% =100% ≤12% ≥88% 

12ºB 
(23 alunos) 

(23; 100%) (21; 100%) (22; 100%) (5; 100%) (14; 100%) (11; 100%) (13; 100%) (0; 0%) (23; 100%) 

Desvio (+26%) (+1,41%) (+40%) (0%) (0%) (0%) (0%) (+12%) (+12%) 

 

12º C 
(16 alunos) 

(16; 100%) (16; 100%) (16; 100%) N.A. (15; 100%) (5; 100%) (12; 100%) (0; 0%) (16; 100%) 

Desvio (+26%) (+1,41%) (+40%) N.A. (0%) (0%) (0%) (+12%) (+12%) 

 

Total – 12º 
ANO 

(39 alunos) 
(39; 100%) (37; 100%) (38; 100%) (5; 100%) (29; 100%) (16; 100%) (25; 100%) (0; 0%) (39; 100%) 

Desvio  (+26%) (+1,41%) (+40%) (0%) (0%) (0%) (0%) (+12%) (+12%) 

 

 

 

 



Relatório Final do Gabinete de Estudos, Monitorização e Avaliação                                                                                      2020-2021 

Agrupamento de Escolas de Resende                          Página 61 

Quadro XLV – Resultados obtidos e comparados com as Metas TEIP contratualizadas no 12º Ano: 

METAS TEIP 

Alunos com todas as 
classificações positivas 

DISCIPLINA TAXA 

PORTUGUÊS PSICOLOGIA 
APLICAÇÕES 

INFORMÁTICAS 
INSUCESSO SUCESSO 

≥74% ≥98,59% =100% =100% ≤12% ≥88% 

12º Ano – LH 
(21 alunos) 

(21; 100%) (20; 100%) (19; 100%) (2; 100%) (0; 0%) (21; 100%) 

12º Ano – CT 
(39 alunos) 

(39; 100%) (37; 100%) (5; 100%) (25; 100%) (0; 0%) (39; 100%) 

 

Total Alunos – 12º Ano 
(60 alunos) 

(60; 100%) (57; 100%) (24; 100%) (27; 100%) (0; 0%) (60; 100%) 

Desvio (+26%) (+1,41%) (0%) (0%) (+12%) (+12%) 

 

Quadro XLVI – Resultados obtidos e comparados com as Metas TEIP contratualizadas no 12º Ano: 

METAS TEIP 

Alunos com todas as 
classificações positivas 

TAXA 

INSUCESSO SUCESSO  

≥ 74% ≤ 12% ≥ 88% 

10º Ano (54 alunos) (26; 48,15%) (1; 1,85%) (53; 98,15%) 
 

11º Ano (71 alunos) (66; 92,96%) (0; 0%) (71; 100%) 
 

12º Ano (60 alunos) (60; 100%) (0; 0%) (60; 100%) 
 

Total Alunos –  
Ensino Secundário (185 alunos) 

(152; 82,2%) (1; 0,54%) (184; 99,5%) 

Desvio (+8,2%) (+11,5%) (+11,5%) 

 
 
 

Quadro XLVII – Metas TEIP contratualizadas no Ensino Secundário Regular: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METAS TEIP 

TAXA DE INTERRUPÇÃO PRECOCE DO 
PERCURSO ESCOLAR 

≤ 3,75% Desvio 

10ºA 0; (0%) (+3,75%) 

10ºB 0; (0%) (+3,75%) 

10ºC 0; (0%) (+3,75%) 

Total – 10ºAno (54 alunos) 0; (0%) (+3,75%) 
 

11ºA 0; (0%) (+3,75%) 

11ºB 0; (0%) (+3,75%) 

11ºC 0; (0%) (+3,75%) 

11ºD 0; (0%) (+3,75%) 

Total – 11ºAno (70 alunos) 0; (0%) (+3,75%) 

 

12ºA 0; (0%) (+3,75%) 

12ºB 0; (0%) (+3,75%) 

12ºC 0; (0%) (+3,75%) 

Total – 12ºAno (60 alunos) (0; 0%) (+3,75%) 
 

Total – Ensino Secundário (185 Alunos) (0; 0%) (+3,75%) 
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Quadro XLVIII – Ações implementadas nas Turmas do Ensino Secundário dos Cursos Científico – Humanísticos: 

 
Quadro XLIX – Medidas disciplinares no Ensino Secundário Regular: 

 

Quadro L – Metas TEIP contratualizadas no Ensino Secundário Regular: 

TURMAS  

AÇÕES IMPLEMENTADAS NAS TURMAS – 3º Período 

Sessões Consolido 
Aprendo mais (CA+) 

Assessorias Tutorias SPO API Apoio AEI Projeto Includ - ed 

10ºA X   X    

10ºB X       

10ºC X   X    
 

11ºA X       

11ºB X      X 

11ºC X       

11ºD X       
 

12ºA X       

12ºB X   X    

12ºC X   X    
 

TIPOLOGIA DAS MEDIDAS DISCIPLINARES 10ºAno 11ºAno 12ºAno 

CORRETIVAS 

Ordem de saída de sala de aula e de mais locais onde se desenvolva o trabalho escolar 0 0 0 

Tarefas de carácter pedagógico e integração 0 0 0 

Condicionamento no acesso a certos espaços escolares/materiais e equipamentos 0 0 0 

Mudança de turma 0 0 0 

N.º de alunos reincidentes/ total de reincidências 0 0 0 

TOTAL – Ensino Secundário Regular 
0 0 0 

0 

SANCIONATÓRIAS 

Repreensão registada 0 0 0 

Suspensão até três dias 0 1 1 

Suspensão entre quatro e doze dias 0 0 0 

Transferência de escola 0 0 0 

Expulsão da escola 0 0 0 

Número de alunos reincidentes/Total de reincidências 0 0 0 

TOTAL – Ensino Secundário Regular 
0 1 1 

2 

TIPOLOGIA DAS MEDIDAS DISCIPLINARES 

METAS TEIP 

CORRETIVAS SANCIONATÓRIAS 

n.º de alunos envolvidos % de alunos n.º de alunos envolvidos % de alunos 

Sala de aula Outro espaço Sala de aula Outro espaço Sala de aula Outro espaço Sala de aula Outro espaço 

Total – 10º Ano 
(55 alunos) 

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

 
Total – 11º Ano 

(69 alunos) 
0 0 0% 0% 1 0 1,45% 0% 

 
Total – 12º Ano 

(60 alunos) 
0 0 0% 0% 1 0 1,67% 0% 

 
Secundário Regular 

(184 alunos) 
0 0 0% 0% 2 0 1,09% 0% 
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Quadro LI – Metas TEIP contratualizadas no Ensino Secundário Regular: 

 
 

 
Gráfico L – Evolução dos resultados globais do Ensino Secundário nos Cursos Científico Humanísticos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METAS TEIP 

MEDIDAS DISCIPLINARES NA SALA DE AULA 
(corretivas e sancionatórias) 

OCORRÊNCIAS NA SALA DE AULA 
(corretivas e sancionatórias) 

Número Total % Total Desvio (M≤0,08%) Número Total % Total Desvio (M≤62,5%) 

Total – 10º Ano 
(54 alunos) 

0 0% (+0,08%) 0 0% 62,5% 

 

Total – 11º Ano 
(71 alunos) 

1 1,41% (- 1,33%) 1 1,41% 61,09% 

 

Total – 12º Ano 
(60 alunos) 

1 1,67% (- 1,59%) 1 1,67% 60,83% 

Secundário Regular 
(185 alunos) 

2 1,08% (- 1%) 2 1,08% 61,42% 
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ANÁLISE GLOBAL – ENSINO SECUNDÁRIO – CURSOS CIENTÍFICO HUMANISTICOS: 

 
10º ANO: 

TURMA  COMPORTAMENTO APROVEITAMENTO Evolução do 2º P - 3ºP 

10ºA BOM MUITO BOM ═ / ═ 

10ºB BOM MUITO BOM ═ / ═ 

10ºC MUITO BOM MUITO BOM ═ / ═ 
 

CURSO CIENTÍFICO HUMANÍSTICO DE LÍNGUAS E HUMANIDADES: 

•  A taxa de sucesso é de 100% dos alunos; 

•  Houve uma melhoria ou manutenção dos resultados da generalidade das disciplinas, exceto em Inglês e MACS, que mantêm 

a taxa de sucesso do 2º período de 43,8% e 87,5%, respetivamente; 

•  Todas as disciplinas que apresentam uma taxa de sucesso de 100% exceto Inglês, Geografia A e MACS; 

•  As disciplinas que apresentam taxa de insucesso são, Inglês (56,3%), Geografia A (31,3%) e MACS (12,5%); 

•  Nesta turma há 11 alunos com classificações negativas, tendo 4 deles duas classificações inferiores a 10 valores e, os 

restantes apenas uma; 

•  Apenas 2 alunos apresentam classificações inferiores a sete valores, o que não lhes permite progredir na disciplina; 

•  No que concerne às metas TEIP, nesta turma não foram atingidas nas disciplinas de Inglês e MACS.   

 

CURSO CIENTÍFICO HUMANÍSTICO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS:  
 

• A taxa de sucesso é de 95 %, na turma B de 100% na turma C, o que perfaz um sucesso de 97,37%; 

• Resultados bastante, satisfatórios na generalidade das disciplinas, com taxa de sucesso superior a 90%, exceto a Inglês 

(68,4%) e Matemática A (71,1%); 

• As disciplinas que apresentam maior taxa de sucesso são, Português, Filosofia e E.F., com sucesso de 100%; 

• As disciplinas que apresentam maior taxa de insucesso são, Inglês e Matemática A com 31,6% e 29%, respetivamente; 

• Na turma B há 10 alunos com classificações negativas, tendo 4 alunos, duas ou mais classificações inferiores a 10 

valores e os restantes apenas uma; 

• Apenas 2 alunos apresentam classificações iguais ou inferiores a sete valores, o que não lhes permite progredir na 

disciplina; 

•  Na turma C há 7 alunos com classificações negativas, tendo 4 alunos com duas classificações negativas e os restantes 

apenas uma; 

• Não há alunos que apresentem classificações iguais ou inferiores a sete valores, o que lhes permite progredir em todas as 

disciplinas; 

• No que concerne às metas TEIP, nestas turmas não foram atingidas nas disciplinas de Matemática A, nas duas turmas, a 

Inglês e Biologia Geologia na turma B.  

• Não foi atingida a meta de alunos com positiva a todas as disciplinas, nas duas turmas. 

 

ANÁLISE POR ANO: 
 

• Taxa de sucesso no 10º ano é 98,15% e a de insucesso de 1,85%; 
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• Em todas as turmas os alunos têm apoio através das sessões Consolido Aprendo mais (CA+) a Português, Inglês, Filosofia, 

Matemática A, Biologia Geologia, Física e Química A, História A, Geografia A e Francês II;  

• Nestas turmas não se verificou interrupção precoce do percurso escolar.  

 
11º ANO: 

TURMA  COMPORTAMENTO APROVEITAMENTO Evolução do 2º P - 3ºP 

11ºA MUITO BOM MUITO BOM ═ / ═ 
11ºB MUITO BOM MUITO BOM ═ / ═ 
11ºC BOM BOM ═ /  
11ºD MUITO BOM MUITO BOM ═ / ═ 

 

CURSO CIENTÍFICO HUMANÍSTICO DE LÍNGUAS E HUMANIDADES: 

• Resultados muito satisfatórios em todas as disciplinas, uma vez que a taxa de sucesso é de 100%; 

• A taxa de sucesso é de 100%, nas turmas A e D; 

• Nestas turmas não há alunos com classificações negativas; 

• No que concerne às metas TEIP, nesta turma foram todas atingidas ou superadas.   

 
CURSO CIENTÍFICO HUMANÍSTICO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS:  
 

• Resultados muito satisfatórios na generalidade das disciplinas, pois todas exceto Matemática A e Física e Química A, 

obtiveram 100% de sucesso; 

•  A taxa de sucesso é de 100%, nas turmas B e C; 

•  As disciplinas que apresentam maior taxa de insucesso são Matemática A (12,8%) e Física e Química A (10,3%); 

•  Na turma B não há alunos com classificações negativas; 

•  Na turma C há 4 alunos com classificações negativas, tendo 2 alunos, duas classificações inferiores a 10 valores e 

os restantes apenas uma; 

•   No que concerne às metas TEIP, na turma B foram atingidas ou superadas em todas as disciplinas, na turma C as metas 

não foram atingidas exceto a Matemática A e de Física e Química A. 

 
ANÁLISE POR ANO: 

• Taxa de sucesso no 11º ano é 100%; 

• Em todas as turmas os alunos têm um apoio semanal através das Sessões CA+ a: Matemática A, Biologia e Geologia, Física 

e Química A, História A, Geografia A, Francês II, Português, Inglês e Filosofia;  

 
12º ANO:  

TURMA  COMPORTAMENTO APROVEITAMENTO Evolução do 2º P - 3ºP 

12ºA MUITO BOM MUITO BOM ═ / ═ 
12ºB MUITO BOM MUITO BOM ═ / ═ 
12ºC MUITO BOM MUITO BOM ═ / ═ 

 
CURSO HUMANÍSTICO DE LÍNGUAS E HUMANIDADES: 

• Resultados muito satisfatórios em todas as disciplinas, com taxa de sucesso de 100%; 
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• Na turma A não há alunos com classificações negativas; 

• No que concerne às metas TEIP, nesta turma foram todas atingidas ou superadas.   

• Nesta turma há um aluno que foi excluído por excesso de faltas injustificadas. 

 
CURSO CIENTÍFICO HUMANÍSTICO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS:  
 

• Resultados muito satisfatórios na generalidade das disciplinas, nas duas turmas; 

• A taxa de sucesso é de 100%, nas turmas B e C; 

• Todas as disciplinas que apresentam uma taxa de sucesso de 100%; 

• Nas turmas B e C não alunos com classificações negativas; 

• No que concerne às metas TEIP, nestas turmas foram totalmente atingidas ou superadas. 

 

ANÁLISE POR ANO: 
 

• Taxa de sucesso no 12º ano é 100%; 

• Em todas as turmas os alunos têm um apoio semanal através das Sessões CA+ a Português, Matemática A e História A;  

 
 
 
 

ESTRATÉGIAS PARA MELHORAR O APROVEITAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS ENSINO SECUNDÁRIO REGULAR: 
(Estratégias previstas nas atas dos Conselhos de Turma)  

  

• Para continuar a promover o sucesso dos alunos, a melhoria do seu desempenho e a superação das suas dificuldades, tanto 

no domínio cognitivo, como no domínio comportamental, esperando que promovam a recuperação dos alunos com mais dificuldades, 

assim como propiciem um ambiente ainda mais favorável ao desenrolar do processo ensino aprendizagem individual e coletivamente. 

