
 
 

 

 
 
 
 
 
 
PROGRAMA ACOMPANHAMENTO 
 
 
 
 

 

Actividade I.2 

Resultados escolares e estratégias de  

melhoria no ensino básico 
 
 

 
 
 
 
 
               Roteiro 
 
 
         
 
 
 

 
 
 

2007 
Agrupamento de Escolas de S. Vicente de Pereira 

Ovar 
 

 
 



 
 
ACTIVIDADE I.2 
Resultados escolares e estratégias de melhoria no ensino básico 

 

2 

 

Resultados escolares e estratégias de melhoria no ensino básico  
 

Ano lectivo 2007/2008 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO 

 

 
 
2. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO (em números) 
 

Estabelecimentos  
 
A1 - Ed. Pré-Esc. A2 - 1.º C A3 - 2.º e 3.º C A4 - EBI A5 - 3.º C/Sec. A6 - Sec./ 3.º C A7 - Sec. A8 - Total 

8 9 1 0 0 0 0 18 
 
Crianças/Alunos 

A9 - Ed. Pré-Esc. A10 - 1.º C A11 - 2.º C A12 - 3.º C A13 - Total 

186 308 159 260 913 
 
Docentes c/ componente lectiva 

A14 - Ed. Pré-Esc. A15 - 1.º C A16 - 2.º C A17 - 3.º C A18 - Apoio Educativo A19 - Total 

9 19 21 31 10 90 
 

A20 - Docentes s/ componente lectiva A21 - Dinamizadores (AEC) 

1 19 
 
Psicólogos 

A22 - A tempo inteiro A23 - A tempo parcial A24 - Total 

1 0 1 
 
Funcionários 
A25 - Auxiliares Acção Educativa A26 - Administrativos A27 - Outros A28 - Total 

27 7 1 35 

 
 
 
 

Agrupamento de Escolas da Branca Código 160027 
    

Escola sede Escola EB 2/3 da Branca Código 344497 
  

Endereço Casaldima 
  

Localidade Branca Código Postal 3850 564 Alb 
    

Concelho Albergaria-a-Velha Distrito Aveiro 
    

Telefone 234540070 Fax 234540071 
    

E-mail eb23branca@mail.telepac.pt   
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I – RESULTADOS ESCOLARES 
      (dados relativos ao ano lectivo anterior)  
                     2006/2007 

 
1.º CICLO 

 
1. Alunos 

Ano escolaridade 1- Portugueses 2 -Estrangeiros 3 -Etnias 4 -Total 5 -ASE  6 -NEE 
7 - C/ Planos 

7.1 - 
Recup. 

7.2 - 
Acomp. 

7.3 -
Desenvol. 

B1 - 1.º Ano 79 0 0 79 32 2 0 0 0 

B2 - 2.º Ano 73 0 0 73 26 3 15 9 0 

B3 - 3.º Ano 86 1 0 87 27 7 12 2 0 

B4 - 4.º Ano 78 0 0 78 24 4 13 3 0 

      B5 - Total 316 1 0 317 109 16 40 14 0 
 

B6 - Taxa de insucesso   4 % B7 - Taxa de abandono   0 % 

 
2. Transitaram de ano 

Ano 
escolaridade 

1- Total 
2 - S/ Aproveitamento 3 - C/ Planos 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 2.3 - L. Port. e Mat. 3.1 - Recup. 3.2 - Acomp. 3.3 - Desenvol. 

B8 – 1.º Ano 79 11 11 5 0 0 0 

B9 – 2.º Ano 65 8 12 1 7 9 0 

B10 - 3.º Ano 84 12 14 5 9 2 0 

B11 - 4.º Ano 76 3 7 2 12 3 0 

  B12 - Total 304 34 44 13 28 14 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1- Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 
4 - C/ Planos 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B13 - 2.º Ano 8 8 0 8 0 

B14 - 3.º Ano 3 3 0 3 0 

B15 - 4.º Ano 2 2 0 1 0 

       B16 - Total 13 13 0 12 0 

 
4. Concluíram o 1.º ciclo 

 
C/ Anos de frequência 

B17 - 3 anos B18 - 4 anos B19 - 5 anos B20 - 6 anos B21 - 7 ou + anos B22 - Total 

0 70 6 0 0 76 
 

 
Sem aproveitamento 

B23 - Língua Portuguesa B24 - Matemática B25 - L. Portuguesa e Matemática  * 

3 7 3 
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2.º CICLO 

 
1. Alunos 

Ano 
escolaridade 

1 - Portugueses 2 - Estrangeiros 3 - Etnias 4 - Total 5 - ASE  6 - NEE 

 

7 – C/ Planos 
7.1 - 

Recup. 
7.2 - 

Acomp. 

7.3 - 
Desenvol.  

B26 - 5.º Ano 78 0 0 78 30 4 19 2 0 

B27 - 6.º Ano 80 0 0 80 35 6 17 3 0 

   B28 - Total 158 0 0 158 65 10 36 5 0 
 

B29 - Taxa de insucesso   3 % B30 - Taxa de abandono  0 % 

 
2. Transitaram de ano 

Ano escolaridade 1 – Total 
2 - S/ Aproveitamento 3 - C/ Planos 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 2.3 - L. Port. e Mat. 3.1 - Recup. 3.2 - Acomp. 3.3- Desenvol. 

B31 - 5.º Ano 76 1 13 0 17 2 0 

B32 - 6.º Ano 77 2 8 0 14 3 0 

    B33 - Total 153 3 21 0 31 5 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1 - Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 

4 - C/ Planos 
 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B34 -5.º Ano 2 2 0 2 0 

B35 -6.º Ano 3 3 0 3 0 

      B36 -Total 5 5 0 5 0 

 
4. Concluíram o 2.º ciclo 

 

C/ Anos de frequência 
 

B37 - 1 ano B38 - 2 anos B39 - 3 anos B40 - 4 anos B41 - 5 ou + anos B42 - Total 
0 74 3 0 0 

77 
 

 

Sem aproveitamento 
 

B43 - Língua Portuguesa B44 - Matemática B45 - L. Portuguesa e Matemática  * 

2 8 0 
 

* Registar as medidas programadas, tendo em vista o sucesso educativo destes alunos (anexar, se necessário) 
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3.º CICLO 
 
1. Alunos 

Ano escolaridade 1 - Portugueses 2 - Estrangeiros 3- Etnias 4 - Total 5 - ASE  6 - NEE 

 

7 - C/ Planos 

7.1 
Recup. 

7.2 
Acomp. 

7.3 
Desenvol. 

B46 - 7.º Ano 91 0 0 91 46 7 32 10 0 

B47 - 8.º Ano 84 0 0 84 33 4 36 11 0 

B48 - 9.º Ano 76 1 0 77 45 3 31 17 0 

   B49 - Total 251 1 0 252 124 14 99 38 0 
 

B50 - Taxa de insucesso   21 % B51 - Taxa de abandono   0.24 % 

 
2. Transitaram de ano 

Ano escolaridade 1 - Total 

 

2 - S/ Aproveitamento 
 

 

3 - C/ Planos 
 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 
3.1 - 

Recuperação 
3.2 - 

Acompanhamento 
3.3 - 

Desenvolvimento 

B52 - 7.º Ano 70 7 9 14 9 0 

B53 - 8.º Ano 71 8 22 24 11 0 

B54 - 9.º Ano 58 5 9 15 14 0 

      B55 - Total 199 20 40 53 34 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1 - Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 
4 - C/ Planos 

 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B56 - 7.º Ano 21 21 0 18 1 

B57 - 8.º Ano 13 12 1 12 0 

B58 - 9.º Ano 19 19 0 16 3 

      B59 - Total 53 52 1 46 4 

 
4. Concluíram o 3.º ciclo 

 

C/ Anos de frequência 
 

B60 - 2 anos B61 - 3 anos B62 - 4 anos B63 - 5 anos B64 - 6 ou + anos B65 - Total 

0 48 8 2 0 58 
 

 

Sem aproveitamento   

B66 - Língua Portuguesa B67 – Matemática 

5 9 
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II – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 

 
 

1. Definição dos Critérios de Avaliação 
 
1.1. Participação  

 
 
 
  

Sim Não 
  A definição dos critérios de avaliação foi reflectida e analisada por todos os docentes do  
  Agrupamento/Escola em sede das estruturas de orientação educativa: 

                  C1 - conselho de docentes X  
                  C2 - conselho de directores de turma X  
                  C3 - departamentos curriculares X  
  C4 - Estas estruturas elaboraram e apresentaram propostas ao CP para definição dos critérios de 
  avaliação X  

  O CP definiu os critérios de avaliação após análise e negociação para: 
                   C5 - cada ciclo de escolaridade X  

                  C6 - cada ano de escolaridade  X 
                  C7 - a construção dos instrumentos de avaliação X  
                  C8 - a marcação das datas das provas/testes de avaliação 
 

X  
  C9 - Os critérios definidos pelo CP integram o Projecto Curricular de Agrupamento/Escola X  
  C10 - Os critérios definidos pelo CP integram os Projectos Curriculares de Turma X  

 
  C11 - Apreciação global 

No início do ano lectivo, o CP definiu os “Critérios Gerais de Avaliação”, sob proposta do Conselho de Docentes, Conselho de 
Directores de Turma e Departamentos Curriculares. O mesmo órgão pedagógico definiu/aprovou os critérios específicos de 
disciplina (“Critérios de Avaliação de …”) e do 1º CEB, construídos nos respectivos departamentos/grupos e no Conselho de 
docentes.  
Os critérios gerais definidos pelo CP constam do PCA e dos diferentes PCT; e os critérios específicos de disciplina/1º CEB 
constam dos dossiers dos respectivos Departamentos/Conselho de Docentes. 
 

 
1.2. Divulgação  

 
 

 
 
  

Sim Não 
  Os critérios de avaliação definidos pelo CP foram divulgados:  
                  C12 - aos docentes do Agrupamento/Escola através das respectivas estruturas X  
                  C13 - aos serviços especializados de apoio educativo através do seu representante no CP 

                   
X  

                  C14 - aos alunos do 1.º ciclo pelo seu professor X  
  aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos:  
                  C15 - pelos professores de cada disciplina X  
                  C16 - pelo respectivo director de turma 
 

X  
  aos encarregados de educação: 
                  C17 - dos alunos do 1.º ciclo, na primeira reunião do ano lectivo com o professor da turma, 
                  aquando da apresentação dos conteúdos programáticos e dos objectivos a atingir X  

                  C18 - dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos na primeira reunião do ano lectivo com o director de 
                  turma, aquando da apresentação dos conteúdos programáticos e dos objectivos a atingir 
                           

X  

                  C19 - à associação de pais pela direcção executiva X  
 
  C20 - Apreciação global 

Os critérios definidos pelo CP foram divulgados aos docentes através das respectivas estruturas, aos alunos do 1º CEB pelo 
professor titular de turma e aos alunos do 2º e 3º CEB pelo director de turma (critérios gerais) e pelos professores de cada 
disciplina (critérios específicos de disciplina).  
Para além da informação prestada na primeira reunião do ano lectivo, o director de turma envia a cada encarregado de educação 
um documento escrito contendo os critérios gerais de avaliação e os professores de cada disciplina enviam a todos os 
encarregados de educação os respectivos critérios, através de documento escrito ou de registo no caderno diário do aluno, tendo 
os mesmo que assinar em como tomaram conhecimento. 
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1.3. Registo de evidências das acções desenvolvidas  

 
 

 
 
  

Sim Não 
    C21 - Convocatórias para as reuniões do CP X  

  C22 - Convocatórias para as reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  
    C23 - Convocatórias para as reuniões com outros intervenientes no processo de avaliação dos 
    alunos  X 

  Actas de reuniões:  
                  C24 - do conselho pedagógico X  
                  C25 - das diversas estruturas de orientação educativa X  
                  C26 - dos departamentos curriculares X  
                  C27 - do conselho de docentes X  
                  C28 - do conselho de directores de turma X  
                  C29 - do conselho de turma X  
                  C30 - dos serviços especializados de apoio educativo X  
                  C31 - dos professores do 1.º ciclo com os encarregados de educação X  
                  C32 - dos directores de turma com os encarregados de educação X  
                  C33 - do conselho executivo com a associação de pais X  
  C34 – Sumários registados no livro de ponto X  
 
  C35 - Apreciação global 

 
 
 
 

 
 

2. Operacionalização dos Critérios de Avaliação 
 
2.1. Modalidades de avaliação 

 
 
 
  

Sim Não 
                  C36 - diagnóstica X  
                  C37 - formativa X  
                  C38 - sumativa interna X  
 
 

2.2. Avaliação diagnóstica  
 
 

 
 
  

Sim Não 
  Foi realizada: 
                  C39 - no início do ano lectivo X  
                  C40 - no decurso do ano lectivo quando necessária  X  
                  C41 - de forma articulada com a avaliação formativa X  
                  C42 - no respeito pelos critérios definidos pelo CP X  
  As matrizes das provas/testes foram construídas através de: 
                  C43 - um trabalho plural e partilhado X  
                  C44 - um trabalho meramente individual  X 
  C45 – Os docentes do Agrupamento/Escola realizaram provas/testes de avaliação diagnóstica X  
  C46 - Os docentes realizaram o teste de avaliação diagnóstica, com base numa matriz uniforme, para 
  os alunos do mesmo ano de escolaridade X  

  C47 - O Projecto Curricular de Turma contempla estratégias de diferenciação pedagógica X  
 

  C48 - Apreciação global 
A avaliação diagnóstica foi realizada no início do ano lectivo nos três ciclos de estudo. Contudo, em algumas turmas do 8º ano, e em 
algumas disciplinas (ex: L. Port.), o professor dispensou esta modalidade de avaliação. 
No 1º Ciclo as provas (LP; Mat. e EM) foram elaboradas pelos professores em grupo/ano, para todas as escolas do Agrupamento, e 
os resultados foram sujeitos a tratamento estatístico, determinando o grau de “eficácia” por aluno, por escola e por Agrupamento, nas 
diferentes áreas. Esta informação foi utilizada na elaboração da planificação, dos PCT e na gestão dos recursos (ex: professores do 
apoio sócio-educativo). 
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Nos 2º e 3º Ciclos as provas/testes foram realizadas pelos docentes em grupos/anos, sendo que em algumas disciplinas e em alguns 
anos a prova foi a mesma para todos os alunos e noutras foi construída com base numa matriz comum.  
Em algumas disciplinas (ex: Ciências Naturais) os docentes, para além da prova diagnóstica do início do ano, realizam provas 
sempre que iniciam uma unidade temática. 
 

 
2.3. Avaliação formativa  Sim Não 

  Foi realizada:  
                  C49 - no decurso do ano lectivo, assumindo um carácter contínuo e sistemático X  
                  C50 - de forma articulada com a avaliação diagnóstica X  
                  C51 - no respeito pelos critérios definidos pelo conselho pedagógico X  
  C52 - Constituiu a principal modalidade de avaliação X  
  C53 - Recorreu a uma variedade de instrumentos de avaliação X  
  C54 - Contribuiu para a reformulação do Projecto Curricular de Turma X  
  Os instrumentos de avaliação foram construídos através de: 
                  C55 - um trabalho plural e partilhado X  
                  C56 - um trabalho meramente individual  X 
 
  C57 - Apreciação global 

Os docentes recorrem a uma variedade de instrumentos de avaliação, nomeadamente: Fichas de Avaliação Formativa, Questões 
de Aula, Mini-Fichas, Grelhas de Registo de Aula, Trabalhos Orientados, Fichas de Vocabulário, Registos de Avaliação Diária, 
etc.. Estes instrumentos são construídos em grupos de trabalhos ou partilhados e disponibilizados a todos. 

 
2.4. Avaliação sumativa interna  Sim Não 

  Foi realizada:  
                  C58 - no final de cada período lectivo X  
                  C59 - no final de cada ano X  
                  C60 - no final de cada ciclo X  
                  C61 - utilizou a informação recolhida no âmbito da avaliação formativa X  
                  C62 - respeitou os critérios definidos pelo conselho pedagógico X  
  Os instrumentos de avaliação foram construídos através de:  
                  C63 - um trabalho plural e partilhado X  
                  C64 - um trabalho meramente individual  X 
  Foi da responsabilidade: 
                  C65 - do professor de cada turma, no 1.º ciclo, em articulação com o conselho de docentes X  
                  C66 - dos professores que integram o conselho de turma nos 2.º e 3.º ciclos X  
  A informação resultante: 
                  C67 - traduziu a formulação de um juízo global sobre as aprendizagens realizadas pelos 
                 alunos X  

  No 1.º ciclo, expressou-se de forma descritiva:  
                  C68 - nas áreas curriculares disciplinares X  
                  C69 - nas áreas curriculares não disciplinares X  
                  C70 - nas actividades de enriquecimento curricular  X  
  Nos 2.º e 3.º ciclos expressou-se:  
                  C71 - numa classificação de 1 a 5 em todas as disciplinas X  
                  C72 - numa menção qualitativa nas áreas curriculares não disciplinares  X  
  C73 - A informação aos encarregados de educação foi acompanhada de uma apreciação descritiva  X 
  C74 - O registo de língua utilizado nos documentos de avaliação trimestral é acessível a qualquer 
  encarregado de educação X  

  O resultado da avaliação sumativa interna promoveu a adopção de estratégias com vista ao  
  sucesso educativo dos alunos, designadamente: 
                  C75 - Planos de recuperação X  
                  C76 - Planos de acompanhamento X  
                  C77 - Planos de desenvolvimento  X 
  C78 - A progressão ou retenção dos alunos baseou-se na avaliação sumativa interna X  
   
  C79 - Apreciação global 

No 1º Ciclo, as provas de avaliação sumativa (LP, Mat. e Est. Meio) de final de período são construídas pelo grupo de docentes 
que lecciona o mesmo ano de escolaridade e aplicadas em todas as escolas do Agrupamento. Os resultados destas provas são 
analisados estatisticamente por aluno, turma, escola e agrupamento e, com base na análise/reflexão sobre estes resultados 
escolares são definidas estratégias de melhoria. No ano lectivo anterior (2006/07) os resultados das Provas de Aferição foram 
praticamente coincidentes com os resultados internos dos alunos. 
Nos 2º e 3º Ciclos apenas em casos excepcionais a informação aos encarregados de educação é acompanhada de uma apreciação 
descritiva. 
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2.4.1. Avaliação sumativa extraordinária 
 
 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  C80 -  Foram submetidos a esta modalidade de avaliação os alunos já retidos em qualquer ano de 
  escolaridade e que não possuíam condições necessárias para progredir X  

  C81 - As propostas de retenção repetida foram apresentadas ao CP pelo professor do 1.º ciclo X  
                  - com pareceres dos: 
                          C82 - encarregados de educação X  
                          C83 - serviços de psicologia e orientação  X 
                  C84 - com um plano de acompanhamento X  
  C85 - As propostas de retenção repetida foram apresentadas ao CP pelo conselho de turma (2.º e 3.º 
  ciclos)   

                  - com pareceres dos: 
                          C86 - encarregados de educação X  
                          C87 - serviços de psicologia e orientação  X 
                  C88 - com um plano de acompanhamento X  
                  C89 - com proposta para percurso alternativo ou curso de educação e formação  X 

 
  C90 - Apreciação global 

Os alunos já retidos em qualquer ano de escolaridade e que não possuíam condições para progredir foram sujeitos a avaliação 
extraordinária. Alguns destes alunos encontravam-se a ser acompanhados pela psicóloga do Agrupamento (avaliação psicológica 
e acompanhamento directo), pelo que as propostas de retenção repetida, nestes casos, remetem para o Relatório Psicológico 
existente no processo do aluno.  
 
 
 

 
 
2.4.2. Casos especiais de progressão  

 
 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  C91- Progrediram mais rapidamente no ensino básico os alunos que revelaram capacidades de 
  aprendizagem excepcionais    X 

  C92- As propostas de progressão antecipada foram apresentadas ao CP pelo professor do 1.º ciclo  X 
                  - acompanhadas de pareceres dos: 
                          C93 - encarregados de educação  X 
                          C94 - serviços especializados de apoio educativo ou psicólogos  X 
  C95 - As propostas de progressão antecipada foram apresentadas ao CP pelo conselho de turma (2.º 
  e 3.º ciclos)  X 

                  - acompanhadas de pareceres dos:   
                          C96 - encarregados de educação  X 
                          C97 - serviços especializados de apoio educativo ou psicólogos  X 

 
  C98 - Apreciação global 

No Agrupamento, não foram sinalizados alunos que revelassem capacidades de aprendizagem excepcionais. 
 

 
2.5. Auto-avaliação  

 
 
 
  

Sim Não 
  C99 - Os alunos participaram, de forma sistemática, na sua própria avaliação X  
  C100 - Os alunos, a partir do 3.º ano de escolaridade efectuaram uma auto-avaliação escrita X  
  C101 - A matriz da ficha de auto-avaliação foi elaborada de acordo com os princípios definidos pelo 
  CP X  

 
  C102 - Apreciação global 

A matriz da ficha de auto-avaliação foi definida pelo CP. Os alunos efectuam a sua auto-avaliação no final de cada período. 
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2.6 Processo individual do aluno Sim Não 
  C103 - O percurso escolar do aluno encontra-se documentado no seu processo individual X  
  C104 - O processo individual proporciona uma visão global desse percurso  X  
  C105 - Estão arquivados registos das diversas modalidades de avaliação sobre o desempenho dos 
  alunos X  

                  C106 - diagnóstica X  
                  C107 - formativa X  
                  C108 - sumativa X  
                  C109 - auto-avaliação X  
  C110 - O Regulamento Interno estabelece as regras para consulta do processo individual X  

 
  C111 - Apreciação global 

Os processos individuais dos alunos do 1º CEB integram registos das diversas modalidades de avaliação (diagnóstica, formativa, 
sumativa e auto-avaliação). Quanto aos processos dos alunos dos 2º e 3º CEB não são visíveis registos sobre a avaliação 
diagnóstica e sobre a avaliação formativa. 
 