• Os docentes revelaram a sua preocupação devido aos condicionalismos existentes e à forma como irão chegar a todos os 

alunos, principalmente aqueles que serão sujeitos a provas de Exame Nacional. 

Os docentes definiram reforçar a aplicação das seguintes estratégias:  

• Mantendo-se as mesmas condições no terceiro período, como estratégias a adotar, o Conselho de Turma propõe a mesma 

metodologia utilizada durante estas duas últimas semanas, assim como o acompanhamento dos alunos através de aulas virtuais na 

aplicação Microsoft Teams, sessões síncronas e assíncronas com o estabelecimento de um plano semanal de acordo com a carga 

horária das disciplinas e das suas especificidades;  

• Utilizar a ferramenta Teams no sentido de continuar a lecionação dos conteúdos programáticos previstos; 

• Utilizar os emails institucionais dos alunos, 

• Utilizar a escola virtual; 

• Considera-se fundamental garantir aos alunos o estabelecimento de rotinas, tendo presente os condicionalismos que dizem 

respeito aos meios tecnológicos; 

• Adequar as estratégias aos meios utilizados para o processo de ensino-aprendizagem à distância; 

• Dar continuidade às sessões Consolido e Aprendo Mais (CA+) pois são uma mais-valia na interiorização e consolidação das 

aprendizagens dos alunos, dado que têm ajudado a consolidar os seus conhecimentos e a ultrapassar as suas dificuldades nas 

disciplinas envolvidas, o que está traduzido nas classificações finais; 
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• Darão continuidade e reforçarão as estratégias implementadas durante o primeiro e segundo períodos: 

• Responsabilizar permanente dos alunos pelo seu sucesso escolar;  

• Promover do desenvolvimento de hábitos regulares de estudo bem como de hábitos e de escrita;  

• Refletir periodicamente sobre o trabalho desenvolvido, sobre as dificuldades individuais e a forma de as ultrapassar; 

• Procurar de um maior envolvimento e colaboração dos alunos nas tarefas propostas;  

• Orientar para uma melhor gestão do tempo destinado às tarefas escolares;  

• Envolver os Encarregados de Educação na vida escolar e na monitorização regular do cumprimento de um horário de estudo 

por parte dos seus educandos;  

•  Sensibilizar para a importância do conhecimento e da cultura escolares numa futura integração profissional; 

• Analisar e interpretar textos com o intuito de adquirirem/melhorarem as competências interpretativas; 

• Utilizar materiais diversificados; reforçar o controlo sobre os trabalhos de casa; refletir, com cada aluno, sobre as suas 

principais dificuldades e a forma de as ultrapassar. 
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6.4.1. COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS COM OS ANOS ANTERIORES: 
 

 
Gráfico LI – Evolução dos Resultados no 10º Ano – LH 

 

 
Gráfico LII – Evolução dos Resultados no 10º Ano – CT 

 

 
Gráfico LIII – Evolução dos Resultados no 10º Ano  
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Gráfico LIV – Evolução dos Resultados no 11º Ano – LH 

 

 
Gráfico LV – Evolução dos Resultados no 11º Ano – CT 

 
Gráfico LVI – Evolução dos Resultados no 11º Ano  



Relatório Final do Gabinete de Estudos, Monitorização e Avaliação                                                                                      2020-2021 

Agrupamento de Escolas de Resende                          Página 70 

 
Gráfico LVII – Evolução dos Resultados no 12º Ano – LH  

 

 
Gráfico LVIII – Evolução dos Resultados no 12º Ano – CT 

 

 
Gráfico LIX – Evolução dos Resultados no 12º Ano  
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Gráfico LX – Evolução dos Resultados no Ensino Secundário – Cursos Científico Humanisticos  
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6.5. ENSINO PROFISSIONAL: 
 

 Relativamente aos cursos profissionais, realizou-se uma análise tendo como principal critério o número de módulos 

em atraso por turma. A análise realizada baseou-se na recolha de dados a partir da ficha síntese da turma preenchida em 

cada Conselho de Turma de avaliação do final do segundo período.   

 
Quadro LII – Resultados dos Cursos Profissionais 

TURMAS 

TOTALIDADE DOS MÓDULOS CONCLUÍDOS 

NO 3º PERÍODO NO CURSO 

NÚMERO DE ALUNOS % DE ALUNOS NÚMERO DE ALUNOS % DE ALUNOS 

1ºD - (20 alunos) 19 95,0 % 18 90,0 % 

1ºEF - (16 alunos) 6 37,5 % 6 37,5 % 

Total 1º Ano (36 alunos) 25 69,4 % 24 66,7 % 
 

2ºD - (20 alunos) 20 100,0 % 17 85,0 % 

2ºE - (9 alunos) 8 88,9 % 7 77,8 % 

2ºF - (12 alunos) 9 75,0 % 7 58,3 % 

Total 2º Ano (41 alunos) 37 90,2 % 31 75,6 % 
 

3ºD - (19 alunos) 19 100,0 % 19 100,0 % 

3ºE - (8 alunos)  8 100,0 % 8 100,0 % 

3ºF - (9 alunos) 9 100,0 % 9 100,0 % 

Total 3º Ano (38 alunos) 36 100,0 % 36 100,0 % 
 

TOTAL (113 alunos) 98 86,7 % 91 80,5 % 

 

Quadro LIII – Resultados dos Cursos Profissionais 

TURMAS 

MÓDULOS NÃO CONCLUÍDOS 

NO 3º PERÍODO NO CURSO 

NÚMERO DE ALUNOS % DE ALUNOS NÚMERO DE ALUNOS % DE ALUNOS 

1ºD - (20 alunos) 1 5,0 % 2 10,0 % 

1ºEF - (16 alunos) 10 62,5 % 10 62,5 % 

Total 1º Ano (36 alunos) 11 30,6 % 12 33,3 % 
 

2ºD - (20 alunos) 0 0,0 % 3 15,0 % 

2ºE - (9 alunos) 1 11,1 % 2 22,2 % 

2ºF - (12 alunos) 3 25,0 % 5 41,7 % 

Total 2º Ano (41 alunos) 4 9,8 % 10 24,4 % 
 

3ºD - (19 alunos) 0 0,0 % 0 0,0 % 

3ºE - (8 alunos)  0 0,0 % 0 0,0 % 

3ºF - (9 alunos)  0 0,0 % 0 0,0 % 

Total 3º Ano (36alunos) 0 100,0 % 0 100,0 % 
 

TOTAL (113 alunos) 15 13,3 % 22 19,5 % 
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Quadro LIV – Medidas implementadas nos Cursos Profissionais 

 
Quadro LV – Metas contratualizadas nos Cursos Profissionais 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURMAS  
AÇÕES IMPLEMENTADAS NAS TURMAS - 2º Período 

Assessorias Tutorias SPO API Apoio AEI Projeto Includ - ed 

1ºD       

1ºE/F  X X  X  
 

2ºD       

2ºE   X    

2ºF  X     
 

3ºD       

3ºE        

3ºF        
 

METAS TEIP 

TAXA DE INTERRUPÇÃO PRECOCE  

DO PERCURSO ESCOLAR 

≤ 3,75% Desvio 

1ºD 1; (5,00%) (−1,25%) 

1ºE/F 0; (0,00%) (+3,75%) 

Total – 1ºAno (36 alunos) 1; (2,78%) (+0,97%) 

 

2ºD 0; (0,00%) (+3,75%) 

2ºE 0; (0,00%) (+3,75%) 

2ºF 0; (0,00%) (+3,75%) 

Total – 2ºAno (41 alunos) 0; (0,00%) (+3,75%) 

 

3ºD 0; (0,00%) (+3,75%) 

3ºE  0; (0,00%) (+3,75%) 

3ºF  1; (9,09%) (−5,34%) 

Total – 3ºAno (36 alunos) 1; (2,63%) (+1,12%) 

Total – Ensino Secundário 

Profissional (113 alunos) 
2; (1,77%) (+1,98%) 
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Quadro LVI – Medidas disciplinares no Ensino Secundário Profissional: 

 
 

Quadro LVII – Metas TEIP contratualizadas no Ensino Secundário Profissional: 

 
Quadro LVIII – Metas TEIP no Ensino Secundário Profissional: 

 

TIPOLOGIA DAS MEDIDAS DISCIPLINARES 1ºAno 2ºAno 3ºAno 

CORRETIVAS 

Ordem de saída de sala de aula e de mais locais onde se desenvolva o trabalho 

escolar 
0 0 0 

Tarefas de carácter pedagógico e integração 1 0 0 

Condicionamento no acesso a certos espaços escolares/materiais e equipamentos 0 0 0 

Mudança de turma 0 0 0 

N.º de alunos reincidentes/ total de reincidências 0 0 0 

TOTAL – Ensino Secundário Profissional 1 0 0 

1 

SANCIONATÓRIAS 

Repreensão registada 0 0 0 
Suspensão até três dias 1 0 0 
Suspensão entre quatro e doze dias 0 0 0 
Transferência de escola 0 0 0 
Expulsão da escola 0 0 0 
Número de alunos reincidentes/Total de reincidências 0 0 0 

TOTAL – Ensino Secundário Profissional 1 0 0 

1 

TIPOLOGIA DAS MEDIDAS DISCIPLINARES 

METAS TEIP 

CORRETIVAS SANCIONATÓRIAS 

n.º de alunos envolvidos % de alunos n.º de alunos envolvidos % de alunos 

Sala de aula Outro espaço Sala de aula Outro espaço Sala de aula Outro espaço Sala de aula Outro espaço 

Total – 1º Ano 
(36 alunos) 

0 1 0% 2,7% 0 1 0% 2,7% 

 

Total – 2º Ano 
(44 alunos) 

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

 

Total – 3º Ano 
(37 alunos) 

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

 

Secundário 
Profissional  
(117 alunos) 

0 1 0% 0,87% 0 1 0% 0,87% 

METAS TEIP 

Taxa de interrupção precoce  

Do percurso escolar 

TIPOLOGIA DAS MEDIDAS DISCIPLINARES POR ALUNO 

Corretivas Sancionatórias 

≤3,75% Desvio ≤0,08% Desvio ≤0,08% Desvio 

Total – 1ºAno (36 alunos) 1; (2,7%) (+1,05%) 1; (2,7%) (- 2,62%) 1; (2,7%) (- 2,62%) 
 

Total – 2ºAno (44 alunos) 4; (9,76%) (- 6,01%) 0; (0%) (0,08%) 0; (0%) (+0,08%) 
 

Total – 3ºAno (37 alunos) 1; (2,7%) (+1,05%) 0; (0%) (0,08%) 0; (0%) (+0,08%) 
 

Total – Ensino Secundário 
Profissional (117 alunos) 

6; (5,22%) (- 1,47%) 1; (0,87%) (- 0,79%) 1; (0,87%) (- 0,79%) 
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Quadro LIX – Metas TEIP contratualizadas no Ensino Secundário Profissional: 

 
 
 

 

 

 

 

 

METAS TEIP 

MEDIDAS DISCIPLINARES 
(corretivas e sancionatórias) 

OCORRÊNCIAS 
(corretivas e sancionatórias) 

Número Total % Total 
Desvio 

(M≤0,08%) 
Número Total % Total 

Desvio 
(M≤62,5%) 

Total – 1º Ano 
(36 alunos) 

2 (5,41%) (- 5,33%) 2 5,41% (+57,09%) 

 

Total – 2º Ano 
(44 alunos) 

0 0% (+0,08%) 0 (0%) (+62,5%) 

 

Total – 3º Ano 
(37alunos) 

0 0 (+0,08%) 0 (0%) (+62,5%) 

 

Ensino Secundário 
Profissional 
(117 alunos) 

2 (1,74%) (- 1,66%) 2 (1,74%) (+60,76%) 

ANÁLISE GLOBAL – ENSINO SECUNDÁRIO PROFISSIONAL: 

 

TURMA COMPORTAMENTO APROVEITAMENTO EVOLUÇÃO 

1ºD BOM BOM =  /  = 

1ºE/F POUCO SATISFATÓRIO FRACO =  /  = 

2ºD SATISFATÓRIO MUITO BOM   /  

2ºE  MUITO BOM BOM   /  = 

2ºF POUCO SATISFATÓRIO POUCO SATISFATÓRIO    /  = 

3ºD MUITO BOM MUITO BOM =  /  = 

3ºE MUITO BOM MUITO BOM    /  = 

3ºF MUITO BOM MUITO BOM   /   
 

• A turma que apresenta melhores resultados no 1º ano é o 1ºD; 

• A turma que apresenta melhores resultados no 2º ano é o 2ºD; 

• A turma que apresenta melhores resultados no 3º ano são todas (3.ºD, 3.ºE e 3.ºF), com sucesso total; 

• Deve salientar-se que apenas nas turmas do 3º ano, todos os alunos têm a totalidade dos módulos concluídos; 

• Relativamente à interrupção precoce do percurso escolar existem no total, 2 alunos em abandono, 1 no 1º ano, e 1 

no 3º ano, o que corresponde a uma taxa global de 1,77% de abandono escolar, o que perfaz um desvio à meta TEIP de 

+1,98%; 
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ESTRATÉGIAS DEFINIDAS PARA MELHORAR O APROVEITAMENTO DOS ALUNOS ENSINO SECUNDÁRIO PROFISSIONAL: 

(Estratégias previstas nas atas dos Conselhos de Turma – 3º Período) 

Os docentes definiram reforçar a aplicação das seguintes estratégias:  

• diferenciação dos métodos de ensino;  

• solicitar mais frequentemente os alunos para uma participação mais organizada na sala de aula;  

• maior controlo sobre o material escolar de que os alunos deverão ser portadores;  

• incentivar e valorizar os hábitos e os métodos de trabalho;  

• proporcionar situações de ensino individualizado sempre que possível;  

• treinar o raciocínio lógico abstrato através de exercícios adequados;  

• sensibilizar os alunos e os Encarregados de Educação para a importância do conhecimento e cultura sociais na 

sociedade atual, nomeadamente numa futura integração profissional;  

• proporcionar situações que permitam desenvolver o espírito de cooperação, solidariedade, compreensão e respeito 

pelos outros e realizar experiências e trabalhos de pesquisa;  

• valorizar os trabalhos extra aula. 
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7. ANÁLISE AOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO EXTERNA  
 

De seguida apresentam-se os resultados da avaliação externa nas provas finais do ensino secundário: 

 

7.1. 1ª Fase: 

11º ANO: 

 Quadro LX – DISCIPLINAS COM AVALIAÇÃO EXTERNA – 11º Ano 

DISCIPLINAS 

Alunos 
admitidos a 
exame como 

Internos 

Média da 
Classificação 
Interna (CIF) 