 

 
2.7. Avaliação externa  Sim Não 

  A Direcção Executiva enviou à Direcção Regional o relatório da avaliação relativo às provas de 
  aferição, contendo:  
                  C112 - a análise do desempenho dos alunos do Agrupamento/Escola  X 
                  C113 - o plano de acção para o ano lectivo seguinte  X 

 
  C114 -  Apreciação global 

A pedido da DREC, em Agosto de 2007, a Direcção Executiva preencheu uma aplicação informática (“Relatório”) com os dados 
sobre as provas de aferição do seu Agrupamento.  
Sendo que, apenas no início deste mês (Novembro de 2007) a escola recebeu dados que lhe permitem fazer a análise de 
desempenho dos alunos, a Direcção Executiva informou que, a curto prazo, irá elaborar e enviar à DREC um relatório com a 
análise do desempenho dos alunos do Agrupamento e o plano de acção.  

 
2.8. Monitorização do processo de avaliação  Sim Não 

  Procedimentos regulares de monitorização:  
                  C115 - nas diversas estruturas de orientação educativa para cumprimento e operaciona- 
                  lização dos critérios de avaliação  X  

                  - no conselho pedagógico para assegurar: 
                          C116 - o cumprimento do currículo nacional X  
                          C117 - o primado da avaliação formativa X  
                          C118 - a valorização dos processos de auto-avaliação X  
                          C119 - a utilização de técnicas e instrumentos diversificados de avaliação X  
                          C120 - a (re)orientação do processo educativo X  
                          C121 - a retenção dos alunos como medida pedagógica de última instância X  
                          C122 - a participação de diversos intervenientes   

 
                    Sim Não 
                          C123 - professores X  
                          C124 - alunos X  
                          C125 - conselho de docentes X  
                          C126 - conselho de turma X  
                          C127 - órgãos de gestão X  
                          C128 - encarregados de educação X  
                          C129 - serviços especializados de apoio educativo X  
                  - na direcção executiva para garantir a transparência, rigor e a equidade do processo:  
                          C130 - cumprimento das orientações definidas a nível nacional X  
                          C131 - respeito pelas regras estabelecidas no Regulamento Interno X  
                          C132 - salvaguarda dos interesses de todos os intervenientes  X  

 
  C133 - Apreciação global 

A monitorização do processo de avaliação é feita nos diferentes órgão da escola (CT, Departamentos, CD, CP e CE, com a 
participação dos respectivos intervenientes.  
Nestes órgãos, o acompanhamento dos resultados dos alunos é frequente, sendo mais visível nos momentos de avaliação 
intercalar, de avaliação de final de período (com tratamento estatístico) e de avaliação final de ano.  
Existe, no livro de ponto, uma “grelha de registos” onde os diferentes docentes anotam faltas de material, de TPC, participação e 
outros, sendo que, à 3ª falta, o DT comunica ao encarregado de educação. 
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2.9. Registo de evidências das acções desenvolvidas 

 
 

 
 
  

Sim Não 
    C134 - Convocatórias para reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  

  C135 - Convocatórias para reuniões do prof. 1.º ciclo c/ os encarregados de educação X  
  C136 - Convocatórias para reuniões do director de turma c/ os encarregados de educação X  
  C137 - Actas de reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  
  C138 - Actas de reuniões com os encarregados de educação X  
  C139 - Ordens de serviço X  
  C140 - Dossiers de departamento X  
  C141 - Processos individuais dos alunos X  
  C142 - Portfolios construídos pelos alunos  X 
  C143 - Cadernetas escolares X  
  C144 - Sumários registados no livro de ponto  X  
  C145 - Planos de recuperação X  
  C146 - Planos de acompanhamento X  
  C147 - Planos de desenvolvimento  X 
  C148 - Regulamento Interno X  
  C149 - Projecto Curricular de Agrupamento/Escola X  
  C150 - Projectos Curriculares de Turma X  
  C151 - Relatórios intercalares de avaliação das aprendizagens elaborados pelas diversas estruturas 
  de orientação educativa X  

 
  C152 - Apreciação global 

A acção de monitorização desenvolvida pelo Agrupamento encontra-se evidenciada nos diferentes documentos elaborados pela 
escola (convocatórias, actas, relatórios, dossiers, planos, projectos, livros de ponto, …) 

 
III – ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS E RESULTADOS 

 
1. Elaboração e implementação de Planos 

 
1.1 Planos de recuperação Sim Não 

  Os planos de recuperação foram elaborados:  
    no final do 1.º período: 
                  D1 - para os alunos do 1.º ciclo, sempre que revelaram dificuldades em prosseguir com 
                  sucesso as aprendizagens X  

                  D2 - para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos por terem obtido três ou mais níveis inferiores a 3 X  
  no decurso do 2.º período, até à interrupção das aulas no Carnaval: 
                  D3 - sempre que os alunos indiciaram dificuldades de aprendizagem X  
    pelo professor do 1º ciclo, com a participação: 
                  D4 – de outros técnicos de educação X  
                  D5 - dos próprios alunos X  
                  D6 - dos encarregados de educação X  
    pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de: X  
                  D7 - outros técnicos de educação X  
                  D8 - os próprios alunos X  
                  D9 - os encarregados de educação X  
  D10 - As propostas dos planos de recuperação foram submetidas à apreciação do CP para avaliação 
  da sua adequabilidade às situações diagnosticadas X  

  D11 - Os planos, depois de aprovados, foram apresentados à direcção executiva X  
  D12 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução X  
  D13 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de recuperação aos encarregados de 
  educação X  

  D14 - O Agrupamento/Escola procedeu de imediato à sua implementação  X  
 

 D15 -  Apreciação global 
No ano lectivo anterior, foram objecto de plano de recuperação 176 alunos (1º CEB – 39; 2º CEB – 35; 3º CEB – 102), destes 
115 (65,34%) transitaram de ano (1ºCEB–27; 2º CEB-30; 3º CEB-58).  
Foram elaborados planos de acompanhamento para todos os alunos retidos. 
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1.2. Planos de acompanhamento   Sim Não 
  D16 - Os planos de acompanhamento foram elaborados no final do ano lectivo para os alunos que  
  tenham sido objecto de retenção em resultado da avaliação sumativa interna X  

  D17 - Pelo professor do 1º ciclo com a participação de: X  
                  D18 - outros técnicos de educação X  
                  D19 - os próprios alunos X  
                  D20 - os encarregados de educação X  
  D21 - Pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos com a participação de: X  
                  D22 - outros técnicos de educação X  
                  D23 - os próprios alunos X  
                  D24 - os encarregados de educação X  
  D25 - As propostas dos planos de acompanhamento foram submetidas à apreciação do CP para 
  avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas X  

  D26 - Os planos, depois de aprovados, foram apresentados à direcção executiva X  
 

 Sim Não 
  D27 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução X  
  D28 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de acompanhamento aos encarregados de 
  educação X  

  D29 - Os planos de acompanhamento elaborados no ano lectivo anterior estão a ser aplicados aos 
  alunos  X  

 
  D30 - Apreciação global 

No ano lectivo anterior, foram objecto de plano de acompanhamento 55 alunos (1º CEB – 14; 2º CEB – 5; 3º CEB – 36), destes 
50 (90,90%) transitaram de ano (1ºCEB–14; 2º CEB-5; 3º CEB-31) e 5 (3º CEB: 8º ano – 1; 9º ano – 4) não transitaram.  

1.3 Planos de desenvolvimento 
 

 
 
  

Sim Não 
  D31 - Os planos de desenvolvimento foram elaborados, no final do 1.º período, para os alunos que  
  revelaram capacidades excepcionais de aprendizagem  X 

  D32 - Pelo professor do 1º ciclo com a participação de:  X 
                  D33 - outros técnicos de educação  X 
                  D34 - os próprios alunos  X 
                  D35 - os encarregados de educação  X 
  D36 - Pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de:  X 
                  D37 - outros técnicos de educação  X 
                  D38 - os próprios alunos  X 
                  D39 - os encarregados de educação  X 

  D40 - As propostas dos planos de desenvolvimento foram submetidas à apreciação do CP para 
  avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas  X 

  D41 - Os planos de desenvolvimento depois de aprovados foram apresentados à direcção executiva  X 
  D42 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução  X 
  D43 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de desenvolvimento aos encarregados de 
  educação  X 

  D44 - O Agrupamento/Escola procedeu de imediato à sua implementação   X 
 

  D45 - Apreciação global 
O Agrupamento não sinalizou nenhum aluno que revelasse capacidades excepcionais de aprendizagem, pelo que não foi 
elaborado qualquer plano de desenvolvimento. 
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2. Outras estratégias de melhoria organizacional 
 

 
  

Sim Não 
  D46 - Humanização do espaço físico do Agrupamento/Escola X  
  D47 - Elaboração de horários em função dos interesses dos alunos X  
  D48 - Atendimento dos encarregados de educação em tempo ajustado aos seus horários laborais  X 
  D49 - Participação activa dos encarregados de educação na vida da escola  X 
  D50 - Diversificação ajustada de recursos didáctico-pedagógicos X  
  D51 - Melhoria no sistema de comunicação interna no Agrupamento/Escola  X  
  D52 - Melhoria no sistema de comunicação com a comunidade educativa X  
  D53 - Outras  X 

 
 
 

  D54 - Apreciação global 
O horário de atendimento dos encarregados de educação nem sempre é ajustado aos seus horários laborais. Contudo, a 
generalidade dos docentes disponibiliza-se para atender os pais em outro horário mais compatível com o seu horário laboral. 
O número de pais que participa na vida da escola é manifestamente insuficiente.  
Os recursos didático-pedagógicos são considerados por todos como diversificados e ajustados às necessidades, tendo melhorado 
muito nos últimos anos (aquisição de 4 quadros interactivos, computadores portáteis, vídeo projectores, acervo da biblioteca, 
etc.). 
 

 
 

IV – AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
1. Estratégias  

 
 
  

Sim Não 
  O Agrupamento/Escola avaliou as estratégias de melhoria relativas: 
                   E1 - à implementação dos Planos (III.1) X  
                  E2 - outras estratégias de carácter organizacional (III.2) X  
 As estratégias adoptadas foram objecto de avaliação: 
                  E3 - contínua e sistemática X  
                  E4 - apenas no final do ano  X 
  E5 - A avaliação realizada foi participada por todos os intervenientes X  
  O Agrupamento/Escola possui registos que evidenciam a avaliação:  
                  E6 - global dos Planos implementados X  
                  E7 - das estratégias de melhoria organizacional X  
  E8 - O relatório resultante da avaliação dos Planos foi enviado à respectiva DRE X  
 
  E9 - Apreciação global 

O Agrupamento avaliou, ao longo do ano, as estratégias de melhoria implementadas, designadamente no que diz respeito aos 
planos de recuperação e de acompanhamento dos alunos, ao Plano Nacional de Matemática e ao Plano da Leitura. 
Em 27 de Julho de 2007, a escola enviou o relatório resultante da avaliação dos planos de recuperação e de acompanhamento 
dos alunos à DREC. 
 

 
 
 
2. Resultados escolares 

 
  

Sim Não 
  Existiram momentos de reflexão entre os docentes para analisar os resultados escolares: 
                  E10 - apenas no final de cada período lectivo  X 
                  E11 - com regularidade, no decurso do ano lectivo X  
                  E12 - só no final do ano lectivo  X 
  Foi efectuada análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos dos 1.º e 2.º ciclos  
  na avaliação sumativa interna e nas provas de aferição:  
                  E13 - por turma X  
                  E14 - ano  X  



 
 
ACTIVIDADE I.2 
Resultados escolares e estratégias de melhoria no ensino básico 

 

14 

                  E15 - ciclo X  

  E16 - Foi efectuada análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos do 3.º ciclo na  
  avaliação sumativa interna e na sumativa externa (exames nacionais) X  

  E17 - Foram elaborados estudos comparativos dos resultados alcançados no final do ano lectivo com  
  os do ano anterior X  

  A avaliação dos resultados foi considerada na preparação do ano lectivo seguinte, designadamente: 
                  E18 - na organização e gestão pedagógica X  
                  E19 - na reformulação de práticas lectivas X  
                  E20 - no reforço da avaliação formativa X  

 
  E21 - Apreciação global 

Ao longo do ano, os docentes reúnem nos CT, nos respectivos Departamentos/Grupos, no CP, para analisarem os resultados 
escolares. No final de cada período procedem ao tratamento estatístico dos dados, determinando os indicadores de sucesso nos 
três ciclos de estudos (1º, 2º e 3. CEB) e alguns indicadores de eficácia e eficiência. 
Foi efectuada a análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos dos 1º e 2º ciclos na avaliação sumativa interna e 
nas provas de aferição, sendo que os resultados do 1º ciclo são praticamente coincidentes e situam-se acima da média nacional. 
Inversamente, o 2º ciclo apresenta uma diferença muito significativa entre aqueles resultados, situando-se, os resultados das 
provas de aferição, abaixo da média nacional.  
No 3º ciclo foi efectuada uma análise comparativa entre as classificações internas e os resultados dos exames nacionais, sendo 
que no ano lectivo 2004/2005 os resultados (LP+Mat) situavam-se abaixo da média nacional. A LP verifica-se uma melhoria 
crescente nos últimos três anos, apresentando, em 2006/2007, uma taxa de sucesso de 93,5%. A Mat. a taxa de sucesso tem 
oscilado nos três últimos anos (2004/2005-22%; 2005/2006-48%; 2006/2007-22,4%). 
A avaliação dos resultados foi considerada na preparação do ano seguinte, tendo a escola procedido a algumas mudanças, 
nomeadamente: 
- No plano curricular dos alunos dos 2º e 3º ciclos, o tempo de oferta de escola, foi destinado à leccionação de Matemática; 
- Um tempo (meio bloco) do Estudo Acompanhado é destinado ao estudo da Matemática; 
- Foi criada uma sala específica para a leccionação da Mat.; 
- Foram introduzidos novos recursos didácticos (quadros interactivos, computadores, …); 
- Foram atribuídos apoios educativos nas disciplinas de maior insucesso. 
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Relatório Síntese 
Resultados Escolares e Estratégias de Melhoria no Ensino Básico  

 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BRANCA     CÓDIGO: 160027 
ESCOLA SEDE: EB 2,3 DA BRANCA     CÓDIGO: 344497 
 
 
Período de intervenção: de 12 a 14 de Novembro de 2007. 
Turmas seleccionadas: Turma dos 2º e 3º anos da EB 1 do Campo, Ribeira de Fráguas; 6º B e 8º. 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
No âmbito da actividade Resultados Escolares e Estratégias de Melhoria no Ensino Básico, inserida no programa 
de acompanhamento do Plano Anual de Actividades da Inspecção-Geral da Educação, foi elaborado este relatório 
que apresenta as conclusões mais relevantes referentes às quatro áreas a seguir mencionadas e que foram 
objecto de análise nesse Agrupamento de Escolas. 
 
 
1. RESULTADOS ESCOLARES 
 
1.1. Indicadores de sucesso 
 
Tendo como referência os indicadores de sucesso apurados pela IGE1

 

 do ano lectivo de 2004/2005 e os dados 
fornecidos pelo Agrupamento relativos ao ano lectivo de 2006/2007, estabeleceu-se a comparação dos resultados 
obtidos pelos alunos. 

Aspectos mais positivos 
 
Taxa de transição ao 2.º ciclo (97,4%), 2,2 % superior ao indicador de referência (95,2%); 
Taxa de transição ao 2.º ciclo com 11 ou mais anos (0%), inferior ao indicador de referência (1,3%). 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Taxa de transição no 3.º ciclo (75,3%), 3,6 % inferior ao indicador de referência (78,9%);  
Taxa de desperdício no Ensino Básico2

Taxa de sucesso no 3.º ciclo (79,0%), 1,9% inferior à média do indicador de referência (80,9%). 
 (0,2%), apesar de inferior à média do indicador de referência (10,2%); 

 
1.2. Provas de aferição 
 
Tendo como referência os resultados nacionais das provas de aferição relativos ao ano lectivo de 2006/20073

 

 e os 
dados fornecidos pelo Agrupamento referentes ao mesmo ano lectivo, em relação às disciplinas de Língua 
Portuguesa e de Matemática, estabeleceu-se a comparação dos resultados obtidos. 

Aspectos mais positivos 
 
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (95,8%) no 1.º ciclo, 16,7% acima da taxa nacional; 
Localização da taxa de sucesso de Matemática (80,3%) no 1.º ciclo, 7,3% acima da taxa nacional. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (79,2%) no 2.º ciclo, 6,2% abaixo da taxa nacional; 
Localização da taxa de sucesso de Matemática (57,1%) no 2.º ciclo, 1,8% abaixo da taxa nacional. 
 
 

                                              
1 www.ige.min-edu.pt (Avaliação, Desempenho Escolar dos Alunos, SUBSITE). 
2 Valor óptimo (0%). 
3 Provas de aferição do 4.º Ano 2006/2007 (Língua Portuguesa - 89,10%; Matemática - 80,30%) e 6.º Ano (Língua Portuguesa - 85,40%; 
Matemática - 58,90%). 

http://www.ige.min-edu.pt/�
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1.3. Exames nacionais do 9.º ano 
 
Tendo como referência os resultados nacionais dos exames de 2006/20074

 

 e os dados fornecidos pelo 
Agrupamento relativos aos anos lectivos de 2004/2005 a 2006/2007, em relação às disciplinas de Língua 
Portuguesa e de Matemática, estabeleceu-se a comparação dos resultados obtidos. 

Aspectos mais positivos 
 
Evolução da taxa do sucesso de Língua Portuguesa; 
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (93,5%), 5,5% acima da taxa nacional; 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Evolução da taxa do sucesso de Matemática; 
Localização da taxa de sucesso de Matemática (22,4%), 6,6% abaixo da taxa nacional. 
 
2. PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 
 
2.1. Definição dos Critérios de Avaliação 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Reflexão sobre os critérios de avaliação por parte dos docentes do Agrupamento em sede das Estruturas de 

Orientação Educativa; 
 Elaboração das propostas de definição dos critérios de avaliação pelas Estruturas de Gestão Intermédia e por 

outras Estruturas de Apoio Educativo; 
 Apresentação das propostas de definição dos critérios de avaliação ao Conselho Pedagógico (CP); 
 Definição dos critérios de avaliação pelo CP, após análise e negociação, para cada ciclo de escolaridade e 

para a marcação das datas das provas/testes de avaliação; 
 Construção dos instrumentos de avaliação, tendo em consideração a definição dos critérios de avaliação; 
 Inclusão dos critérios definidos no Projecto Curricular de Agrupamento e nos Projectos Curriculares de Turma; 
 Divulgação dos critérios de avaliação definidos junto de todos os docentes, técnicos, alunos e encarregados 

de educação. 
 
2.2. Operacionalização dos Critérios de Avaliação 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Implementação das modalidades de avaliação (diagnóstica, formativa e sumativa), respeitando os critérios 

definidos; 
 Construção de matrizes uniformes para as provas/testes, através de um trabalho plural e partilhado; 
 Realização de testes de avaliação diagnóstica, com base nas matrizes construídas, para os alunos do mesmo 

ano de escolaridade; 
 Aplicação de provas/testes de avaliação diagnóstica pelos docentes do Agrupamento;  
 Consideração de estratégias de diferenciação pedagógica nos Projectos Curriculares de Turma; 
 Articulação da avaliação diagnóstica com as estratégias de diferenciação pedagógica; 
 Realização da avaliação formativa, no decurso do ano lectivo, assumindo um carácter contínuo e sistemático; 
 Articulação da avaliação formativa com a avaliação diagnóstica no respeito pelos critérios definidos pelo CP; 
 Utilização de uma variedade de instrumentos de avaliação formativa; 
 Construção dos instrumentos de avaliação formativa e de avaliação sumativa interna através de um trabalho 

plural e partilhado; 
 Realização da avaliação sumativa interna de acordo com os critérios definidos pelo CP; 
 Realização da avaliação sumativa utilizando a informação recolhida no âmbito da avaliação formativa; 
 Corresponsabilização dos Conselhos de Docentes e dos Conselhos de Turma na avaliação sumativa; 
 Formulação descritiva da avaliação sumativa interna, no 1º ciclo, das áreas curriculares disciplinares e não 

disciplinares e das actividades de enriquecimento curricular bem como a atribuição de uma menção qualitativa 
nas áreas curriculares não disciplinares nos 2º e 3º ciclos; 

 Apreciações escritas nos documentos de avaliação com linguagem acessível a qualquer encarregado de 
educação; 

 Elaboração de planos de recuperação e de acompanhamento, como estratégia de melhoria do sucesso 
educativo, resultante da avaliação sumativa interna;  

                                              
4 Exames do 9.º Ano 2006/2007 (Língua Portuguesa - 88%; Matemática - 29%). 
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 Apresentação ao CP, pelo professor do 1º ciclo e pelo Conselho de Turma (2º e 3º ciclos), das propostas de 
retenção repetida dos alunos, acompanhadas dos pareceres dos encarregados de educação e de um plano 
de acompanhamento; 

 Participação dos alunos, de forma sistemática, na sua própria avaliação; 
 Monitorização do processo de avaliação nas diversas Estruturas de Orientação Educativa, pelo CP e pelo 

Conselho Executivo. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Apreciação descritiva referente à avaliação sumativa interna na informação prestada aos encarregados de 

educação. 
 
 
3. ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS E DOS RESULTADOS 
 
3.1. Elaboração e Implementação de Planos 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Elaboração dos planos de recuperação, no final do 1.º período, para os alunos do 1.º ciclo, sempre que 

revelaram dificuldades em prosseguir com sucesso as aprendizagens e para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos, 
que tenham obtido três ou mais níveis inferiores a 3; 

 Elaboração dos planos de recuperação, no decurso do 2.º período, até à interrupção das aulas, no Carnaval, 
sempre que os alunos indiciaram dificuldades de aprendizagem; 

 Elaboração dos planos de recuperação e de acompanhamento pelo professor do 1º ciclo e pelo Conselho de 
Turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de outros técnicos de educação, dos próprios alunos e dos 
encarregados de educação; 

 Apreciação pelo CP das propostas dos planos de recuperação e de acompanhamento, para avaliação da sua 
adequabilidade às situações diagnosticadas;  

 Apresentação dos planos de recuperação e de acompanhamento, depois de aprovados, à Direcção Executiva;  
 Disponibilização dos recursos humanos e materiais necessários à execução dos planos de recuperação e de 

acompanhamento; 
 Comunicação aos encarregados de educação dos planos de recuperação e de acompanhamento; 
 Implementação imediata dos planos de recuperação e de desenvolvimento; 
 Elaboração dos planos de acompanhamento para os alunos que foram retidos em resultado da avaliação 

sumativa interna. 
 