Média do exame 
dos Alunos 

Internos em Pontos 

Média dos 
Alunos Internos 

Valores (CE) 
CIF - CE % Aprovados % Reprovados 

20
17

-2
01

8 

BIOLOGIA E GEOLOGIA 34 14,7 121,4 12,3 (-2,4) 34; (100%) 0; (0%) 

FÍSICA E QUÍMICA A 24 14,9 118,7 12,1 (-2,8) 24; (100%) 0; (0%) 

FILOSOFIA 24 15 121,7 12,3 (-2,7) 24; (100%) 0; (0%) 

FRANCÊS 11 13,8 138,9 14,1 (+0,3) 11; (100%) 0; (0%) 

GEOGRAFIA A 17 13,5 92 9,4 (-4,1) 17; (100%) 0; (0%) 

20
18

-2
01

9 

BIOLOGIA E GEOLOGIA 31 15,1 91 9,3 (-6,1) 29; (93,55%) 2; (6,45%) 

FÍSICA E QUÍMICA A 23 15,4 102 10,3 (-5,1)   22; (95,65%) 1; (4,35%) 

FILOSOFIA 28 13,6 78 7,9 (-5,7) 25; (89,29%) 3; (10,71%) 

FRANCÊS 8 14,8 130 13,3 (-1,5) 8; (100%) 0; (0%) 

GEOGRAFIA A 23 12,1 85,1 8,6 (-3,5)   19; (82,61%) 4; (17,39%) 

20
19

-2
02

0 

BIOLOGIA E GEOLOGIA 32(*) 15(*) 155 15,5 (-0,5) n. a n. a 

FÍSICA E QUÍMICA A 33(*) 15(*) 144,7 14,5 (-0,5) n. a n. a 

FILOSOFIA 15(*) 14,3(*) 99 9,9 (-4,2) n. a n. a 

FRANCÊS 5(*) 13(*) 141,3 14,1 (-1) n. a n. a 

GEOGRAFIA A 8(*) 13,3(*) 109,3 11 (-2,3) n. a n. a 

20
20

-2
02

1 

BIOLOGIA E GEOLOGIA 23(*) 14,4(*) 121 12 (-2,3) n. a n. a 

FÍSICA E QUÍMICA A 36(*) 14,1(*) 94,8(*) 9,5(*) (-4,5) n. a n. a 

FILOSOFIA 9(*) 16,2(*) 141,4(*) 14,3(*) (-1,9) n. a n. a 

FRANCÊS 2(*) 17,5(*) 175(*) 17,5(*) (0) n. a n. a 

GEOGRAFIA A 15(*) 15,4(*) 114(*) 11,5(*) (-3,9) n. a n. a 

(*) – alunos que realizaram a prova de Exame Nacional 
n.a. – não se aplica 
 

Quadro LXI - DISCIPLINA COM AVALIAÇÃO EXTERNA – 11º ANO 

BIOLOGIA E GEOLOGIA – 720 

Ano letivo Média Nacional dos 
alunos internos 

Média Interna 
Agrupamento 

Desvio à Média 
Nacional dos Internos 

Média Total do 
Agrupamento 

% de Reprovações 
Nacionais 

% de Reprovações 
no Agrupamento 

2017-2018 109 121,4 (+12,4)  106,4 (6%) 0, (0%) 

2018-2019 107 91 (-16 Pontos) 88,5 (6%) 2; (6,45%) 

2019-2020 140 155 (+14,5) 142,1 ------- ------- 

2020- 2021 
120 121 (+1) 128,6 ------- ------- 

    ------- ------- 
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Quadro LXII - DISCIPLINA COM AVALIAÇÃO EXTERNA – 11º ANO 

FÍSICA QUÍMICA A 

Ano letivo Média Nacional dos 
alunos internos 

Média Interna 
Agrupamento 

Desvio à Média 
Nacional dos 

Internos 

Média Total do 
Agrupamento 

em Pontos 

% de Reprovações 
Nacionais 

% de Reprovações 
no Agrupamento 

2017-2018 106 118,7 (+12,7) 101,8 (10%) 0, (0%) 

2018-2019 100 102 (+2 Pontos) 103,2 (14%) 1; (4,35%) 

2019-2020 132 144,7 (+12,7) 142,5 ------- --------- 

2020-2021 
98 94,8 (-3,2) 84,5 ------- ------- 

    ------- ------- 

 

Quadro LXIII - DISCIPLINA COM AVALIAÇÃO EXTERNA – 11º ANO 

FILOSOFIA - 714 

Ano letivo 
Média Nacional 

dos alunos 
internos 

Média Interna 
Agrupamento 

Desvio à Média 
Nacional dos Internos 

Média Total do 
Agrupamento 

% de 
Reprovações 

Nacionais 

% de 
Reprovações no 

Agrupamento 

2017-2018 111 121,7 (+10,7) 119,1 (5%) 0, (0%) 

2018-2019 98 78 (-20) 79,4 (7%) 3; (10,71%) 

2019-2020 130 99 (-31) 95,4 ----- ----- 

2020-2021 
122 141,4 (+19,4) 142 ----- ----- 

    ----- ----- 

 

Quadro LXIV – DISCIPLINA COM AVALIAÇÃO EXTERNA – 11º ANO 

FRANCÊS – 517 

Ano letivo 
Média Nacional 

dos alunos 
internos 

Média Interna 
Agrupamento 

Desvio à Média 
Nacional dos 

Internos 

Média Total do 
Agrupamento 

% de 
Reprovações 

Nacionais 

% de 
Reprovações no 

Agrupamento 

2017-2018 120 138,9 (+18,9) 138,9 (0%) 0, (0%) 

2018-2019 113 130,3 (+17,3) 130,3 (0%) 0, (0%) 

2019-2020 151 141,3 (-9,8) 141 -------- --------- 

2020-2021 
149 175 (+26) 175 -------- --------- 

    -------- --------- 

 

Quadro LXV – DISCIPLINA COM AVALIAÇÃO EXTERNA – 11º ANO 

GEOGRAFIA A – 719 

Ano letivo 
Média Nacional 

dos alunos 
internos 

Média Interna 
Agrupamento 

Desvio à Média 
Nacional dos 

Internos 

Média Total do 
Agrupamento 

% de 
Reprovações 

Nacionais 

% de 
Reprovações no 

Agrupamento 

2017-2018 116 92 (-24) 96,9 (4%) 0, (0%) 

2018-2019 103 85,1 (-17,9) 82,3 (6%) 4; (17,39%) 

2019-2020 136 109,3 (-26,3) 106,5 ---------- --------- 

2020-2021 
107 114 (+7) 111,4 ---------- --------- 

    
---------- --------- 
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Gráfico LXI – Comparação dos Resultados do Agrupamento à Média Nacional 

 

12 ANO: 

                           Quadro LXVI – DISCIPLINA COM AVALIAÇÃO EXTERNA – 12º ANO 

DISCIPLINAS 

Número de 
alunos 

admitidos a 
exame como 

Internos 

Média da 
Classificação 

Interna 
(CIF) 

Média do 
exame dos 

Alunos 
Internos em 

Pontos 

Média do 
exame dos 

Alunos 
Internos 

Valores (CE) 

CIF - CE 
% 

Aprovados 
% 

Reprovados 

20
17

-2
01

8 Português 69 13,9 95,9 9,8 (-4,1) 63, (92,6%) 5, (7,4%) 

Matemática A 27 13,6 70,1 7,1 (-6,5) 18, (66,7%) 9, (33,3%) 

História A 35 13,1 65,5 6,5 (-6,6) 23, (65,7%) 12, (34,3%) 

20
18

-2
01

9 Português 58 14 122,5 12,5 (-1,5) 57; (98,28%) 1; (1,72%) 

Matemática A 37 13,7 136,9 13,9 (+0,2) 33; (89,19%) 4; (10,81%) 

História A 21 15,2 79,5 8,1 (-7,1) 19; (90,48%) 2; (9,52%) 

20
19

-2
02

0 Português 30(*) 13,2(*) 108,2 11 (-2,2) n.a. n.a 

Matemática A 25(*) 14,5(*) 151,8 15,4 (-0,9) n.a. n.a 

História A 9(*) 14,7(*) 116,3 11,8 (-2,9) n.a. n.a 

20
20

-2
02

1 Português 33(*) 13,9(*) 129(*) 13(*) (-0,9) n.a. n.a 

Matemática A 18(*) 16(*) 132,4(*) 13,4(*) (-2,6) n.a. n.a 

História A 2(*) 17(*) 131(*) 13,5(*) (-3,5) n.a. n.a 

 
(*) – alunos que realizaram a prova de Exame Nacional 
n.a. – não se aplica 
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Quadro LXVII – DISCIPLINA COM AVALIAÇÃO EXTERNA – 12º ANO 

PORTUGUÊS - 639 

Ano letivo 
Média Nacional 

dos alunos 
internos 

Média Interna 
Agrupamento 

(Pontos) 

Desvio à Média 
Nacional dos 

Internos 

Média Total do 
Agrupamento 

% de 
Reprovações 

Nacionais 

% de 
Reprovações no 

Agrupamento 

2017-2018 110 95,9 (-14,1) 92,5 (6%) 5; (7,4%) 

2018-2019 118 122,5 (+4,5) 118,4 (4%) 1; (1,72%) 

2019-2020 120 108,2 (-11,8) 103,3 ------- -------- 

2020-2021 
120 129 (+9) 123,6 ------- -------- 

═   
 ------- -------- 

 

Quadro LXVIII – DISCIPLINA COM AVALIAÇÃO EXTERNA – 12º ANO 

MATEMÁTICA - 635 

Ano letivo 
Média Nacional 

dos alunos 
internos 

Média Interna 
Agrupamento 

(Pontos) 

Desvio à Média 
Nacional dos 

Internos 

Média Total do 
Agrupamento 

% de 
Reprovações 

Nacionais 

% de 
Reprovações no 

Agrupamento 

2017-2018 109 70,1 (-38,9) 58,4 (14%) 9; (33,3%) 

2018-2019 115 136,9 (+21,9) 124,4 (12%) 4; (10,81%) 

2019-2020 133 151,8 (+18,8) 145,8 --------- --------- 

2020-2021 
106 129 (+26,4) 114,9 --------- --------- 

    --------- --------- 

 

 Quadro LXIX – DISCIPLINA COM AVALIAÇÃO EXTERNA – 12º ANO 

HISTÓRIA A – 623 

Ano letivo 
Média Nacional 

dos alunos 
internos 

Média Interna 
Agrupamento 

(Pontos) 

Desvio à Média 
Nacional dos 

Internos 

Média Total do 
Agrupamento 

% de 
Reprovações 

Nacionais 

% de 
Reprovações no 

Agrupamento 

2017-2018 95 65,5 (-29,5) 64,5 (13%) 12; (34,3%) 

2018-2019 104 79,5 (-24,5 Pontos) 79,5 (11%) 2; (9,52%) 

2019-2020 134 116,3 (-17,7) 116,,3 ---------- --------- 

2020-2021 
129 131 (+2) 105,5 --------- --------- 

    --------- --------- 

 

 
Gráfico LXII – Comparação dos Resultados do Agrupamento à Média Nacional 
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7.2. 2ª Fase: 

 
11º ANO: 

Quadro LXXI – DISCIPLINAS COM AVALIAÇÃO EXTERNA – 11º Ano 

DISCIPLINAS 
Número de 

alunos 
Média 

(Pontos) 
Média 

(valores) 
Número de 
positivas 

%  
de positivas 

Número de 
negativas 

%  
de negativas 

20
19

-2
02

0 

BIOLOGIA E GEOLOGIA 12 126 12,8 9 75% 3 25% 

FÍSICA E QUÍMICA A 9 103,8 10,4 6 66,7% 3 33,3% 

FILOSOFIA 5 134,4 13,6 5 100% 0 0% 

GEOGRAFIA A 7 114,3 12,4 5 71,5% 2 28,5% 

20
20

-2
02

1 

BIOLOGIA E GEOLOGIA 6 102 10,2 2 33,3% 4 66,7% 

FÍSICA E QUÍMICA A 14 75,9 7,8 5 35,7% 9 64,3% 

FILOSOFIA 2 126 12,5 2 100% 0 0% 

GEOGRAFIA A 2 117,5 12 2 100% 0 0% 

 

12º ANO: 

Quadro LXXIII – DISCIPLINAS COM AVALIAÇÃO EXTERNA – 12º Ano 

DISCIPLINAS 
Número de 

alunos 
Média 

(Pontos) 
Média 

(valores) 
Número de 
positivas 

%  
de positivas 

Número de 
negativas 

%  
de negativas 

20
19

-2
02

0 

PORTUGUÊS  15 92,13 9,3 5 33,3% 10 66,7% 

MATEMÁTICA A 6 125,5 12,8 4 66,7% 2 33,3% 

20
20

-2
02

1 PORTUGUÊS  10 124,1 12,4 7 70% 3 30% 

MATEMÁTICA A 2 72 7 0 0% 2 100% 

 

ANÁLISE GLOBAL À AVALIAÇÃO EXTERNA: 
 

11º ANO: 

• Nas disciplinas de Biologia e Geologia, Filosofia, Francês, Geografia e Inglês a média do Agrupamento supera a 

média nacional; 

• Na disciplina de Física e Química A a média do Agrupamento encontra-se abaixo da média nacional; 

 
12º ANO: 

• Nas disciplinas de História A, Português e Matemática A a média do Agrupamento supera as médias nacionais; 

• Em Matemática A, a média obtida apresenta um desvio positivo à média nacional, significativo. 
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8. MONITORIZAÇÃO DE MEDIDAS DE SUPORTE À APRENDIZAGEM E INCLUSÃO: 
 

Os dados apresentados de seguida são recolhidos do relatório final da EMAI. 

O gráfico seguinte representa os alunos do Agrupamento de Escolas de Resende (AER) a usufruir das diferentes 

medidas multinível ao longo do ano letivo. 

 
Gráfico LXIII - Alunos a usufruir de Medidas Multinível 

 
Pré-escolar: 1 aluno com Medidas Seletivas (MS). 

Primeiro Ciclo: 20 alunos com Medidas Seletivas (MS): (3+2+8+ 7); 0 alunos com Medidas Adicionais (MA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico LXIV – Análise dos resultados dos alunos com Medidas Seletivas no 1º Ciclo 

 
NOTA: No primeiro e segundo períodos havia 19 alunos nestas condições, agora há 20.  

Relativamente ao 1º Ciclo, a EMAEI considera que os resultados são bastante satisfatórios. 

 

2º Ciclo:  

• 15 alunos com Medidas Seletivas (6 + 9); 

• 2 alunos com Medidas Adicionais, Adaptações curriculares significativas (5.º ano); 

• 1 aluno com Medidas Adicionais, Frequência do ano por disciplina (6.º ano). 

1º Período 2º Período 3º Período

209 227 225

60 72 75

11
11 11

Alunos a usufruir de Medidas Multinível

Medidas Adicionais

Medidas Seletivas

Medidas Universais

16

19
20

3

0 0

0

5

10

15

20

25

1º Período 2º Período 3º período

Análise dos resultados dos alunos com Medidas Seletivas no 1º Ciclo

Sucesso Insucesso
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GRÁFICO LXV – Análise dos resultados dos alunos com medidas seletivas no 5º ANO 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

GRÁFICO LXVI – Análise dos resultados dos alunos com Medidas Adicionais no 5º ano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRÁFICO LXVII – Análise dos resultados dos alunos com Medidas Seletivas no 6º ano 

 
NOTA: No primeiro período havia 7 alunos nestas condições, no segundo e no terceiro, 9.  
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Análise dos resultados dos alunos com Medidas Adicionais no 5º ano

Sucesso Insucesso
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3º Ciclo:  

• 24 alunos com Medidas Seletivas (13 + 3 + 8); 

• 7 alunos com Medidas Adicionais (2 + 2 + 3); 

• 1 aluno com Medidas Adicionais, Frequência do ano por disciplina (8.º ano). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gráfico LXVIII – Análise dos resultados dos alunos com Medidas Seletivas no 7º ano 

 

NOTA: No primeiro período havia 6 alunos nestas condições, no segundo,12 e agora 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico LXIX – Análise dos resultados dos alunos com Medidas Seletivas no 8º ano 

 

NOTA: Nos períodos anteriores havia 2 alunos nestas condições e, agora, há 3.  
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Gráfico LXX – Análise dos resultados dos alunos com Medidas Seletivas no 9º ano 
 

NOTA: No primeiro período havia 6 alunos nestas condições, no segundo e no terceiro 8. 

Turma com Programa Integrado de Educação e Formação (PIEF): 6 alunos. 

Continuam a ser seis os alunos, para quem foi mobilizada a Medida Seletiva “Percursos curriculares diferenciados”, 

pelo que estão integrados na turma PIEF. Além dessa medida, também têm apoio psicopedagógico, pelo SPO, e apoio 

tutorial. 

 

Ensino Secundário:  

• 2 alunos com Medidas Seletivas; 

• 0 alunos com Medidas Adicionais 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO LXXI – Análise dos resultados dos alunos com Medidas Seletivas no 10º ano 

 
Ensino Profissional:  

• 6 alunos com Medidas Seletivas (5 no 1º ano e 1 no 2º ano); 

• 2 alunos com Medidas Adicionais (1 no 1º ano e 1 no 2º ano). 

 1.º Período 2.º Período 3.º Período 

Disciplinas com insucesso 
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(resultados a apresentar em setembro) 

9. INQUÉRITOS APLICADOS À COMUNIDADE EDUCATIVA 
 

9.1. PESSOAL DOCENTE 

Das 87 respostas, 52 (60%) correspondem a docentes que trabalham na escola sede, 4 (5%) da EB2, 25 (29%) do 

CER, 5 (6%) do CESM e 1 (1%) do CESC.  

Assim, após análise aos inquéritos pode constatar-se que: 

QUESTIONÁRIO ANÁLISE/ RESULTADOS 

O ensino nesta escola é exigente. 63,2% dos docentes concordam e 32,2% concordam totalmente. 

A escola é aberta ao exterior. 59,8% concordam totalmente e 36,8% concordam. 

A informação circula bem na escola. 48,3% dos docentes concordam e 44,8% concordam totalmente. 

A direção valoriza os meus contributos para o 

funcionamento da escola. 
52,9% dos docentes concordam e 41,4% concordam totalmente 

Os espaços de desporto e de recreio da escola são 

adequados. 
46% dos docentes concordam e 28,7% concordam totalmente. 

As salas de aula são confortáveis. 41,4% dos docentes concordam e 40,2% concordam totalmente. 

A biblioteca está bem apetrechada e funciona bem. 52,9% concordam totalmente e 34,5% concordam. 

A escola tem um bom equipamento informático. 40,2% dos docentes concordam e 21,8% concordam totalmente. 

Utilizo com frequência o computador na sala de aula  73,6% concordam totalmente e 23% concordam. 

Os alunos respeitam os professores. 67,8% dos docentes concordam e 21,8% concordam totalmente. 

Os alunos respeitam o pessoal não docente. 73,6% dos docentes concordam e 12,6% não concordam. 

O comportamento dos alunos é bom. 72,4% dos docentes concordam e 11,5% não concordam. 

A direção envolve os docentes na autoavaliação da 

escola. 
48,3% concordam totalmente e 47,1% concordam. 

A escola tem uma boa liderança. 57,5% concordam totalmente e 38% concordam. 

A direção sabe gerir conflitos. 48,3% dos docentes concordam e 43,7% concordam totalmente. 

A Direção partilha competências e 

responsabilidades. 
50,6% concordam totalmente e 43,7% concordam. 

A direção é disponível. 75,9% concordam totalmente e 23% concordam. 

Senti-me apoiado(a) pelo meu agrupamento durante 

o período de aulas não presenciais.  
52,9% concordam totalmente e 44,8% concordam. 

Adaptei-me com facilidade ao ensino não 

presencial. 
56,3% dos docentes concordam e 42,5% concordam. 

A Plataforma Teams usada pelo agrupamento para 

o plano de ensino à distância (E@D) foi adequada. 
63,2% concordam totalmente e 35,6% concordam. 

Os alunos foram assíduos e cumpriram as tarefas 

propostas pelos professores nas aulas síncronas. 
56,3% dos docentes concordam e 31% concordam totalmente. 

As aulas síncronas na plataforma Teams 

decorreram com normalidade. 
60,9% dos docentes concordam e 34,5% concordam totalmente. 

A escola é limpa. 55,2% concordam totalmente e 38% concordam. 

A escola é segura. 63,2% concordam totalmente e 32,2% concordam. 

O refeitório funciona bem e tem qualidade. 
58,6% dos docentes concordam e 21,8% concordam totalmente, mas, 

19,5% discordam. 

O bufete funciona bem e tem qualidade. 47,1% dos docentes concordam e 39,1% concordam totalmente. 

A reprografia/papelaria funciona bem. 59,8% concordam totalmente e 34,5% concordam. 

Os serviços administrativos funcionam bem. 57,5% concordam totalmente e 40,2% concordam. 

O ambiente de trabalho na escola é bom. 59,8% concordam totalmente e 37,9% concordam. 
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Gosto de trabalhar na minha escola. 69% concordam totalmente e 27% concordam. 

Participou na ação Partilhar para Melhorar: aulas 

partilhadas / observadas: 

82,8% não participaram no Partilhar para Melhorar e 17,2% 

participaram. 

Realizou formação/capacitação este ano letivo 
(Seminários, ações de curta duração, cursos de 
formação, oficinas, ...) 

64,4% realizaram formação e 35,6% não realizaram. 

Se respondeu afirmativamente, indique quantas 
ações frequentou.  

Dos docentes que realizaram formação, fizeram de uma a três 

formações, tendo 15 docentes referido ter realizado mais de quatro 

formações. 

Se respondeu sim, num ou nos dois itens 
anteriores, considera que esta(s) ação(ões) teve ou 
tiveram, impacto no seu desenvolvimento 
profissional? 

78,3% dos docentes que realizaram formação consideram que estas 

tiveram impacto no seu desenvolvimento profissional. 

As questões que se seguem têm a ver com a situação provocada pela Pandemia que obrigou ao encerramento das escolas e 

à realização das atividades letivas no sistema de Ensino à Distância. 

Como classifica a utilização dos meios tecnológicos 
no Ensino à Distância (E@D) 

54% considera os meios tecnológicos eficientes e 34,5% muito 

eficientes. 

No período do Ensino não Presencial (E@D) 
contactou com os seus alunos: 

 Os contactos foram sempre pela Plataforma Teams e associando-se 

a esta o email, o WhatsApp e o Facebook. 

Como avalia o impacto da implementação do Ensino 
à Distância (E@D) nas aprendizagens dos seus 
alunos: 

56,3% consideram que as aprendizagens foram prejudicadas e 34,5% 

são de opinião que nem foram beneficiadas nem prejudicadas. 

O empenho dos alunos nas atividades propostas 
nas aulas à Distancia 

52,9% consideram bom o empenho dos alunos e 34,5% consideram-

no suficiente. 

Importância das aulas síncronas dadas pelo(s) 
professor(es) na Plataforma Teams para a 
aprendizagem dos alunos 

50,6% consideram importantes as aulas síncronas e 38% muito 

importantes. 

Equilíbrio entre as aulas síncronas /assíncronas 
55,2% consideram bom o equilíbrio entre aulas síncronas e 

assíncronas e 33,3% muito bom. 

Apoio prestado pelos Encarregados de Educação 
no Ensino à Distancia 

44,8% consideram-no bom, 18,4% muito bom, mas 27,6% 

consideram-no apenas suficiente. 

Como avalia o trabalho da direção da escola nesta 
fase relativamente à organização do Ensino à 
Distância (E@D): 

48,3% consideram o apoio da direção muito satisfatório, 26,4% 

satisfatório e 24,1% excelente. 

Como avalia o trabalho da direção da escola nesta 
fase relativamente informação atualizada que lhe fez 
chegar: 

47,1% consideram a informação da direção muito satisfatória, 27,6% 

excelente e satisfatória 24,1%. 

Como se sentiu na escola, face às medidas de 
segurança implementadas pelo Agrupamento, 
quando se retomaram as aulas presenciais: 

55,2% sentiram-se seguros e 39,1% muito seguros. 

Se tivesse que escolher entre Ensino na escola e 
Ensino à Distância qual preferia 

75,9% preferem ensino presencial e 24,1% ensino misto. 

 

Sugestões de atividades a desenvolver no Agrupamento de acordo com as ações do Projeto Educativo 

• Formação para Encarregados de Educação;  

• Criação de parcerias com outras escolas, ou organizações; 

• Flexibilidade curricular; interdisciplinaridade; comunicação e colaboração; 

• Atividades que envolvam uma articulação vertical; 

• Reeducação vocal; 

• Utilização das TIC em contexto de sala de aula; 

• Educação Inclusiva, Diversidade e Diferenciação; 
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• Didática das disciplinas; 

• Continuar a abrir a escola a uma maior participação dos vários agentes da comunidade, de modo a proporcionar aos 

alunos uma melhor integração no mercado de trabalho e também na participação cívica, na defesa do interesse coletivo; 

• Era importante que a Direção do Agrupamento motivasse os encarregados de educação na participação e 

acompanhamento dos seus educandos na vida da escola; 

• Aulas com apoio individualizado; 

• Avaliação pedagógica, informática; 

• Articulação com o exterior para formar e diminuir a iliteracia digital do povo Resendense;  

• Trazer à escola os saberes e as artes culturais do povo Resendense (artes, ofícios, saberes, tradições), na forma de 

pequenas tertúlias; 

• Ações de formação no âmbito das literacias digitais. 

Após a leitura atenta a todos os comentários do Pessoal Docente salientam-se os seguintes aspetos: 

• Disponibilizar os meios tecnológicos mais cedo; 

• Os equipamentos informáticos tardaram a chegar aos alunos; 

• Desde o momento que todos os alunos tiveram computador, o ensino à distância correu bem; 

• Nas minhas aulas decorreu dentro da normalidade. Penso que as alterações feitas este ano melhoraram no E@D; 

• O facto da plataforma TEAMS já estar disponível e com as contas institucionais de alunos e professores permitiu que 

a transição para o E@D se efetuasse de forma dinâmica e com o mínimo de prejuízo para os alunos e suas aprendizagens. 

A percentagens de aulas síncronas escolhida foi a adequada permitindo aos alunos desenvolver um trabalho autónomo 

sem estarem excessivamente em frente ao ecrã de um computador/tablet; 

• O Plano de Ensino à Distância do Agrupamento foi ajustado, no entanto talvez pudesse ser menos burocratizado. 

Foi importante dosear as aulas síncronas com as assíncronas, contudo não haveria necessidade de explicitar com 

antecedências os conteúdos a abordar ou os materiais a utilizar. Cada professor, no seu tempo de aula poderia explicar o 

que era pretendido e qual o prazo de entrega. 

• Neste 2º confinamento o processo foi mais fácil, pois já estávamos mais familiarizados com a plataforma, que, 

entretanto, foi melhorada nalgumas das suas potencialidades. É claro que continua a haver alguns constrangimentos que 

se prendem sobretudo com os problemas de internet, contudo penso que o Agrupamento soube estar à altura de tal 

desafio. Poderá ainda ser melhorado, no que se refere aos Forms/questionários, que requerem alguma perícia e tempo 

para serem elaborados; 

• No presente ano letivo, as atividades do Ensino à Distância decorreram de forma mais positiva, uma vez que todos 

os alunos estavam equipados com os meios tecnológicos/técnicos necessários para a realização das tarefas propostas, 

assim como para a presença nas aulas síncronas. Apesar de alguns constrangimentos verificados, os alunos, de um modo 

geral, foram assíduos às sessões síncronas e realizaram as tarefas propostas, ainda que nem sempre de forma autónoma. 

Os elementos recolhidos poderão não exprimir uma interpretação rigorosa do grau de desenvolvimento das aprendizagens 

realizadas e competências adquiridas. O grau de fiabilidade das avaliações apresentadas pelos alunos é sempre o mais 

complexo no Ensino à Distância; 
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• Considero que foram dadas as orientações necessárias para que o ensino à distância fosse assegurado. Contudo, 

verificaram-se constrangimentos vários, nomeadamente nos procedimentos divergentes adotados pelos senhores 

professores do mesmo conselho de turma.      

• Considero que a implementação do E@D decorreu bem. Apesar dos constrangimentos relativos ao acesso à internet, 

houve sempre uma solução para os problemas e os alunos conseguiram aceder à plataforma teams. No início tive alunos 

com plano B e a distribuição e recolha do material de trabalho decorreu com normalidade, com estes alunos contactei via 

telefone.  

• Apesar da boa implementação do ensino à distância, muitos E.E. não possuem computador e não tinham 

disponibilidade para "ajudar" os filhos nas atividades; 

• Entendo que foi uma experiência positiva e a considerar no futuro, nomeadamente com turmas do ensino secundário. 