3.2. Outras Estratégias de Melhoria Organizacional 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Humanização do espaço físico do Agrupamento;  
 Elaboração de horários em função dos interesses dos alunos; 
 Diversificação ajustada dos recursos didáctico-pedagógicos; 
 Sistema de comunicação interna do Agrupamento; 
 Sistema de comunicação com a comunidade educativa. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Atendimento dos encarregados de educação em tempo ajustado aos seus horários laborais; 
 Promoção do envolvimento dos encarregados de educação. 
 
4. AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Avaliação, por parte dos Órgãos de Gestão intermédia e de topo, das estratégias de melhoria relativas à 

implementação dos planos de recuperação e de acompanhamento e de outras medidas de carácter 
organizacional; 

 Monitorização das estratégias de melhoria adoptadas; 
 Participação de todos os intervenientes na avaliação realizada; 
 Elaboração e envio pela Direcção Executiva, à DREC, do relatório resultante da avaliação dos planos; 
 Criação de momentos de reflexão entre os docentes para análise dos resultados escolares, com regularidade, 

no decurso do ano lectivo; 
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 Realização de análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos dos 1.º e 2.º ciclos na avaliação 
sumativa interna e nas provas de aferição, por turma, por ano e por ciclo, bem como a análise comparativa 
entre os resultados obtidos pelos alunos do 3.º ciclo na avaliação sumativa interna e na sumativa externa 
(exames nacionais); 

 Elaboração de estudos comparativos dos resultados alcançados no final do ano lectivo com os do ano 
anterior. 

 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Remissão por parte da Direcção Executiva, à Direcção Regional de Educação do Centro, do relatório da 

avaliação relativo às provas de aferição, de acordo com o ponto n.º 7 do Despacho n.º 2351/2007, de 14 de 
Fevereiro; 

 Preparação do ano lectivo seguinte, no que respeita à organização e à gestão pedagógica, à reformulação 
das práticas lectivas e ao reforço da avaliação formativa, tendo em atenção as discrepâncias entre as taxas 
de sucesso de Língua Portuguesa (93,50%) e de Matemática (22,40%) nos exames nacionais do 9.º ano. 

 
 
Data: 15 de Novembro de 2007 
 
A Inspectora: Lurdes Campos 
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Resultados escolares e estratégias de melhoria no ensino básico  
 

Ano lectivo 2007/2008 

 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO 
 
 
 
 

 
 
2. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO (em números) 
 

Estabelecimentos  
 

A1 - Ed. Pré-Esc. A2 - 1.º C A3 - 2.º e 3.º C A4 - EBI A5 -2º, 3.º C/Sec. A6 - Sec./ 3.º C A7 - Sec. A8 - Total 

2 3 0 0 1 0 0 6 

 
Crianças/Alunos 

A9 - Ed. Pré-Esc. A10 - 1.º C A11 - 2.º C A12 - 3.º C A13 - Total 

32 105 56 98 291 
 
Docentes c/ componente lectiva 

A14 - Ed. Pré-Esc. A15 - 1.º C A16 - 2.º C A17 - 3.º C A18 - Apoio Educativo A19 - Total 

2 7 11 31 2 53 
 

A20 - Docentes s/ componente lectiva A21 - Dinamizadores (AEC) 

3 0 
 
Psicólogos 

A22 - A tempo inteiro A23 - A tempo parcial A24 - Total 

0 0 0 

 
Funcionários 
A25 - Auxiliares Acção Educativa A26 - Administrativos A27 - Outros A28 - Total 

40 7 8 55 

 
 

 

Agrupamento AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALMEIDA Código 161500 
    

Escola sede E. B. 2,3/S DR. JOSÉ CASIMIRO MATIAS Código 345799 
  

Endereço AV. PROF. DR. JOSÉ PINTO PEIXOTO 
  

Localidade ALMEIDA Código Postal 6350-228 ALMEIDA 
    

Concelho ALMEIDA Distrito GUARDA 
    

Telefone 271 574 112 Fax 271 574 709 
    

E-mail agrupamentodeescolasde.almeida@gmail.com 
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I – RESULTADOS ESCOLARES 
      (dados relativos ao ano lectivo anterior)  
                                 2006/2007 
 

 
1.º CICLO 

1. Alunos 

Ano escolaridade 1- Portugueses 2 -Estrangeiros 3 -Etnias 4 -Total 5 -ASE  6 -NEE 
7 - C/ Planos 

7.1 - 
Recup. 

7.2 - 
Acomp. 

7.3 -
Desenvol. 

B1 - 1.º Ano 24 0 0 24 13 0 0 0 0 

B2 - 2.º Ano 27 0 0 27 11 2 6 0 0 

B3 - 3.º Ano 22 0 0 22 10 2 3 0 0 

B4 - 4.º Ano 29 0 0 29 16 4 7 0 0 

      B5 - Total 102 0 0 102 50 8 16 0 0 
 

B6 - Taxa de insucesso   6,86% B7 - Taxa de abandono   0% 

 
2. Transitaram de ano 

Ano 
escolaridade 

1- Total 
2 - S/ Aproveitamento 3 - C/ Planos 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 2.3 - L. Port. e Mat. 3.1 - Recup. 3.2 - Acomp. 3.3 - Desenvol. 

B8 - 1.º Ano 24 0 0 0 0 0 0 

B9 - 2.º Ano 22 0 0 0 2 0 0 

B10 - 3.º Ano 22 0 0 0 3 0 0 

B11 - 4.º Ano 27 0 0 0 5 0 0 

  B12 - Total 95 0 0 0 10 0 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1- Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 
4 - C/ Planos 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B13 - 2.º Ano 5 5 0 0 0 

B14 - 3.º Ano 0 0 0 4 0 

B15 - 4.º Ano 2 2 0 2 0 

       B16 - Total 7 7 0 6 0 

 
4. Concluíram o 1.º ciclo 

 
C/ Anos de frequência 

B17 - 3 anos B18 - 4 anos B19 - 5 anos B20 - 6 anos B21 - 7 ou + anos B22 - Total 

0 20 4 1 2  27 
 

 
Sem aproveitamento 

B23 - Língua Portuguesa B24 - Matemática B25 - L. Portuguesa e Matemática  * 

0 0 2  
 

* Registar as medidas programadas, tendo em vista o sucesso educativo destes alunos (anexar, se necessário) 
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2.º CICLO 
 
1. Alunos 

Ano 
escolaridade 

1 - Portugueses 2 - Estrangeiros 3 - Etnias 4 - Total 5 - ASE  6 - NEE 

 

7 - C/ Planos 
7.1 - 

Recup. 
7.2 - 

Acomp. 

7.3 - 
Desenvol.  

B26 - 5.º Ano 27 0 0 27 12 6 9 2 0 

B27 - 6.º Ano 31 0 0 31 11 1 12 0 0 

   B28 - Total 58 0 0 58 23 7 21 2 0 
 

B29 - Taxa de insucesso   5,17% B30 - Taxa de abandono   1,72% 

 
2. Transitaram de ano 

Ano escolaridade 1 - Total 
2 - S/ Aproveitamento 3 - C/ Planos 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 2.3 - L. Port. e Mat. 3.1 - Recup. 3.2 - Acomp. 3.3- Desenvol. 

B31 - 5.º Ano 24 3 0 0 6 0 0 

B32 - 6.º Ano 31 6 0 0 12 0 0 

    B33 - Total 55 9 0 0 18 0 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1 - Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 

4 - C/ Planos 
 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B34 -5.º Ano 3 3 0 3 2 

B35 -6.º Ano 0 0 1 0 0 

      B36 -Total 3 3 1 3 2 

 
4. Concluíram o 2.º ciclo 

 

C/ Anos de frequência 
 

B37 - 1 ano B38 - 2 anos B39 - 3 anos B40 - 4 anos B41 - 5 ou + anos B42 - Total 
0 30 1 0 0 

31 
 

 

Sem aproveitamento 
 

B43 - Língua Portuguesa B44 - Matemática B45 - L. Portuguesa e Matemática  * 

6 0 0 
 

* Tutorias, APAs, aulas de reforço, Estudo Acompanhado, acompanhamento na BE e outras.  
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3.º CICLO 
 
1. Alunos 

Ano escolaridade 1 - Portugueses 2 - Estrangeiros 3- Etnias 4 - Total 5 - ASE  6 - NEE 

 

7 - C/ Planos 

7.1 
Recup. 

7.2 
Acomp. 

7.3 
Desenvol. 

B46 - 7.º Ano 32 0 0 32 23 2 12 4 0 

B47 - 8.º Ano 31 0 0 31 14 1 9 1 0 

B48 - 9.º Ano 28 0 0 28 12 0 16 4 0 

   B49 - Total 91 0 0 91 49 3 37 9 0 
 

B50 - Taxa de insucesso   9,89% B51 - Taxa de abandono   5,5% 

 
2. Transitaram de ano 

Ano escolaridade 1 - Total 

 

2 - S/ Aproveitamento 
 

 

3 - C/ Planos 
 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 
3.1 - 

Recuperação 
3.2 - 

Acompanhamento 
3.3 - 

Desenvolvimento 

B52 - 7.º Ano 27 1 11 10 1 0 

B53 - 8.º Ano 29 0 7 8 0 0 

B54 - 9.º Ano 21 6 9 11 1 0 

      B55 - Total 77 7 27 29 2 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1 - Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 
4 - C/ Planos 

 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B56 - 7.º Ano 5 4 1 2 3 

B57 - 8.º Ano 2 1 1 1 1 

B58 - 9.º Ano 7 4 3 5 3 

      B59 - Total 14 9 5 8 7 

 
4. Concluíram o 3.º ciclo 

 

C/ Anos de frequência 
 

B60 - 2 anos B61 - 3 anos B62 - 4 anos B63 - 5 anos B64 - 6 ou + anos B65 - Total 

0 11 4 2 4 21 
 

 

Sem aproveitamento   

B66 - Língua Portuguesa B67 - Matemática 

6 9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ACTIVIDADE I.2 
Resultados escolares e estratégias de melhoria no ensino básico 

 

6 

II – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 
 
 

1. Definição dos Critérios de Avaliação 
 
 
1.1. Participação  

 
 
 
  

Sim Não 
  A definição dos critérios de avaliação foi reflectida e analisada por todos os docentes do  
  Agrupamento/Escola em sede das estruturas de orientação educativa: 

                  C1 - conselho de docentes X  
                  C2 - conselho de directores de turma X  
                  C3 - departamentos curriculares X  
  C4 - Estas estruturas elaboraram e apresentaram propostas ao CP para definição dos critérios de 
  avaliação X  

  O CP definiu os critérios de avaliação após análise e negociação para: 
                   C5 - cada ciclo de escolaridade X  

                  C6 - cada ano de escolaridade X  
                  C7 - a construção dos instrumentos de avaliação  X 
                  C8 - a marcação das datas das provas/testes de avaliação 
 

 X 
  C9 - Os critérios definidos pelo CP integram o Projecto Curricular de Agrupamento/Escola X  
  C10 - Os critérios definidos pelo CP integram os Projectos Curriculares de Turma X  

 
  C11 - Apreciação global 

C9 – Os Critérios de avaliação foram tratados e definidos os critérios de classificação dos testes em CP a 06.09.2007. 
C10 – Só surgem referidos os Critérios Gerais. 
                                                                                                                                                                        