Os alunos destas turmas revelam um maior grau de autonomia e responsabilidade que permite otimizar o E@D. 
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9.2. ALUNOS 
 

9.2.1. 1º CICLO 

Dos 175 alunos do 1º Ciclo que responderam ao inquérito, (49%) são meninos e (51%) são meninas.  São (102) 

do 2º ano, (24) do 3º ano e (49) do 4º ano. Após análise aos inquéritos, podemos verificar que: 

QUESTIONÁRIO ANÁLISE/ RESULTADOS 

Percebo bem o que o professor explica nas aulas. A grande maioria dos alunos (76%) concorda totalmente. 

Utilizo o computador na sala de aula todas as 

semanas. 
37,14%; concorda totalmente e 34,86% concorda. 

Faço experiências nas aulas com alguma 

frequência. 
49,71% concorda totalmente e 44% concorda 

Utilizo a biblioteca para fazer trabalhos e leituras. 46,29% concorda totalmente e 33% concorda. 

Faço visitas de estudo. 37,71% concordam totalmente 

Gosto das atividades de expressão plástica que 

faço na escola. 
A grande maioria dos alunos (86,86%) concorda totalmente. 

Gosto da educação física e do desporto que pratico 

na escola. 
A grande maioria dos alunos (86,86%) concorda totalmente. 

Os professores são justos com os alunos. A grande maioria dos alunos (85,14%) concorda totalmente. 

Gosto do almoço que é servido na escola. 32,57% concorda totalmente e 38,29% concorda. 

As dinâmicas pedagógicas (apoios, assessorias, 

DAC, …) implementadas na minha escola 

contribuem para eu aprender melhor.   

58,29% concorda totalmente. 

Estou satisfeito com a higiene e limpeza da escola. 69,71% concorda totalmente. 

Estou satisfeito com os espaços de recreio da 

escola. 
73,14% concorda totalmente. 

Conheço as regras de comportamento da escola. A grande maioria dos alunos (80,57%) concorda totalmente. 

Sinto-me seguro e tranquilo na escola. 79,43% concorda totalmente. 

Tenho vários amigos na escola. A grande maioria dos alunos (86,86%) concorda totalmente. 

Gosto desta escola. A grande maioria dos alunos (88,57%) concorda totalmente. 

As atividades promovidas pelo Agrupamento 

contribuem para eu aprender melhor. 
64% concorda totalmente. 

Considera que as aulas desenvolvidas no âmbito da 

ação Partilhar para melhorar (aulas lecionadas por 

dois ou mais professores em conjunto) 

contribuíram para melhorar as suas aprendizagens. 

A grande maioria dos alunos (98%) concorda totalmente. 

As questões que se seguem têm a ver com a situação provocada pela Pandemia que obrigou ao encerramento das escolas e 

à realização das atividades letivas no sistema de Ensino à Distância (E@D)   

Desde o início das aulas não presenciais (E@D) 

tiveste os meios tecnológicos para aceder à 

Plataforma TEAMS ou a outras 

A grande maioria dos alunos (84%) respondeu sim. 

Indica os meios tecnológicos de que dispões 77% respondeu computador e 76% respondeu internet.  

Tiveste apoio da Escola e da Autarquia com o 

empréstimo dos meios tecnológicos necessários 
31% respondeu sim. 

Como classificas a utilização dos meios 

tecnológicos no Ensino à Distância (E@D) 
37% respondeu eficiente e 33% respondeu muito eficiente. 

Tiveste dificuldades na utilização dos meios 

tecnológicos, no Ensino à Distância (E@D) 
67% respondeu não e 33% respondeu sim. 

Dificuldade ou as dificuldades que tiveste 
50% respondeu falhas na internet e 34% respondeu pouca prática 

na utilização dos meios tecnológicos. 
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No período do Ensino não Presencial (E@D) o(s) 

professor(es) contactaram contigo 
A maioria (82%) respondeu que sim, através do Teams. 

Como avalias o apoio dos teus professores no 

período de Ensino à Distância (E@D) 

A grande maioria dos alunos (86%) respondeu que os professores 

apoiaram muito bem. 

Como classificas o impacto nas tuas 

aprendizagens, com a implementação da 

modalidade de Ensino à Distância (E@D) 

45% respondeu que as aprendizagens foram prejudicadas e 26% 

respondeu que nem prejudicadas nem beneficiadas. 

O teu empenho nas atividades das aulas à Distancia 50% respondeu muito bom. 

O apoio com as aulas na RTP Memória 

#EstudoEmCasa para a minha aprendizagem. 
60% respondeu muito bom. 

Apoio prestado pelo teu encarregado de educação 

no Ensino à Distancia 
80% respondeu muito bom. 

Importância das aulas síncronas dadas pelo(s) 

professor(es) na Plataforma Teams para a minha 

aprendizagem 

75% respondeu muito bom. 

Equilíbrio entre as aulas síncronas /assíncronas 60% respondeu muito bom. 

Quantidade das tarefas extra aula 65% respondeu muito bom. 

Durante o período de Ensino à Distância, recebeste 

refeições da escola no teu domicílio 
77% respondeu que não. 

Como classificas a qualidade da refeição 43% respondeu muito boa e 30% respondeu boa. 

Como classificas o serviço de entrega 40% respondeu excelente e 33% respondeu satisfatório. 

Como avalias a evolução dos contactos com os teus 

colegas de turma durante as aulas não presenciais, 

relativamente às aulas presenciais 

47% respondeu prejudicados; 22% respondeu que se mantiveram e 

21% respondeu muito prejudicados. 

Como avalias o trabalho da direção da escola nesta 

fase relativamente à organização do Ensino à 

Distância (E@D) 

52% respondeu muito satisfatório.  

Se tivesses que escolher entre Ensino na escola e 

Ensino à Distância qual preferias 
85% respondeu ensino presencial. 

 
 

Os alunos do 1º Ciclo apresentaram os seguintes comentários: 

• Ter mais uma aula de tarde 

• Ter mais experiências e mais visitas de estudo divertidas com atividades.  

• Melhoras da vista das conversas privadas e públicas no Teams por causa do Cyberbullying que para mim 

aumentou 100%. Mas de resto acho que está tudo de bom com a aplicação Microsoft Teams. Por isso dou um empenho 

de 5 estrelas; 

• Espero que não voltem a vir as aulas virtuais, mas a plataforma teams tem dado muito jeito; 

• No ensino à distância senti muita falta dos colegas e da professora; 

• É bom estar na escola; 

• O ensino à distância só poderá ter a qualidade necessária desde que seja garantido o acesso a todos os alunos 

e definidas as regras para o funcionamento das atividades letivas. 
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9.2.2. 2º, 3º CICLO E SECUNDÁRIO 
 

Dos 254 alunos do 2º e 3º Ciclos e Secundário que responderam ao inquérito, são 121 meninos e 133 são meninas, 

estando divididos por ciclos, no 2º ciclo (48), no 3º ciclo (126) e no Ensino Secundário (80). Dos alunos do ensino 

secundário, (25%) pertencem a Cursos Profissionais e (75%) a Cursos Científico Humanísticos. 

Quanto aos anos de escolaridade as respostas distribuem-se da seguinte forma: (12) 5º ano, (26) 6º ano, (32) 7º 

ano, (41) 8º ano, (65) 9º ano, (21) 10º ano, (22) 11º ano, (35) 12º ano. 

Após análise aos inquéritos, podemos verificar que: 

QUESTIONÁRIO ANÁLISE/ RESULTADOS 

Os professores da minha escola ensinam bem. 64,2% concordam e 31,9% concordam totalmente. 

O ensino nesta escola é exigente. 
63,4% concordam e 22,1% concordam totalmente, mas 13,8% não 

concordam. 

As dinâmicas pedagógicas (apoios, assessorias, 

ninhos, CA+, DAC. SMS...) implementadas na minha 

escola 

46,5% concordam e 38,9% concordam totalmente, mas 11% não 

concordam. 

Uso a biblioteca para fazer trabalhos e leituras. 43,7% concordam e 25,6% não concordam. 

Uso o computador na sala de aula com alguma 

frequência. 
31,1% concordam e 33,9% não concordam. 

As visitas de estudo que tenho feito ajudam-me a 

aprender mais e melhor. 
34,3% concordam e 37,4% concordam totalmente. 

Conheço os critérios de avaliação. 45,7% concordam e 31,9% concordam totalmente. 

A avaliação das aprendizagens dos alunos é justa. 58,3% concordam e 25,9% concordam totalmente. 

Participo em clubes e projetos da escola. 
29,9% concordam, mas 31,5% discorda totalmente e 23,6% não 

concordam. 

As parcerias estabelecidas pelo Agrupamento 

contribuem para a promoção eficaz das aprendizagens 

realizadas pelos alunos. 

62,9% concordam e 22,8% concordam totalmente. 

Conheço as regras de comportamento da escola. 65,8% concordam totalmente e 31,9% concordam. 

Nas aulas há um ambiente de tranquilidade e respeito. 
56,7% concordam e 25,2% concordam totalmente, mas 14,2% não 

concordam. 

A escola resolve bem os problemas de indisciplina. 
48,2% concordam e 22,1% concordam totalmente, mas 20,1% não 

concordam. 

As salas de aula são confortáveis. 48,8% concordam, mas 25,9% não concordam. 

Estou satisfeito com os espaços desportivos e de 

recreio. 
53,9% concordam e 28,8% concordam totalmente. 

Gosto do almoço que é servido na escola. 
39,4% concordam, mas 21,7% discordam totalmente e 27,9% não 

concordam. 

Estou satisfeito com a higiene e a limpeza na escola. 45,7% concordam, mas 32,7% não concordam. 

Os serviços administrativos da escola funcionam bem. 61,4% concordam e 27,9% concordam totalmente. 

As minhas sugestões são tidas em conta pelos 

professores e pela Direção. 
51,6% concordam e 20,5% concordam totalmente. 

Os professores tratam os alunos com respeito. 44,9% concordam e 48,8% concordam totalmente. 

Sinto-me seguro na escola. 47,2% concordam e 44,1% concordam totalmente. 

Tenho amigos na escola. 73,6% concordam totalmente e 22,8% concordam. 

Gosto desta escola. 56,7% concordam e 29,9% concordam totalmente. 

As atividades promovidas pelo Agrupamento 

contribuem para a aquisição de competências que 

colaboram para a minha formação integral. 

58,7% concordam e 28,7% concordam totalmente. 
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Considera que as aulas desenvolvidas no âmbito da 

ação Partilhar para melhorar (aulas lecionadas por dois 

ou mais professores em conjunto) contribuíram para 

melhorar as suas aprendizagens 

89% consideram que contribuíram para melhorar as suas 

aprendizagens e apenas 11% não considera melhorar as 

aprendizagens. 

As questões que se seguem têm a ver com a situação provocada pela Pandemia que obrigou ao encerramento das escolas e 

à realização das atividades letivas no sistema de Ensino à Distância. 

Desde o início das aulas não presenciais (E@D) tiveste 

os meios tecnológicos para aceder à Plataforma 

TEAMS ou a outras 

Tiveram meios tecnológicos desde o início 92,5% dos alunos e 

apenas 7,5% não os possuía. 

Indica os meios tecnológicos de que dispões 32% Internet, 30% Computador, 29% Smartphone e 9% Tablet. 

Tiveste apoio da Escola e da Autarquia com o 

empréstimo dos meios tecnológicos necessários 
47% dos alunos responderam que sim. 

Como classificas a utilização dos meios tecnológicos 

no Ensino à Distância (E@D) 
41,3% consideram eficiente e 33,9% muito eficiente. 

Tiveste dificuldades na utilização dos meios 

tecnológicos, no Ensino à Distância (E@D) 

70% dos alunos refere não ter dificuldades na utilização dos meios 

tecnológicos. 

Dificuldade ou as dificuldades que tiveste 
Dos que apresentam dificuldades (30%), indicam as falhas de 

Internet (68%) como a maior dificuldade. 

No período do Ensino não Presencial (E@D) o(s) 

professor(es) contactaram contigo 

Os contactos foram maioritariamente pela Plataforma Teams, mas 

também de forma significativa por Email, telefone e WhatsApp 

Como avalias o apoio dos teus professores no período 

de Ensino à Distância (E@D) 

72% consideram que todos os professores apoiaram muito bem, 

para 31% a maioria apoiou bem e para 26% a maioria apoiou muito 

bem. 

Como classificas o impacto nas tuas aprendizagens, 

com a implementação da modalidade de Ensino à 

Distância (E@D) 

Para 41% as aprendizagens nem foram beneficiadas nem 

prejudicadas, para 21% foram prejudicadas e para 8% muito 

prejudicadas. 17% consideram que foram muito beneficiadas e 

para 13% foram beneficiadas. 

O teu empenho nas atividades das aulas à Distancia 
50% consideram o seu empenho bom e 32,7% consideram-no 

muito bom.  

Importância das aulas síncronas dadas pelo(s) 

professor(es) na Plataforma Teams para a minha 

aprendizagem  

47,7% consideram boa a importância das aulas síncronas e 39,8% 

muito boa. 

Equilíbrio entre as aulas síncronas /assíncronas 
45,7% consideram bom o equilíbrio das aulas 

síncronas/assíncronas e 28,8% muito bom. 

Quantidade das tarefas extra aula 
41,7% consideram boa a quantidade de tarefas e 20,5% muito boa, 

para 25,6% é suficiente. 

Apoio prestado pelo teu encarregado de educação no 

Ensino à Distancia 

60,2% consideram o apoio do encarregado de educação muito 

bom e 27,2% bom. 

Durante o período de Ensino à Distância, recebeste 

refeições da escola no teu domicílio 
7% dos alunos recebeu refeição em casa. 

Como classificas a qualidade da refeição 
29% consideram a refeição boa, 26% razoável, 19% suficiente e 

19% consideram-na má. 

Como classificas o serviço de entrega 
36% consideram-no satisfatório, 25% muito satisfatório e 18% 

excelente. 

Como avalias a evolução dos contactos com os teus 

colegas de turma durante as aulas não presenciais, 

relativamente às aulas presenciais 

46% consideram que os contactos com os colegas são 

semelhantes, pra 17% melhoraram muito, mas para 14% foram 

prejudicados e para 6% muito prejudicados. 

Como avalias o trabalho da direção da escola nesta fase 

relativamente à organização do Ensino à Distância 

(E@D) 

13% consideram-no excelente, 30% muito satisfatório e 49% 

satisfatório. 
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Como avalias o trabalho da direção da escola nesta fase 

relativamente informação que te fez chegar sobre o 

retorno às aulas presenciais 

19% consideram-no excelente, 29% muito satisfatório e 44% 

satisfatório. 

Como te sentiste na escola, face às medidas de 

segurança implementadas pelo Agrupamento: 

72% dos alunos sentiram-se seguros, 17% muito seguros, apenas 

10% se sentiram pouco seguros. 

Se tivesses que escolher entre Ensino na escola e 

Ensino à Distância qual preferias 

O ensino presencial é preferido por 62% dos alunos, 31% gostaria 

de ensino misto e apenas 7% prefere o E@D. 

 
 

Sugestões de atividades a desenvolver no Agrupamento de acordo com as ações do Projeto Educativo 

• Atividades práticas;  

• Manter as casas de banho sempre limpas; 

• Na biblioteca poderia ter música de fundo, poderia ter mais mesas e cadeiras; 

• Substituir os livros por livros digitais; 

• Cursos de línguas, nomeadamente alemão ou espanhol e Curso de artes; 

• Ter melhores refeições e melhorar a higiene 

• Deveríamos ter: mais clubes (por exemplo, clube de dança e de ginástica artística, equitação, origami), mais eventos 

desportivos, mais visitas de estudo, torneios de futsal e futebol, aulas mais práticas a algumas disciplinas; 

• Mais higiene e limpeza nas casas de banho principalmente ao pé da receção; 

• Comidas diferentes em datas especiais e festas em dias especiais; 

• Melhoria da comida servida na escola; 

• Retirar a avaliação por domínios; 

• Mais atividades em grupo na sala de aula;  

• Algum tipo de projeto que melhorasse a comunicação entre os alunos; 

• Ter sofás no polivalente e música de ambiente no polivalente durante os intervalos; 

• Penso que deviam de mudar o método de aprendizagem, pois por vezes torna-se muito cansativo e aumento o nível 

de stress nos alunos. 

• Ações de consciencialização sobre o meio ambiente, aulas de primeiros socorros (muito essencial para salvar vidas), 

economia (como gerir e empregar bem o nosso dinheiro, coisa que muito jovem não sabem fazer); 

• Acho que deviam apresentar trabalhos de concurso entre as turmas sobre certas disciplinas; 

• Mais ações de sensibilização de cidadania, promoções de atividades e de ensino de defesa pessoal e técnicas de 

sobrevivência em Educação Física; 

• Gostava que deixassem jogar à bola na escola; gostava que a escola tivesse net melhorada 

• Fazer uma festa no primeiro dia e no último dia de cada período 

Os comentários mais significativos e que foram referidos por um número maior de alunos: 

• Esta escola implementou o ensino à distância rápida e efetivamente. 

• Sinceramente acho que foi implementada da melhor maneira possível considerando a situação.  

• Gostei muito de ter aulas pelo ensino à distância pois sinto me mais confortável e segura; sinceramente gostei mais 

do ensino a distância; 

• Muito bom;  
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• O plano foi bem construído, foi fácil ter aulas à distância; 

• Eu acho que o ensino à distância foi uma boa forma de nós alunos estarmos protegidos, mas ao mesmo tempo o 

ensino era diferente, porque se tivéssemos dúvidas em algum exercício não éramos logo entendidos;   

• Gosto bastante de ter aulas à distância mesmo tendo dificuldades em aprender e alguns problemas técnicos; 

• O plano de ensino a distância foi eficaz e bem garantido;  

• O plano de ensino a distância ajudou a subir as notas, mas não podíamos conviver com os nossos amigos; 

• Foi bom, assim os alunos não perdiam matéria; 

• Achei que o Ensino à Distância foi bem organizado, mas os alunos não se empenharam muito; 

• O ensino é melhor presencialmente porque podemos esclarecer as nossas dúvidas e ficamos a perceber melhor; 

• As aulas em casa são muito diferentes: é maior a dificuldade de concentração, demasiadas tarefas com prazos 

reduzidos, é muito cansativo (provoca dores de cabeça e de olhos), a internet falha muitas vezes, não se conseguem 

compreender muito bem os conteúdos,  

• O sistema do ensino à distância foi complicado, houve mais trabalho do que testes e foi complicado tanto para os 

alunos como para os professores;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

• Senti-me como se estivesse na escola, mas, em casa e foi mais complicado de aprender; 

• Na minha opinião, o E@D foi ótimo, pois senti que a aprendizagem era igual e, penso que é melhor pois tinha mais 

tempo para estudar; 

• Acho que alguns professores nos ocuparam demasiado tempo em frente ao ecrã, enquanto outros, lecionaram poucas 

aulas. Não houve equilíbrio. 
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9.3. ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
 

9.3.1. PRÉ-ESCOLAR: 
 

Dos 57 questionários preenchidos pelos Encarregados de Educação, 47 são do CER, 10 do CESM.  

Após análise aos inquéritos, podemos verificar que: 

QUESTIONÁRIO ANÁLISE/RESULTADOS 

Estou satisfeito com o desenvolvimento do(a) meu 

(minha) educando(a) desde que frequenta o JI 
70,2% concordam totalmente e 28,1% concordam. 

Sou informado sobre o que o meu (minha) 

educando(a) está a aprender 
47,4% concordam totalmente e 42,1% concordam. 

Sou incentivado(a) a apoiar as aprendizagens do(a) 

meu (minha) educando(a). 
52,6% concordam totalmente e 36,8% concordam. 

O(a) meu (minha) educando(a) participa em 

atividades fora do JI. 
42,1% concordam totalmente e 28,1% concordam. 

Conheço bem as regras de funcionamento do JI. 45,6% concordam e 43,9% concordam. 

Os Pais/Encarregados de Educação são 

incentivados a participar na vida do JI. 
43,8% concordam e 28,1% concordam. 

O JI tem boas instalações. 61,4% concordam totalmente 35,1% concordam. 

Os almoços são bons. 36,8% concordam totalmente e 36,8% concordam. 

O JI é limpo. 63,2% concordam totalmente e 35,1% concordam. 

Os serviços administrativos do Agrupamento 

funcionam bem. 
54,4% concordam totalmente e 36,8% concordam. 

O JI tem um bom ambiente. 50,88% concordam totalmente e 49,12% concordam. 

O JI é seguro. 54,39% concordam totalmente e 42,11% concordam. 

Há boa comunicação entre o JI e os Pais/ 

Encarregados de Educação. 
54,39% concordam totalmente e 35,09% concordam. 

Os responsáveis do JI são acessíveis e dialogantes. 49,12% concordam totalmente e 49,12% concordam. 

A Direção do Agrupamento está a fazer um bom 

trabalho. 
50,88% concordam totalmente e 42,11% concordam. 

Gosto que o meu (minha) educando(a) frequente 

este JI. 
68,42% concordam totalmente 28,07% concordam. 

Os Pais/Encarregados de Educação envolvem-se e 

participam nas ações promovidas pelo 

Agrupamento 

56,14% concordam e 21,05% concordam totalmente. 

Enquanto Encarregado de Educação participo nas 

ações promovidas pelo Agrupamento 
40,35% concordam e 36,84% concordam totalmente. 

As questões que se seguem têm a ver com a situação provocada pela Pandemia que obrigou ao encerramento das escolas e 

à realização das atividades letivas no sistema de Ensino à Distância. 

Como avalia o apoio do(a) educador(a) do seu (sua) 

educando(a), no período de Ensino à Distância 

(E@D) 

Os Encarregados de Educação consideram que os seus educandos 

foram muito bem (52,63%) ou bem apoiados (36,84%) pelos seus 

Educadores. 

Como avalia o impacto nas aprendizagens do seu 

educando, com a implementação da modalidade de 

Ensino à Distância (E@D) 

38,60% dos Encarregados de Educação avaliam o impacto nas 

aprendizagens dos seus educandos com a implementação da 

modalidade de E@D como tendo sido prejudicadas e 42,11% como 

não tendo sido nem prejudicadas nem beneficiadas. 

Durante o período de Ensino à Distância, recebeu 

refeições da escola no seu domicílio 

Durante o período de E@D 51 alunos (89,47%) não receberam 

refeições da escola no seu domicílio e 6 alunos (10,53%) receberam 

refeições da escola no seu domicílio. 
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Como classificas a qualidade da refeição 
A qualidade das refeições é considerada boa (42,86 %) e suficiente 

(28,57%). 

Como classificas o serviço de entrega 
O serviço de entrega é considerado de satisfatório (42,86%) e 

excelente (28,57%).  

Como avalia os seus contactos com o(a) 

Educador(a) do seu (sua) educando(a), nesta fase 

de Ensino à Distância (E@D), relativamente às aulas 

presenciais 

35,19% dos Encarregados de Educação avaliam os contactos com o(a) 

Educador(a), nesta fase de Ensino à Distância (E@D), relativamente 

às aulas presenciais como satisfatório, 33,33% como muito 

satisfatórios e 31,48% como excelente. 

Como avalia o trabalho da direção da escola nesta 

fase relativamente à organização do Ensino à 

Distância (E@D) 

47,27% avalia o trabalho da direção da escola nesta fase relativamente 

à organização do Ensino à Distância (E@D) como satisfatório e 

32,73% como muito satisfatório. 

Como avalia o trabalho da direção da escola nesta 

fase relativamente à informação que lhe fez chegar, 

sobre o retorno às aulas presenciais 

44,44% avalia como satisfatório e 35,19% como muito satisfatório. 

Como se sentiu quando foi levar o(a) seu (sua) 

educando(a) à escola, face às medidas de 

segurança implementadas pelo Agrupamento 

57,89% responderam seguro e 33,33% responderam muito seguro. 

Se tivesse que escolher entre Ensino na escola e 

Ensino à Distância qual preferia 
A preferência é pelo ensino na escola (94,74%).  

 
 

Sugestões de atividades a desenvolver no Agrupamento de acordo com as ações do Projeto Educativo 

• Workshops temáticos relacionados com as artes do território (cestaria, barro...); 

• Atividades ao ar livre; 

• Visitas a sítios no concelho de Resende; 

• Música, artes plásticas e educação física; 

• Idas ao museu; 

• Mais visitas de estudo fora do concelho, para as crianças poderem conhecer outras culturas e conhecer outros locais; 

• Proporcionar experiências de aprendizagem diferentes com recurso a atividades fora do JI, proporcionar atividades ao 

ar livre o máximo de tempo possível; 

• Ações de sensibilização ao bullying; ações de sensibilização sobre os direitos das minorias; 

• Atividades que envolvam os encarregados de educação, por exemplo uma festa de finalistas. 

Os Encarregado de Educação do Pré-escolar apresentaram as seguintes propostas: 

• Os pais deviam ser mais informados sobre as atividades dos filhos nos espaços da escola; 

• Formar as pessoas que estão na secretaria para saberem informar os encarregados de educação. Se ligarmos para 

esclarecer determinadas dúvidas, convinha que a pessoa que é colocada a atender o telefone o saiba fazer ou, pelo menos, 

aponte os dados do EE para depois o contactar. Dar informação errada não deve acontecer, mas acontece mais do que 

uma vez, é inadmissível;  

• Gostava que as ementas fossem melhores, ovos mexidos com fiambre não me parecem uma boa opção de almoço, 

muito menos peixes (que são duros, como por exemplo pota) para crianças com 3 anos; 

• Na hora de ir buscar os meninos é muita desorganização e estamos muito tempo à espera. Quando a funcionária da 

portaria está sozinha e estão 4 funcionárias na área do recreio com 4/5 crianças; 

• Mais comunicação entre escola e casa; 
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• Mais igualdade na forma de tratamento de assuntos e pessoas. 

Se assim o entender, indique, os pontos positivos e os menos positivos verificados por si ao longo do ano, motivados pela 
Pandemia da Covid 19, e indique quais os aspetos a serem melhorados nas Escolas do Agrupamento de Escolas de Resende. 

Pontos positivos: 

• A higienização e a desinfeção de tudo. 

• A ajuda e cooperação dos professores com pais e alunos. 

 Pontos menos positivos ou a melhorar: 

• O local de apoio à família, durante o período de confinamento, ter sido a escola secundária, o que me parece não 

ser o mais adequado para idades de pré-escolar. 

• A pressão das datas de entrega dos trabalhos.  

• Excessiva carga horaria. 
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9.3.2. 1º CICLO: 

 
Após análise aos (100) inquéritos preenchidos pelos Encarregados de Educação, (80) são do CER, (19) do CESM e (1) 

do CESC. Os educandos dos encarregados de educação que preencheram o inquérito frequentam os seguintes anos de 

escolaridade: (22) 1º ano, (15) 2º ano, (30) 3º ano e (33) 4º ano. 

Após análise aos inquéritos, podemos verificar que: 

QUESTIONÁRIO ANÁLISE/RESULTADOS 

O ensino na escola é bom/exigente. 
A maioria dos encarregados de educação (67%) concorda que o ensino 

nesta escola é exigente. 

Os resultados da escola são bons. 
65% dos encarregados de educação concorda que os resultados nesta 

escola são bons. 

Conheço bem as regras de funcionamento da 
escola. 

52% dos encarregados de educação concorda que conhece bem as regras 

de funcionamento da escola. 

O(a) meu (minha) educando(a) é incentivado(a) 

a trabalhar para ter bons resultados. 

50% dos encarregados de educação concorda totalmente e 44%97% 

concorda que o seu (sua) educando(a) é incentivado(a) a trabalhar para 

ter bons resultados. 

As avaliações são justas. 
43% dos encarregados de educação concorda totalmente e 47% que as 

avaliações são justas. 

O(a) meu (minha) educando(a) revela satisfação 

pela forma como é tratado na escola. 

45% concordam e 39% concordam totalmente que os seus educandos 

revelam satisfação pela forma como são tratados na escola. 

O(a) meu (minha) educando(a) tem amigos na 

escola. 

A maioria dos encarregados de educação (64%) concorda que os seus 

filhos têm bons amigos na escola. 

A Direção da escola é acessível. 
49% dos encarregados de educação concordam totalmente e 47% 

concordam que a Direção da escola é acessível. 

A Direção incentiva os Pais/Encarregados de 

Educação a participar na vida da escola. 

33% dos de encarregados de educação concorda totalmente e 54% 

concorda que a direção incentiva os pais a participar na vida da escola. 

A Direção está a fazer um bom trabalho. 
52% dos encarregados de educação considera que a Direção está a fazer 

um bom trabalho. 

A escola resolve bem os problemas de 

indisciplina. 

53% dos encarregados de educação consideram que a escola resolve bem 

os problemas de indisciplina. 

A escola fornece-me informação suficiente 

sobre as atividades e as aprendizagens do(a) 

meu (minha) educando(a). 

58% dos encarregados de educação considera que a escola os informa 

das atividades e das aprendizagens e do(a) seu (sua) educando(a). 

O(a) professor(a) do(a) meu (minha) 

educando(a) está disponível e faz uma boa 

ligação à família. 

57% dos encarregados de educação concordam totalmente que o(a) 

professor(a) da turma do seu educando(a) está disponível e faz uma boa 

ligação à família. 