 

 
 
1.2. Divulgação  

 
 

 
 
  

Sim Não 
  Os critérios de avaliação definidos pelo CP foram divulgados:  
                  C12 - aos docentes do Agrupamento/Escola através das respectivas estruturas X  
                  C13 - aos serviços especializados de apoio educativo através do seu representante no CP 

                   
X  

                  C14 - aos alunos do 1.º ciclo pelo seu professor  X 
  aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos:  
                  C15 - pelos professores de cada disciplina X  
                  C16 - pelo respectivo director de turma 
 

X  
  aos encarregados de educação: 
                  C17 - dos alunos do 1.º ciclo, na primeira reunião do ano lectivo com o professor da turma, 
                  aquando da apresentação dos conteúdos programáticos e dos objectivos a atingir  X 

                  C18 - dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos na primeira reunião do ano lectivo com o director de 
                  turma, aquando da apresentação dos conteúdos programáticos e dos objectivos a atingir 
                           

X  

                  C19 - à associação de pais pela direcção executiva  X 
 
  C20 - Apreciação global 

C15 e C16 – Coexistiram as duas situações, relativamente aos Critérios Gerais e Critérios de classificação dos testes. 
C17, C18 e C19 – Os Critérios Gerais (75% - Conhecimentos/Competências e 25% Atitudes/Comportamentos) e Critérios 
específicos em algumas disciplinas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
ACTIVIDADE I.2 
Resultados escolares e estratégias de melhoria no ensino básico 

 

7 

 
 
1.3. Registo de evidências das acções desenvolvidas  

 
 

 
 
  

Sim Não 
    C21 - Convocatórias para as reuniões do CP X  

  C22 - Convocatórias para as reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  
    C23 - Convocatórias para as reuniões com outros intervenientes no processo de avaliação dos 
    alunos X  

  Actas de reuniões:  
                  C24 - do conselho pedagógico X  
                  C25 - das diversas estruturas de orientação educativa X  
                  C26 - dos departamentos curriculares X  
                  C27 - do conselho de docentes X  
                  C28 - do conselho de directores de turma X  
                  C29 - do conselho de turma X  
                  C30 - dos serviços especializados de apoio educativo  X 
                  C31 - dos professores do 1.º ciclo com os encarregados de educação  X 
                  C32 - dos directores de turma com os encarregados de educação X  
                  C33 - do conselho executivo com a associação de pais  X 
  C34 – Sumários registados no livro de ponto X  
 
  C35 - Apreciação global 
 

C30 – Não existe. 
C31 e C33- Não observado. 
 
 

 
 

2. Operacionalização dos Critérios de Avaliação 
 
2.1. Modalidades de avaliação 

 
 
 
  

Sim Não 
                  C36 - diagnóstica X  
                  C37 - formativa X  
                  C38 - sumativa interna X  
 
 

2.2. Avaliação diagnóstica  
 
 

 
 
  

Sim Não 
  Foi realizada: 
                  C39 - no início do ano lectivo X  
                  C40 - no decurso do ano lectivo quando necessária  X  
                  C41 - de forma articulada com a avaliação formativa X  
                  C42 - no respeito pelos critérios definidos pelo CP X  
  As matrizes das provas/testes foram construídas através de: 
                  C43 - um trabalho plural e partilhado  X 
                  C44 - um trabalho meramente individual X  
  C45 – Os docentes do Agrupamento/Escola realizaram provas/testes de avaliação diagnóstica X  
  C46 - Os docentes realizaram o teste de avaliação diagnóstica, com base numa matriz uniforme, para 
  os alunos do mesmo ano de escolaridade  X 

  C47 - O Projecto Curricular de Turma contempla estratégias de diferenciação pedagógica X  
 

  C48 - Apreciação global 
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2.3. Avaliação formativa  Sim Não 

  Foi realizada:  
                  C49 - no decurso do ano lectivo, assumindo um carácter contínuo e sistemático X  
                  C50 - de forma articulada com a avaliação diagnóstica X  
                  C51 - no respeito pelos critérios definidos pelo conselho pedagógico X  
  C52 - Constituiu a principal modalidade de avaliação X  
  C53 - Recorreu a uma variedade de instrumentos de avaliação X  
  C54 - Contribuiu para a reformulação do Projecto Curricular de Turma X  
  Os instrumentos de avaliação foram construídos através de: 
                  C55 - um trabalho plural e partilhado  X 
                  C56 - um trabalho meramente individual X  
 
  C57 - Apreciação global 

 
 
 
 

 
 
2.4. Avaliação sumativa interna  Sim Não 

  Foi realizada:  
                  C58 - no final de cada período lectivo X  
                  C59 - no final de cada ano X  
                  C60 - no final de cada ciclo X  
                  C61 - utilizou a informação recolhida no âmbito da avaliação formativa X  
                  C62 - respeitou os critérios definidos pelo conselho pedagógico X  
  Os instrumentos de avaliação foram construídos através de:  
                  C63 - um trabalho plural e partilhado  X 
                  C64 - um trabalho meramente individual X  
  Foi da responsabilidade: 
                  C65 - do professor de cada turma, no 1.º ciclo, em articulação com o conselho de docentes X  
                  C66 - dos professores que integram o conselho de turma nos 2.º e 3.º ciclos X  
  A informação resultante: 
                  C67 - traduziu a formulação de um juízo global sobre as aprendizagens realizadas pelos 
                 alunos X  

  No 1.º ciclo, expressou-se de forma descritiva:  
                  C68 - nas áreas curriculares disciplinares X  
                  C69 - nas áreas curriculares não disciplinares X  
                  C70 - nas actividades de enriquecimento curricular  X  
  Nos 2.º e 3.º ciclos expressou-se:  
                  C71 - numa classificação de 1 a 5 em todas as disciplinas X  
                  C72 - numa menção qualitativa nas áreas curriculares não disciplinares  X  
  C73 - A informação aos encarregados de educação foi acompanhada de uma apreciação descritiva X  
  C74 - O registo de língua utilizado nos documentos de avaliação trimestral é acessível a qualquer 
  encarregado de educação X  

  O resultado da avaliação sumativa interna promoveu a adopção de estratégias com vista ao  
  sucesso educativo dos alunos, designadamente: 
                  C75 - Planos de recuperação X  
                  C76 - Planos de acompanhamento X  
                  C77 - Planos de desenvolvimento  X 
  C78 - A progressão ou retenção dos alunos baseou-se na avaliação sumativa interna X  

 
  C79 - Apreciação global 

 
C77- Não há alunos nessa situação 
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2.4.1. Avaliação sumativa extraordinária 
 
 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  C80 -  Foram submetidos a esta modalidade de avaliação os alunos já retidos em qualquer ano de 
  escolaridade e que não possuíam condições necessárias para progredir X  

  C81 - As propostas de retenção repetida foram apresentadas ao CP pelo professor do 1.º ciclo X  
                  - com pareceres dos: 
                          C82 - encarregados de educação X  
                          C83 - serviços de psicologia e orientação  X 
                  C84 - com um plano de acompanhamento X  
  C85 - As propostas de retenção repetida foram apresentadas ao CP pelo conselho de turma (2.º e 3.º 
  ciclos) X  

                  - com pareceres dos: 
                          C86 - encarregados de educação X  
                          C87 - serviços de psicologia e orientação  X 
                  C88 - com um plano de acompanhamento X  
                  C89 - com proposta para percurso alternativo ou curso de educação e formação X  

 
  C90 - Apreciação global 

C83 e C87- Não existe esse serviço. 
C89- Foi criado um Curso de Educação Formação (Energias Renováveis) e há registo de encaminhamento de alunos para cursos 
de dupla certificação (ex: Centro de Formação e Emprego – Panificação). 
 
 
 

 
 
2.4.2. Casos especiais de progressão  

 
 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  C91- Progrediram mais rapidamente no ensino básico os alunos que revelaram capacidades de 
  aprendizagem excepcionais    X 

  C92- As propostas de progressão antecipada foram apresentadas ao CP pelo professor do 1.º ciclo  X 
                  - acompanhadas de pareceres dos: 
                          C93 - encarregados de educação  X 
                          C94 - serviços especializados de apoio educativo ou psicólogos  X 
  C95 - As propostas de progressão antecipada foram apresentadas ao CP pelo conselho de turma (2.º 
  e 3.º ciclos)  X 

                  - acompanhadas de pareceres dos:  X 
                          C96 - encarregados de educação  X 
                          C97 - serviços especializados de apoio educativo ou psicólogos  X 

 
  C98 - Apreciação global 

Não existiram casos especiais de progressão. 
 
 
 

 
 

2.5. Auto-avaliação  
 

 
 
  

Sim Não 
  C99 - Os alunos participaram, de forma sistemática, na sua própria avaliação X  
  C100 - Os alunos, a partir do 3.º ano de escolaridade efectuaram uma auto-avaliação escrita X  
  C101 - A matriz da ficha de auto-avaliação foi elaborada de acordo com os princípios definidos pelo 
  CP X  

 
  C102 - Apreciação global 

C110 – Há registos de avaliação nos 2º e 3º ciclos comuns, elaborados de forma partilhada e plural, que são usados no final dos 
períodos e no final do ano lectivo. No 1º ciclo os alunos realizam  a auto-avaliação em suportes diversificados e plurais. 
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2.6 Processo individual do aluno Sim Não 

  C103 - O percurso escolar do aluno encontra-se documentado no seu processo individual X  
  C104 - O processo individual proporciona uma visão global desse percurso  X  
  C105 - Estão arquivados registos das diversas modalidades de avaliação sobre o desempenho dos 
  alunos X  

                  C106 - diagnóstica X  
                  C107 - formativa X  
                  C108 - sumativa X  
                  C109 - auto-avaliação X  
  C110 - O Regulamento Interno estabelece as regras para consulta do processo individual  X 

 
  C111 - Apreciação global 

C107 e C108 – Mais visível no 1º ciclo. 
C110 – Não observado. 
 