As instalações da escola são boas. 
46% dos encarregados de educação concordam totalmente e 46% 

concorda que as instalações da escola são boas. 

A escola é limpa. 49% dos encarregados de educação concorda que a escola é limpa. 

Os serviços administrativos funcionam bem. 
58% dos encarregados de edução considera que os serviços 

administrativos funcionam bem. 

A escola é segura. 48% dos encarregados de educação considera a escola segura. 

Gosto que o(a) meu (minha) educando(a) ande 

nesta escola. 

52% os encarregados de educação gostam que o(a) seu (sua) 

educando(a) ande nesta escola.  

Os Pais/Encarregados de Educação envolvem-

se e participam nas ações promovidas pelo 

Agrupamento. 

57% dos Pais/Encarregados de Educação envolvem-se e participam nas 

ações promovidas pelo Agrupamento 
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Enquanto Encarregado de Educação participo 

nas ações promovidas pelo Agrupamento. 

54% dos encarregados de educação refere que participa nas ações 

promovidas pelo Agrupamento. 

As questões que se seguem têm a ver com a situação provocada pela Pandemia que obrigou ao encerramento das escolas e à 

realização das atividades letivas no sistema de Ensino à Distância.   

Desde o início das aulas não presenciais (E@D) 

o seu (sua) educando(a) teve os meios 

tecnológicos para acompanhar as aulas à 

distância. 

Dos 100 inquiridos 81 (81%) afirmam que desde o início das aulas não 

presenciais o seu (sua) educando(a) teve os meios tecnológicos para 

acompanhar as aulas à distância. 

Indique os meios tecnológicos de que o seu 

educando dispõe 

O meio tecnológico mais disponível é a internet (77%), em seguida o 

computador (68%), o tablet (26%) e finalmente o smartphone (22%). 

Como classifica o apoio que a Escola e a 

Autarquia deram, com o empréstimo de meios 

tecnológicos 

41% dos Encarregados de Educação classificam como satisfatório o apoio 

que a Escola e a Autarquia deram, com o empréstimo de meios 

tecnológicos. 

Sentiu que o seu educando teve dificuldades 

com os meios tecnológicos 

A maioria dos inquiridos (51%) afirma que não sentiram dificuldades dos 

seus educandos com os meios tecnológicos 

Indique a dificuldade ou as dificuldades que se 

verificou(caram) 

Referem que a maioria das dificuldades se devem à pouca prática na 

utilização desses meios tecnológicos pelo seu educando (46%) e a falhas 

de internet (42%). 

Como avalia o apoio do(s) professore(s) do seu 

educando, no período de Ensino à Distância 

(E@D) 

Os Encarregados de Educação consideram que os seus educandos foram 

bem ou muito bem apoiados pelos professores (91%). 

Como avalia o impacto nas aprendizagens do 

seu educando, com a implementação da 

modalidade de Ensino à Distância (E@D) 

Aproximadamente 46% dos Encarregados de Educação avaliam o impacto 

nas aprendizagens dos seus educandos com a implementação da 

modalidade de E@D como tendo sido prejudicadas e 34% como não tendo 

sido prejudicadas nem beneficiadas. 

O empenho do meu educando nas atividades 

das aulas à Distância 
52% considera que o empenho dos seus educandos foi bom. 

O apoio que o meu educando recebeu com as 

aulas na RTP Memória #EstudoEmCasa para a 

sua aprendizagem. 

O apoio recebido com as aulas na RTP Memória #EstudoEmCasa para a 

aprendizagem dos seus educandos foi considerado por 41% dos 

Encarregados de Educação como bom. 

A importância das aulas síncronas dadas 

pelo(s) professor(es) na Plataforma Teams para 

a aprendizagem do meu educando 

80% dos Encarregados de Educação referem que as aulas síncronas 

dadas pelo(s) Professor(es) na Plataforma Teams para a aprendizagem 

dos seus educados teve muita importância, tendo sido avaliada com bom 

ou muito bom. 

O equilíbrio entre as aulas síncronas 

/assíncronas do meu educando 

O equilíbrio entre as aulas síncronas /assíncronas foi considerado por 48% 

dos Encarregados de Educação como bom. 

A quantidade de tarefas extra aula do meu 
educando 

53% dos Encarregados de Educação considera que a quantidade de 

tarefas extra-aula foi boa. 

Durante o período de Ensino à Distância, 

recebeu refeições da escola no seu domicílio 

Durante o período de E@D 12 alunos (12%) receberam refeições da 

escola no seu domicílio. 

Como classifica a qualidade da refeição 
A qualidade das refeições é considerada boa (28%); suficiente (28%) e má 

(22%). 

Como classifica o serviço de entrega 
O serviço de entrega é considerado de satisfatório (28%); muito satisfatório 

(24%). 

Como avalia os seus contactos com o professor 

Titular de Turma do seu educando, nesta fase 

de Ensino à Distância (E@D), relativamente às 

aulas presenciais 

35% dos Encarregados de Educação avaliam os contactos com o 

professor Titular de Turma, nesta fase de Ensino à Distância (E@D), 

relativamente às aulas presenciais como excelentes, 30% como 

satisfatórios, 27% como muito satisfatórios. 8% avalia os contactos com o 

professor Titular de Turma como pouco satisfatórios. 
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Como avalia o trabalho da direção da escola 

nesta fase relativamente à organização do 

Ensino à Distância (E@D) 

47% avalia o trabalho da direção da escola nesta fase relativamente à 

organização do Ensino à Distância (E@D) como satisfatório e 29% como 

muito satisfatório. 

Se tivesse que escolher entre Ensino na escola 

e Ensino à Distância qual preferia 
A preferência é pelo Ensino na Escola (89%). 

 

Sugestões de atividades a desenvolver no Agrupamento de acordo com as ações do Projeto Educativo 

• Explorar jogos tradicionais; 

• Ações de solidariedade; 

• Desenvolvimento de debates entre os alunos (aula de debate).  

• Atividades ocupacionais, visitas de estudo com participação dos encarregados de educação. 

• Natação. 

• Atividades na natureza. Conhecimento do meio envolvente; 

• Dar aos alunos um dia por semana, uma hora que seja para lhes proporcionar, uma coisa diferente. Animação 

Sociocultural, com mimos e palhaços (fazer pinturas faciais e moldagem de balões); 

• Mais atividades diferentes; 

• Visitas de estudo a diferentes entidades para os alunos terem contacto com o funcionamento das mesmas. No 

concelho temos entidades de diferentes sectores de atividade; 

• Mais ações de apoio à sustentabilidade; 

• Proporcionar mais momentos de leitura e uso da biblioteca; 

• Mais desportos (basquetebol, futebol, natação), dançar e cantar; 

• Ações para os encarregados sobre o tema bullying; 

• Uma atividade em que os alunos ficassem a perceber que não devem bater uns nos outros; 

• Envolver mais os pais na vida da escola para que sejam elementos efetivos da comunidade escolar. Generalização 

do projeto Inclu-ed e que abranja, para além dos grupos interativos e as tertúlias literárias, as restantes vertentes do projeto, 

formação de Familiares, participação Educativa da Comunidade, modelo Dialógico de Prevenção e Resolução de Conflitos 

e formação Pedagógica Dialógica de Professores; 

• Uma verdadeira e sistematizada articulação com as unidades funcionais da saúde para a implementação do programa 

de saúde escolar; 

• Para uma escola mais humanista formação de pessoal docente, não docente e alunos sobre temáticas como igualdade 

de género, gestão de conflitos, comunicação assertiva, combate aos preconceitos etc. 

• Desenvolver projetos de apoio e orientação ao estudo individualizado, projetos que visem estimular a consciência 

ecológica etc; 

• Melhorar o espaço físico de forma a permitir nas pausas letivas maior contacto com a natureza, equipamentos que 

estimulem a desenvolvimento de competência físicas como o equilíbrio, a força e a destreza. 

• No acolhimento dos alunos e enc. de educação pela primeira vez no CE deveria acontecer uma apresentação no 

espaço físico; 

• Promover ações de leitura, escrita. 
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Os Encarregado de Educação do Pré-escolar apresentaram as seguintes propostas: 

• Dificuldades no uso dos computadores; 

• Rede de internet com muitas falhas que dificultaram os trabalhos; 

• Preferência dos pais pelo ensino presencial; 

• Concordância com a situação encontrada para minimizar os riscos do contágio e da falta de escola presencial; 

• Dificuldades em conciliar emprego e aulas em casa; 

• Falta de conhecimento de alguns para acompanhar algumas matérias e muitas vezes foi necessário voltar a estudar; 

• Muita dificuldade em gerir o equipamento informático quando há mais de uma criança em casa em ensino à distância, 

• No ensino à distância as crianças não aprendem o suficiente; 

• O Plano de Ensino à Distância do Agrupamento com a plataforma Teams foi adequado e melhorou durante o 

confinamento; 

• Professores, alunos e pais venceram este desafio; 

• O ensino à distância cria desigualdades. 

Se assim o entender, indique, os pontos positivos e os menos positivos verificados por si ao longo do ano, motivados pela 

Pandemia da Covid 19, e indique quais os aspetos a serem melhorados nas Escolas do Agrupamento de Escolas de Resende. 

Pontos positivos: 

• A adaptação da comunidade escolar à situação, perante a necessidade do confinamento; 

• O ter ajudado o máximo possível os alunos, 

• Poder acordar um bocado mais tarde; 

• Foi bom porque nos protegeu, 

• É uma maneira diferente de ensino; 

• Foi bom ter passado mais tempo com os filhos, 

• Maior contato entre o professor e o encarregado de educação; 

Pontos menos positivos ou a melhorar: 

• Ninguém ensinou as crianças a mexer nos computadores; 

• Ter que decidir qual das crianças assistia às aulas, 

• Completamente desajustado durante a primeira fase de confinamento (com apenas 2 horas/semana de aulas 

síncronas), atrasando o processo de aprendizagem e desenvolvimento do aluno; 

• Mais formação de como trabalhar e interagir nas plataformas digitais; acesso gratuito a todos os conteúdos à Escola 

Virtual e/ou Aula Digital; 

• Os alunos não estão atentos as aulas no E@D; 

• Não foi acessível a todos e a internet não funcionava bem; 

• A entrega dos computadores veio muito tarde; 

• Poucas aulas síncronas e alunos pouco apoiados; 

• Pouco controlo por parte dos professores nas aulas síncronas onde os alunos desligavam os microfones uns dos 

outros; 
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9.3.3. 2º, 3 CICLOS E ENSINO SECUNDÁRIO: 

 
Num universo de (144) Encarregados de Educação que responderam aos inquéritos, com educandos na Escola 

EB2 (35) e (109) da Escola Secundária. 

Dos encarregados de educação que respondera ao inquérito, os seus educandos distribuem-se pelos anos de 

escolaridade seguintes: (20) 5º ano, (16) 6º ano, (29) 7º ano, (26) 8º ano, (17) 9º ano, (17) 10º ano, (10) 11º ano, (12) 12º 

ano. Dos educandos do ensino secundário, (33, 77%) pertencem a Cursos Profissionais e (10, 23%) a Cursos Científico 

Humanísticos. Após análise aos inquéritos, podemos verificar que: 

QUESTIONÁRIO ANÁLISE/RESULTADOS 

O ensino na escola é bom/exigente. 65,3% concordam e 26,4% concordam totalmente. 

Os resultados da escola são bons. 64,6% concordam e 22,9% concordam totalmente. 

A escola é aberta ao exterior. 

61,1% concordam e 18,8% concordam totalmente, mas 16% não 

concordam. 

Conheço bem as regras de funcionamento da 

escola. 
59,7% concordam e 32,6% concordam totalmente. 

O(a) meu (minha) educando(a) é incentivado(a) 

a trabalhar para ter bons resultados. 
46,5% concordam e 45,8% concordam totalmente. 

As avaliações são justas. 

56,3% concordam e 24,3% concordam totalmente, mas 17,4% não 

concordam. 

O(a) meu (minha) educando(a) revela satisfação 

pela forma como é tratado na escola. 
66,7% concordam e 23,6% concordam totalmente. 

A Direção da escola é acessível. 60,4% concordam e 36,8% concordam totalmente. 

A Direção incentiva os Pais/Encarregados de 

Educação a participar na vida da escola. 
55,6% concordam e 29,2% concordam totalmente. 

A Direção está a fazer um bom trabalho. 59% concordam e 36,1% concordam totalmente. 

Os alunos respeitam os professores. 63,2% concordam e 26,4% concordam totalmente. 

Os alunos respeitam o pessoal não docente. 66% concordam e 23,6% concordam totalmente. 

O comportamento dos alunos é bom. 

70,1% concordam e 13,2% concordam totalmente, mas 14,6% não 

concordam. 

A escola resolve bem as situações de 

indisciplina. 

56,3% concordam e 22,2% concordam totalmente, mas 19,4% não 

concordam. 

A escola fornece-me informação suficiente 

sobre as atividades e as aprendizagens do(a) 

meu (minha) educando(a). 

53,5% concordam e 30,6% concordam totalmente. 

A escola tem uma boa liderança. 60,4% concordam e 29,8% concordam totalmente. 

A direção sabe gerir conflitos. 62,5% concordam e 25% concordam totalmente. 

O(a) Diretor(a) de turma do(a) meu (minha) 

educando(a) está disponível e faz uma boa 

ligação à família. 

65,3% concordam totalmente e 34% concordam. 

As instalações da escola são boas. 54,9% concordam e 37,5% concordam totalmente. 

Os Pais/ Encarregados de Educação envolvem-

se e participam nas ações promovidas pelo 

Agrupamento. 

61,8% concordam e 12,5% concordam totalmente, mas 19,4% não 

concordam. 
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A escola é limpa. 65,3% concordam e 23,6% concordam totalmente. 

A escola é segura. 61,1% concordam e 29,2% concordam totalmente. 

O refeitório funciona bem e tem qualidade. 

54,8% concordam e 17,4% concordam totalmente, mas 20,1% não 

concordam. 

O bufete funciona bem e tem qualidade. 56,9% concordam e 33,3% concordam totalmente. 

A reprografia /papelaria funciona bem. 58,3% concordam e 37,5% concordam totalmente. 

Os serviços administrativos funcionam bem. 61,1% concordam e 35,4% concordam totalmente. 

Gosto que o(a) meu (minha) educando(a) ande 
nesta escola. 

58,3% concordam e 37,5% concordam totalmente. 

O(a) meu (minha) educando(a) tem amigos na 

escola. 
56,3% concordam totalmente e 42,4% concordam. 

Enquanto Encarregado de Educação, participo 

nas ações promovidas pelo Agrupamento. 

54,8% concordam e 17,4% concordam totalmente, mas 22,2% não 

concordam. 

As questões que se seguem têm a ver com a situação provocada pela Pandemia que obrigou ao encerramento das escolas e 

à realização das atividades letivas no sistema de Ensino à Distância. 

Desde o início das aulas não presenciais (E@D) 

o seu (sua) educando(a) teve os meios 

tecnológicos para acompanhar as aulas à 

distância. 

86,8% possuíam meios tecnológicos desde o início do E@D. 

Indique os meios tecnológicos de que o seu 

educando dispõe 
Possuíam Internet 35%, Computador 30%, Smartphone 25% e Tablet 9%. 

Como classifica o apoio que a Escola e a 

Autarquia deram, com o empréstimo de meios 

tecnológicos 

33% consideram o apoio satisfatório, 18% excelente, muito satisfatório 

15%, mas 24% consideram-no pouco satisfatório.  

Sentiu que o seu educando teve dificuldades 

com os meios tecnológicos 
66% consideram que os seus educandos não tiveram dificuldades. 

Indique a dificuldade ou as dificuldades que se 

verificou(caram) 

69% referiram falhas da Internet, sendo a segunda dificuldade mais 

referida avarias do computador ou smartphone.  

Como avalia o apoio do(s) professore(s) do seu 

educando, no período de Ensino à Distância 

(E@D) 

35% consideram que todos os professores apoiaram muito bem, 24% 

consideram que a maioria apoiou muito bem, 23% acham que a maioria 

apoiou bem, no entanto 18% referem que alguns apoiaram outros não. 

Como avalia o impacto nas aprendizagens do 

seu educando, com a implementação da 

modalidade de Ensino à Distância (E@D) 

37% consideram que as aprendizagens não foram prejudicadas nem 

beneficiadas, 36% consideram que foram prejudicadas, apenas 14% 

referem terem sido beneficiadas. 

O empenho do meu educando nas atividades 

das aulas à distância 

38,9% consideram o empenho dos seus educandos muito bom e 46% 

consideram-no bom. 

A importância das aulas síncronas dadas 
pelo(s) professor(es) na Plataforma Teams para 
a aprendizagem do meu educando 

40,3% consideram as aulas síncronas muito boas e 50,7% boas. 

O equilíbrio entre as aulas síncronas 
/assíncronas do meu educando 

54,2% considero bom o equilíbrio entre aulas síncronas e assíncronas e 

25,7% muito bom. 

A quantidade de tarefas extra-aula do meu 

educando 
61,1% considera boa a quantidade de tarefas e 18,1% muito bom. 

O apoio que prestou ao seu/sua educando(a) no 

E@D. 

42,4% refere ter prestado bom apoio aos seus educandos e 36,1% muito 

bom. 
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Durante o período de Ensino à Distância, 

recebeu refeições da escola no seu domicílio 
93% referem não ter recebido refeições da escola. 

Como classifica a qualidade da refeição 43% consideram a refeição boa e 29% muito boa. 

Como classifica o serviço de entrega 35% consideram o serviço excelente e 24% satisfatório e 18% muito 

satisfatório. 

Como avalia os seus contactos com o Diretor de 

Turma do seu educando, nesta fase de Ensino à 

Distância (E@D) 

42% classificam de excelente, 31% muito satisfatório e 24% satisfatório. 

Como avalia o trabalho da direção da escola 

nesta fase relativamente à organização do 

Ensino à Distância (E@D) 

43% avalia como satisfatório, 30% muito satisfatório e 17% como 

excelente. 

Como avalia o trabalho da direção da escola 

nesta fase relativamente à informação que fez 

chegar ao seu educando(a), sobre o retorno às 

aulas presenciais 

44% avalia como satisfatório, 30% como muito satisfatório e 18% como 

excelente. 

Como se sentiu o seu educando(a) na escola, 

face às medidas de segurança implementadas 

pelo Agrupamento 

71% referem seguro e 19% muito seguro. 

Se tivesse que escolher entre Ensino na escola 

e Ensino à Distância qual preferia 

81% preferem o ensino presencial e 16% preferem ensino misto e apenas 

3% preferem E@D. 
 

Sugestões de atividades a desenvolver no Agrupamento de acordo com as ações do Projeto Educativo 

• Maior envolvimento dos alunos com a comunidade e meio ambiente, com aprendizagens mais práticas e menos 

teóricas como por exemplo teatro, sessões de leitura na biblioteca; 

• Mais visitas de estudo e mais atividades no ambiente fora da escola para promover, mais autonomia aos educandos; 

• Reuniões periódicas, com maior frequência, entre os docentes e encarregados de educação, através de uma 

plataforma online. 

• Promover ações de sensibilidade de segurança na escola; 

• Penso que os professores deviam de ser mais brandos, pois exigem demasiado e marcam as avaliações sumativas 

muito próximas umas das outras; 

• Não conheço o projeto educativo; 

• Leitura/dramatização de textos; explicação aos alunos sobre a atividade profissional desenvolvida pelos 

encarregados de educação; visitas aos locais de trabalho dos pais (quando possível); envolvimento em dias temáticos (25 

de Abril, dia da criança. dia do trabalhador, etc); pôr em prática o programa Includ-ED; 

• Apoio aos alunos com mais dificuldades de aprendizagem; 

• Oficinas de gestão de emoções; 

• Em vez de cadernos um tablet; 

• Acho que os professores deveriam impor mais ordem quando os alunos são desrespeitadores; 

• Mais limpeza nas casas de banho junto da receção; 

• Criar atividades que promovam o intercambio com a comunidade. Trazer as profissões e as opções de formação para 

debate e para workshops de forma a que os alunos façam escolhas coerentes e informadas sobre o caminho que vão seguir 

relativamente ao futuro; 

• A comida do refeitório podia ser melhor. 
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Se assim o entender, indique, os pontos positivos e os menos positivos verificados por si ao longo do ano, motivados pela 

Pandemia da Covid 19, e indique quais os aspetos a serem melhorados nas Escolas do Agrupamento de Escolas de Resende. 

• Na minha opinião correu tudo bem menos o facto de a internet falhar muitas vezes; 

• A adaptação ao ensino à distância foi difícil; 

• Elevada carga de trabalhos durante o período de ensino à distância, na maioria das disciplinas.   

• Nem todos os alunos tinham meios tecnológicos;  

• Sinto que a minha educanda não se empenhou tanto como nas aulas presenciais; 

• As aulas eram boas, mas cansativas; 

• Todos os professores agendarem as aulas síncronas nos calendários;  

• Não se consegue aprender como na escola, mas foi uma excelente forma, e também a forma que os professores 

transmitiram aos alunos foi excelente, isto é, na minha opinião; 

• É muito complicado aprender à distância, por isso é preferível ter aulas presenciais, pois é melhor o aproveitamento 

escolar; 

• Alguns professores não sabem usar a Teams, não correu mal mas há coisas a melhorar, se necessário  

• O E@D foi muito vantajoso para o(a) meu(minha) educado(a); 

• Não conheço o Plano de Ensino à Distância; 

• O ensino à distância foi a melhor forma devido à situação epidemiológica pela qual passamos, contudo, o ensino 

presencial é melhor no que toca à aprendizagem e interação dos alunos com os professores e vice-versa.  

• Verifiquei que, no último confinamento, não houve um planeamento adequado ao ensino à distância: os tempos das 

aulas mantiveram-se exatamente os mesmos, mantendo-se os alunos sentados, em frente a um monitor, praticamente 

durante todo o dia. A maioria dos professores tenha tido uma preocupação grande em transmitir adequadamente a matéria 

lecionada. Os horários de almoço também não foram alterados, mantendo-se o desfasamento, prejudicando as famílias com 

filhos de ciclos diferentes. No futuro, entendo que deve existir outro planeamento, adequado ao ensino à distância, talvez 

centrando as aulas numa parte do dia, trabalho autónomo noutra parte do dia e horário de almoço igual para todos. 

• O meu educando andou muito subcarregado com tantas tarefas que tinha de fazer e como a escola lhe tomava muito 

tempo. 

• Não é um ensino credível nem ajustável para os alunos com dificuldades de aprendizagens. 

 

 

 

 

 

9.4. PESSOAL NÃO DOCENTE 

 
Responderam ao inquérito 77 funcionários, da Escola Secundária 19 (25%), do CER 24 (31%), do CESM 29 (38%) 

e do CESC 5 (6%). Assim após análise aos inquéritos, podemos verificar que: 
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QUESTIONÁRIO ANÁLISE/ RESULTADOS 

O ensino nesta escola é exigente. Concordam 57,1% e 20,8% concordam totalmente. 

A escola é aberta ao exterior. Concordam 49,4% e 29,9% concordam totalmente. 

A informação circula bem na escola. Concordam 52% e 31,2% concordam totalmente. 

A direção valoriza os meus contributos para o 

funcionamento da escola. 
Concordam 54,5% e 31,2% concordam totalmente. 

Os espaços de desporto e de recreio da escola 

são adequados. 
Concordam 6% e 22,1% concordam totalmente. 

As salas de aula são confortáveis. Concordam 62,3% e 26% concordam totalmente. 

A biblioteca está bem apetrechada e funciona 

bem 
Concordam 70,1% e 23,4% concordam totalmente. 

A escola tem um bom equipamento informático. Concordam 57,1% e 31,2% concordam totalmente. 

Os alunos respeitam os professores. Concordam 52% e 33,8% não concordam. 

Os alunos respeitam o pessoal não docente. Concordam 44,2% e 39% não concordam. 

O comportamento dos alunos é bom Concordam 54,6% e 33,8% não concordam. 

As situações de indisciplina são bem resolvidas. 
Concordam 72,7% e 14,3% concordam totalmente e 10,4% não 

concordam. 

A direção envolve os funcionários na 

autoavaliação da escola 

Concordam 62,3% e 11,7% concordam totalmente e 16,9% não 

concordam. 

A escola tem uma boa liderança Concordam 57,1% e 32,5% concordam totalmente. 

A direção sabe gerir conflitos Concordam 68,8% e 24,7% concordam totalmente. 

A direção partilha competências e 

responsabilidades 

Concordam 61% e 22,1% concordam totalmente e 14,3% não 

concordam. 

A direção é disponível Concordam 54,6% e 41,6% concordam totalmente. 

A escola é limpa Concordam totalmente 64,9% e 29,9% concordam. 

A escola é segura Concordam totalmente 59,7% e 33,8% concordam. 

O refeitório funciona bem e tem qualidade. Concordam 50,6% e 32,5% concordam totalmente. 

O bufete funciona bem e tem qualidade. 
Concordam 40,3% e 33,8% concordam totalmente e não concordam 

14,3% e 11,7% discorda totalmente. 

A reprografia/papelaria funciona bem. 
Concordam totalmente 45,5%, 37,7% concordam e 11,7% discordam 

totalmente. 

Os serviços administrativos funcionam bem. Concordam totalmente 52% e 48,1% concordam. 

O ambiente de trabalho nesta escola é bom. Concordam 50,6% e 36,4% concordam totalmente. 

Gosto de trabalhar na minha escola. Concordam totalmente 63,6% e 31,2% concordam. 

As questões que se seguem têm a ver com a situação provocada pela Pandemia que obrigou ao encerramento das escolas e 

à realização das atividades letivas no sistema de Ensino à Distância. 

Como classifica a utilização dos meios 

tecnológicos no Ensino à Distância (E@D) 
62,7% consideram-nos eficientes e 24% muito eficientes. 

Como avalia o trabalho da direção da escola nesta 

fase relativamente à organização do Ensino à 

Distância (E@D) 

68% consideram-no satisfatório, 16% muito satisfatório e 13,3% 

excelente. 

Como avalia o trabalho da direção da escola nesta 

fase relativamente à informação atualizada que 

lhe fez chegar 

57,3% consideram a informação satisfatória, 22,7% muito satisfatória e 

14,7% excelente. 

Quando as aulas presenciais recomeçaram, como 

se sentiu na escola, face às medidas de 

segurança implementadas pelo Agrupamento 

52% sentiram-se seguros e 42,7% muito seguros. 
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Sugestões de atividades a desenvolver no Agrupamento de acordo com as ações do Projeto Educativo 

• Desenvolver mais atividades pais alunos pessoal docente e não docente; 

• Ações de formação no que diz respeito a ementas, desperdícios e alimentação; 

• Um convívio de final de ano, pós-covid-19; 

• Mais formação para o pessoal não docente; 

• Mudar de chefia; 

• Mais jogos didáticos para atividades com as crianças. 

Após a leitura atenta a todos os comentários do Pessoal não Docente salientam-se os seguintes aspetos: 

• A implementação do plano de ensino à distância foi boa na nossa escola; 

• Foi uma aprendizagem para todos; 

• Ensino presencial de preferência; 

• Correu bem dentro do possível no contexto que vivemos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  CONCLUSÕES 
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As escolas têm hoje, mais que nunca, de dar resposta aos desafios de um mundo em permanente mudança. A 

autoavaliação é uma das estratégias mais úteis para o desenvolvimento da escola, ao regular o seu funcionamento, com o 

objetivo da melhoria e qualidade dos seus serviços educativos.  

Tendo em consideração os resultados obtidos, verificou-se uma percentagem muito positiva nos resultados escolares, 

tanto na avaliação interna como avaliação externa. Não podemos deixar de salientar o desempenho e o trabalho desenvolvido 

pelos docentes das diferentes áreas disciplinares, que tudo fizeram, e continuarão a fazer, para que os alunos obtenham o 

maior sucesso escolar.  

Certos que é necessário continuar a trabalhar para podermos melhorar ainda mais os resultados dos nossos alunos. 

É este um objetivo do Agrupamento, e para ele todos trabalham, convictos de que o sucesso educativo é possível. 

Reforçamos a necessidade da continuidade às sessões mais sucesso no 3ª ciclo, assessorias, tutorias, aulas de apoio 

individualizado aos alunos da educação inclusiva, sessões consolido aprendo mais no ensino secundário, ninhos no 3º ciclo, 

etc. Todas estas dinâmicas contribuem para a recuperação/ consolidação e melhoria das aprendizagens efetivas dos nossos 

alunos, assim como para a promoção do sucesso na avaliação externa. 

O Plano Anual de Atividades foi, uma vez mais, estruturado em articulação estreita com o PEA/TEIP e foi concretizado 

com sucesso.  

Os resultados mostram que se tem feito um percurso consolidado de cumprimento das metas e dos objetivos do 

PEA/TEIP.  

Os sucessos alcançados constituem um motivo de regozijo e são o reconhecimento do empenho e dedicação de toda 

a comunidade. Com o empenho de toda a comunidade educativa conseguiremos, certamente, dar passos firmes contribuindo 

para o engrandecimento do nosso Agrupamento. 

 

 

 

 