 
 

 
 

2.7. Avaliação externa  Sim Não 
  A Direcção Executiva enviou à Direcção Regional o relatório da avaliação relativo às provas de 
  aferição, contendo:  
                  C112 - a análise do desempenho dos alunos do Agrupamento/Escola X  
                  C113 - o plano de acção para o ano lectivo seguinte X  

 
  C114 -  Apreciação global 

 
 
 
 

 
 

2.8. Monitorização do processo de avaliação  Sim Não 
  Procedimentos regulares de monitorização:  
                  C115 - nas diversas estruturas de orientação educativa para cumprimento e operaciona- 
                  lização dos critérios de avaliação  X  

                  - no conselho pedagógico para assegurar: 
                          C116 - o cumprimento do currículo nacional  X 
                          C117 - o primado da avaliação formativa X  
                          C118 - a valorização dos processos de auto-avaliação X  
                          C119 - a utilização de técnicas e instrumentos diversificados de avaliação X  
                          C120 - a (re)orientação do processo educativo X  
                          C121 - a retenção dos alunos como medida pedagógica de última instância X  
                          C122 - a participação de diversos intervenientes X  

 
 

                        Sim Não 
                          C123 - professores X  
                          C124 - alunos X  
                          C125 - conselho de docentes X  
                          C126 - conselho de turma X  
                          C127 - órgãos de gestão X  
                          C128 - encarregados de educação X  
                          C129 - serviços especializados de apoio educativo  X 
                  - na direcção executiva para garantir a transparência, rigor e a equidade do processo:  
                          C130 - cumprimento das orientações definidas a nível nacional X  
                          C131 - respeito pelas regras estabelecidas no Regulamento Interno X  
                          C132 - salvaguarda dos interesses de todos os intervenientes  X  
 
  C133 - Apreciação global 

C119 – Existem dois professores de apoio EE, não há SPO. 
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2.9. Registo de evidências das acções desenvolvidas 

 
 

 
 
  

Sim Não 
    C134 - Convocatórias para reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  

  C135 - Convocatórias para reuniões do prof. 1.º ciclo c/ os encarregados de educação X  
  C136 - Convocatórias para reuniões do director de turma c/ os encarregados de educação X  
  C137 - Actas de reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  
  C138 - Actas de reuniões com os encarregados de educação X  
  C139 - Ordens de serviço  X 
  C140 - Dossiers de departamento X  
  C141 - Processos individuais dos alunos X  
  C142 - Portfolios construídos pelos alunos  X 
  C143 - Cadernetas escolares X  
  C144 - Sumários registados no livro de ponto  X  
  C145 - Planos de recuperação X  
  C146 - Planos de acompanhamento X  
  C147 - Planos de desenvolvimento  X 
  C148 - Regulamento Interno X  
  C149 - Projecto Curricular de Agrupamento/Escola X  
  C150 - Projectos Curriculares de Turma X  
  C151 - Relatórios intercalares de avaliação das aprendizagens elaborados pelas diversas estruturas 
  de orientação educativa X  

 
  C152 - Apreciação global 

C139, C142, C147 – Não observado. 
C147 – Não há esta situação. 
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III – ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS E RESULTADOS 

 
1. Elaboração e implementação de Planos 

 
1.1 Planos de recuperação Sim Não 

  Os planos de recuperação foram elaborados:  
    no final do 1.º período: 
                  D1 - para os alunos do 1.º ciclo, sempre que revelaram dificuldades em prosseguir com 
                  sucesso as aprendizagens X  

                  D2 - para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos por terem obtido três ou mais níveis inferiores a 3 X  
  no decurso do 2.º período, até à interrupção das aulas no Carnaval: 
                  D3 - sempre que os alunos indiciaram dificuldades de aprendizagem X  
    pelo professor do 1º ciclo, com a participação: 
                  D4 – de outros técnicos de educação  X 
                  D5 - dos próprios alunos  X 
                  D6 - dos encarregados de educação  X 
    pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de: 
                  D7 - outros técnicos de educação  X 
                  D8 - os próprios alunos  X 
                  D9 - os encarregados de educação  X 
  D10 - As propostas dos planos de recuperação foram submetidas à apreciação do CP para avaliação 
  da sua adequabilidade às situações diagnosticadas X  

  D11 - Os planos, depois de aprovados, foram apresentados à direcção executiva X  
  D12 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução X  
  D13 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de recuperação aos encarregados de 
  educação X  

  D14 - O Agrupamento/Escola procedeu de imediato à sua implementação  X  
 

 D15 -  Apreciação global 
D4 e D7- Só existe uma psicóloga a prestar serviço 2h por semana, que não participa directamente na elaboração dos planos.                                                                                                                                                                       
80 palavras  
 

 
 

1.2. Planos de acompanhamento   Sim Não 
  D16 - Os planos de acompanhamento foram elaborados no final do ano lectivo para os alunos que  
  tenham sido objecto de retenção em resultado da avaliação sumativa interna X  

  D17 - Pelo professor do 1º ciclo com a participação de: X  
                  D18 - outros técnicos de educação  X 
                  D19 - os próprios alunos  X 
                  D20 - os encarregados de educação  X 
  D21 - Pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos com a participação de: X  
                  D22 - outros técnicos de educação  X 
                  D23 - os próprios alunos  X 
                  D24 - os encarregados de educação  X 
  D25 - As propostas dos planos de acompanhamento foram submetidas à apreciação do CP para 
  avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas X  

  D26 - Os planos, depois de aprovados, foram apresentados à direcção executiva X  
 

 Sim Não 
  D27 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução X  
  D28 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de acompanhamento aos encarregados de 
  educação X  

  D29 - Os planos de acompanhamento elaborados no ano lectivo anterior estão a ser aplicados aos 
  alunos  X  
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  D30 - Apreciação global 
 
 
 
 

 
 

1.3 Planos de desenvolvimento 
 

 
 
  

Sim Não 
  D31 - Os planos de desenvolvimento foram elaborados, no final do 1.º período, para os alunos que  
  revelaram capacidades excepcionais de aprendizagem  X 

  D32 - Pelo professor do 1º ciclo com a participação de:  X 
                  D33 - outros técnicos de educação  X 
                  D34 - os próprios alunos  X 
                  D35 - os encarregados de educação  X 
  D36 - Pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de:  X 
                  D37 - outros técnicos de educação  X 
                  D38 - os próprios alunos  X 
                  D39 - os encarregados de educação  X 

  D40 - As propostas dos planos de desenvolvimento foram submetidas à apreciação do CP para 
  avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas  X 

  D41 - Os planos de desenvolvimento depois de aprovados foram apresentados à direcção executiva  X 
  D42 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução  X 
  D43 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de desenvolvimento aos encarregados de 
  educação  X 

  D44 - O Agrupamento/Escola procedeu de imediato à sua implementação   X 
 

  D45 - Apreciação global 
 
Não existem Planos de Desenvolvimento. 
 
 

 
 
 

2. Outras estratégias de melhoria organizacional 
 

 
  

Sim Não 
  D46 - Humanização do espaço físico do Agrupamento/Escola X  
  D47 - Elaboração de horários em função dos interesses dos alunos X  
  D48 - Atendimento dos encarregados de educação em tempo ajustado aos seus horários laborais  X 
  D49 - Participação activa dos encarregados de educação na vida da escola  X 
  D50 - Diversificação ajustada de recursos didáctico-pedagógicos X  
  D51 - Melhoria no sistema de comunicação interna no Agrupamento/Escola  X  
  D52 - Melhoria no sistema de comunicação com a comunidade educativa X  
  D53 - Outras X  

 
 

  D54 - Apreciação global 
D48- Os horários de atendimento aos E.E., na sua maioria, estão elaborados de acordo com o horário dos professores. Porém, 
existe toda a disponibilidade possível para os contactos. 
D49- Os pais são pouco participativos. 
D51 e 52 – O Agrupamento tem uma página na Internet, todos os níveis de educação e ensino funcionam nos edifícios da EB 
2,3/S. 
D53- Há estratégias para melhorar a comunicação no Projecto Educativo, Clubes, BE/CR. 
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IV – AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
1. Estratégias  

 
 
  

Sim Não 
  O Agrupamento/Escola avaliou as estratégias de melhoria relativas: 
                   E1 - à implementação dos Planos  X  
                  E2 - outras estratégias de carácter organizacional  X  
 As estratégias adoptadas foram objecto de avaliação: 
                  E3 - contínua e sistemática X  
                  E4 - apenas no final do ano  X 
  E5 - A avaliação realizada foi participada por todos os intervenientes X  
  O Agrupamento/Escola possui registos que evidenciam a avaliação:  
                  E6 - global dos Planos implementados X  
                  E7 - das estratégias de melhoria organizacional X  
  E8 - O relatório resultante da avaliação dos Planos foi enviado à respectiva DRE X  
 
  E9 - Apreciação global 
 

E6 e E7- Actas de conselho de docentes, conselho e turma e conselho pedagógico. A avaliação das estratégias e dos resultados 
foi feita de forma dirigida para cada caso. Ainda não se desenvolve um trabalho de avaliação bem estruturado, permitindo à 
direcção executiva elaborar um plano de acção sustentado. 
                                                                                                                                                                       

 
 
2. Resultados escolares 

 
  

Sim Não 
  Existiram momentos de reflexão entre os docentes para analisar os resultados escolares: 
                  E10 - apenas no final de cada período lectivo  X 
                  E11 - com regularidade, no decurso do ano lectivo X  
                  E12 - só no final do ano lectivo  X 
  Foi efectuada análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos dos 1.º e 2.º ciclos  
  na avaliação sumativa interna e nas provas de aferição:  
                  E13 - por turma  X 
                  E14 - ano  X  
                  E15 - ciclo X  

  E16 - Foi efectuada análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos do 3.º ciclo na  
  avaliação sumativa interna e na sumativa externa (exames nacionais) X  

  E17 - Foram elaborados estudos comparativos dos resultados alcançados no final do ano lectivo com  
  os do ano anterior  X 

  A avaliação dos resultados foi considerada na preparação do ano lectivo seguinte, designadamente: 
                  E18 - na organização e gestão pedagógica X  
                  E19 - na reformulação de práticas lectivas X  
                  E20 - no reforço da avaliação formativa X  

 
  E21 - Apreciação global 

E18 – Implementadas tutorias semanais (45m) 
E19 – Vocacionar a área de estudo acompanhado, para reforçar áreas disciplinares ou conteúdos mais deficitários. 
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Relatório Síntese 

Resultados Escolares e Estratégias de Melhoria no Ensino Básico  
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALMEIDA ______________________ CÓDIGO 161500   
ESCOLA DE EB 2,3/S DR. JOSÉ CASIMIRO MATIAS ______________ CÓDIGO 345799  
 
 
Período de intervenção: De 16.11.2007 a 21.11.2007  
Turmas seleccionadas - 2º Ano, 5º B e 7º A   
 
 
INTRODUÇÃO 
 
No âmbito da actividade Resultados Escolares e Estratégias de Melhoria no Ensino Básico, inserida no programa 
de acompanhamento do Plano Anual de Actividades da Inspecção-Geral da Educação, foi elaborado este relatório 
que apresenta as conclusões mais relevantes referentes às quatro áreas a seguir mencionadas e que foram 
objecto de análise nesse Agrupamento de Escolas. 
 
 
1. RESULTADOS ESCOLARES 
 
1.1. Indicadores de sucesso 
 
Tendo como referência os indicadores de sucesso apurados pela IGE1

 

 do ano lectivo de 2004/2005 e os dados 
fornecidos pelo Agrupamento relativos ao ano lectivo de 2006/2007, estabeleceu-se a comparação dos resultados 
obtidos pelos alunos. 

Aspectos mais positivos 
 
Taxa de sucesso no 3.º ciclo ( 90,1%), 13,3% superior ao indicador de referência (76,8%). 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Taxa de transição ao 2.º ciclo (93,1%), 2,5% inferior ao indicador de referência (95,6%); 
Taxa de transição ao 2.º ciclo com 11 ou mais anos (11,1%), superior à média do indicador de referência (0%);  
Taxa de transição no 3.º ciclo (75%), 3,1% inferior à média do indicador de referência (78,1%);  
Taxa de desperdício2

 
 no Ensino Básico (7,2%), apesar de 6,2% inferior a0indicador de referência (13,4%). 

1.2. Provas de aferição 
 
Tendo como referência os resultados nacionais das provas de aferição relativos ao ano lectivo de 2006/20073

 

 e os 
dados fornecidos pelo Agrupamento referentes ao mesmo ano lectivo, em relação às disciplinas de Língua 
Portuguesa e de Matemática, estabeleceu-se a comparação dos resultados obtidos. 

Aspectos mais positivos 
 
Localização da taxa do sucesso a Matemática (96,10%), no 1.º ciclo, 15,8% superior à taxa nacional; 
Localização da taxa de sucesso de Matemática (65,60%), no 2.º ciclo, 6,7% acima da taxa nacional. 
 
 
 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Localização da taxa do sucesso de Língua Portuguesa (84,60%, no 1.º ciclo, 4,5% abaixo da taxa nacional; 

                                              
1 www.ige.min-edu.pt (Avaliação, Desempenho Escolar dos Alunos, SUBSITE). 
2 Valor óptimo 0%. 
3 Provas de aferição do 4.º Ano 2006/2007 (Língua Portuguesa - 89,10%; Matemática - 80,30%) e 6.º Ano (Língua Portuguesa - 85,40%; 
Matemática - 58,90%). 

http://www.ige.min-edu.pt/�
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Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (84,30%), no 2.º ciclo, 1,10% abaixo da taxa nacional; 
 
1.3. Exames nacionais do 9.º ano 
 
Tendo como referência os resultados nacionais dos exames 2006//20074 e os dados fornecidos pelo Agrupamento 
relativos aos anos lectivos de 2004/2005 a 2006/2007, em relação às disciplinas de Língua Portuguesa5 e de 
Matemática6

 
, estabeleceu-se a comparação dos resultados obtidos. 

Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Evolução da taxa do sucesso de Língua Portuguesa; 
Evolução da taxa do sucesso de Matemática, que se revela muito preocupante; 
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (79,16%), 8,84% abaixo da taxa nacional; 
Localização da taxa de sucesso de Matemática (4,16%), 24,84% abaixo da taxa nacional. 
 
 
2. PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 
 
2.1. Definição dos Critérios de Avaliação 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Reflexão sobre os critérios de avaliação por parte dos docentes do Agrupamento/Escola em sede das 

estruturas de orientação educativa; 
 Elaboração das propostas de definição dos critérios de avaliação pelas estruturas de gestão intermédia; 
 Apresentação das propostas de definição dos critérios de avaliação ao Conselho Pedagógico (CP); 
 Definição dos critérios de avaliação pelo CP, após análise, para cada ciclo de escolaridade; 
 Inclusão dos critérios definidos no Projecto Curricular de Agrupamento (PCA) e nos Projectos Curriculares de 

Turma (PCT). 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Construção dos instrumentos de avaliação, tendo em consideração a definição dos critérios de avaliação; 
 Definição dos critérios, pelo CP, após análise e negociação, para a marcação das datas das provas/testes de 

avaliação; 
 Divulgação dos critérios de avaliação definidos junto de todos os docentes, alunos e encarregados de 

educação. 
 
2.2. Operacionalização dos Critérios de Avaliação 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Implementação das modalidades de avaliação (diagnóstica, formativa e sumativa), respeitando os critérios 

definidos; 
 Aplicação de provas/testes de avaliação diagnóstica pelos docentes do Agrupamento;  
 Consideração de estratégias de diferenciação pedagógica nos PCT; 
 Articulação da avaliação diagnóstica com as estratégias de diferenciação pedagógica; 
 Realização da avaliação formativa, no decurso do ano lectivo, assumindo um carácter contínuo e sistemático; 
 Utilização de uma variedade de instrumentos de avaliação formativa; 
 Realização da avaliação sumativa interna de acordo com os critérios definidos pelo conselho pedagógico; 
 Realização da avaliação sumativa utilizando a informação recolhida no âmbito da avaliação formativa; 
 Formulação descritiva da avaliação sumativa interna, no 1º ciclo, das áreas curriculares disciplinares e não 

disciplinares e das actividades de enriquecimento curricular; 
 Atribuição de uma menção qualitativa nas áreas curriculares não disciplinares, nos 2º e 3º ciclos; 
 Apreciação descritiva referente à avaliação sumativa interna na informação prestada aos encarregados de 

educação; 
 Apreciações escritas nos documentos de avaliação com linguagem acessível a qualquer encarregado de 

educação; 
 Elaboração de planos de recuperação e acompanhamento, como estratégia de melhoria do sucesso 

educativo, resultante da avaliação sumativa interna;  

                                              
4 Exames do 9.º Ano 2006/2007 (Língua Portuguesa - 88%; Matemática - 29%). 
5 Ano lectivo 2004/2005 (71,87%), ano lectivo 2005/2006 (43,47%), ano lectivo 2006/2007 (79,16%). 
6 Ano lectivo 2004/2005 (40,62%), ano lectivo 2005/2006 (34,78%), ano lectivo 2006/2007 (4,16%). 
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 Apresentação ao CP, pelo Conselho de Turma (2º e 3º ciclos), das propostas de retenção repetida dos alunos, 
acompanhadas dos pareceres dos encarregados de educação e dos técnicos existentes, bem como de um 
plano de acompanhamento e de uma proposta para percurso alternativo ou curso de educação e formação; 

 Participação dos alunos, de forma sistemática, na sua própria avaliação; 
 Inclusão no processo individual do aluno de documentação que revele o seu percurso escolar; 
 Monitorização do processo de avaliação nas diversas Estruturas de Orientação Educativa, no CP e no 

Conselho Executivo. 
 
 Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Construção de matrizes uniformes para as provas/testes, através de um trabalho plural e partilhado; 
 Realização de testes de avaliação diagnóstica, com base nas matrizes construídas, para os alunos do mesmo 

ano de escolaridade; 
 Construção dos instrumentos de avaliação formativa e sumativa interna através de um trabalho plural e 

partilhado. 
 
3. ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS E DOS RESULTADOS 
 
3.1. Elaboração e Implementação de Planos 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Elaboração dos planos de recuperação, no final do 1.º período, para os alunos dos 1º. 2º e 3º ciclos , sempre 

que revelaram dificuldades em prosseguir com sucesso as aprendizagens ou tenham obtido três ou mais 
níveis inferiores a 3; 

 Elaboração dos planos de recuperação, no decurso do 2.º período, até à interrupção das aulas, no Carnaval, 
sempre que os alunos indiciaram dificuldades de aprendizagem; 

 Apreciação pelo CP das propostas dos planos de recuperação e acompanhamento, para avaliação da sua 
adequabilidade às situações diagnosticadas;  

 Apresentação dos planos de recuperação e acompanhamento, depois de aprovados, à Direcção Executiva;  
 Disponibilização dos recursos humanos e materiais necessários à execução dos planos de recuperação e 

acompanhamento; 
 Comunicação aos encarregados de educação dos planos de recuperação e acompanhamento; 
 Implementação imediata dos planos de recuperação e acompanhamento; 
 Elaboração dos planos de acompanhamento para os alunos que foram retidos em resultado da avaliação 

sumativa interna. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Elaboração dos planos de recuperação e acompanhamento, com a participação de outros técnicos, dos 

alunos e dos encarregados de educação. 
  
3.2. Outras Estratégias de Melhoria Organizacional 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Humanização do espaço físico do Agrupamento;  
 Elaboração de horários em função dos interesses dos alunos; 
 Diversificação ajustada dos recursos didáctico-pedagógicos; 
 Sistema de comunicação interna do Agrupamento; 
 Sistema de comunicação com a comunidade educativa. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Promoção do envolvimento dos encarregados de educação. 
 
 
 
 
 
4. AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
Aspectos mais positivos 
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 Monitorização das estratégias de melhoria adoptadas nos órgãos de gestão intermédia; 
 Realização de análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos do 3.º ciclo na avaliação sumativa 

interna e na sumativa externa (exames nacionais). 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Avaliação, por parte dos órgãos de gestão intermédia, das estratégias de melhoria relativas à implementação 

dos planos de recuperação e acompanhamento; 
 Participação de todos os intervenientes na avaliação realizada; 
 Realização de análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos dos 1.º e 2.º ciclos na avaliação 

sumativa interna e nas provas de aferição, por turma, por ano e por ciclo; 
 Elaboração de estudos comparativos dos resultados alcançados no final do ano lectivo com os do ano 

anterior; 
 Preparação do ano lectivo seguinte, no que respeita à organização e gestão pedagógica, à reformulação das 

práticas lectivas e ao reforço da avaliação formativa, tendo em atenção os resultados da avaliação, 
nomeadamente as discrepâncias entre as taxas de sucesso de Língua Portuguesa e de Matemática nas 
provas de aferição dos 4.º e 6.º anos e nos exames nacionais do 9.º ano; as baixas taxas de sucesso na 
disciplina de Matemática nos exames do 9.º ano, que se revelam muito preocupantes e as diferenças 
acentuadas entre as taxas de sucesso a Língua Portuguesa e a Matemática nos exames nacionais do 9.º Ano.  

 
 
 
 
 
 
Data: 21/11/2007 
 
A Inspectora: Alda Veloso 
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Resultados escolares e estratégias de melhoria no ensino básico  
 

Ano lectivo 2007/2008 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO 

 

 
 

2. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO (em números) 
 

Estabelecimentos  
 
A1 – Ed. Pré-Esc. A2 – 1.º C A3 – 2.º e 3.º C A4 – EBI A5 – 3.º C/Sec. A6 – Sec./ 3.º 

C 
A7 – Sec. A8 – Total 

5 8 1 1 0 0 0 15 
 
Crianças/Alunos 

A9 – Ed. Pré-Esc. A10 – 1.º C A11 – 2.º C A12 – 3.º C A13 – Total 

140 350 194 271 955 
 
Docentes c/ componente lectiva 

A14 – Ed. Pré-Esc. A15 – 1.º C A16 – 2.º C A17 – 3.º C A18 – Apoio Educativo A19 – Total 

8 22 22 34 2 88 
 

A20 – Docentes s/ componente lectiva A21 – Dinamizadores (AEC) 

0 13 
 
Psicólogos 

A22 – A tempo inteiro A23 – A tempo parcial A24 – Total 

0 1 0 
 
Funcionários 
A25 – Auxiliares Acção Educativa A26 – Administrativos A27 – Outros A28 – Total 

38 8 0 46 

Agrupamento de Escolas de Montemor Código 161433 
    

Escola sede EB 2, 3 Jorge de Montemor Código 341794 
  

Endereço Urbanização das Lages 
  

Localidade Montemor-o-Velho Código Postal 3140-263 Montemor-o-Velho 
    

Concelho Montemor-o-Velho Distrito Coimbra 
    

Telefone 239687150 Fax 239680797 
    

E-mail info@eb23jorge-montemor.rcts.pt   
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I – RESULTADOS ESCOLARES 
      (dados relativos ao ano lectivo anterior)  
                                 2006/2007 

 
1.º CICLO 

 
1. Alunos 

Ano escolaridade 1- Portugueses 2 –Estrangeiros 3 –
Etnias 

4 –Total 5 –ASE  6 –NEE 
7 – C/ Planos 

7.1 – 
Recup. 

7.2 – 
Acomp. 

7.3 –
Desenvol. 

B1 – 1.º Ano 93 0 2 95 22 6 0 0 0 

B2 – 2.º Ano 88 0 2 90 23 11 6 1 1 

B3 – 3.º Ano 95 0 0 95 16 9 8 1 0 

B4 – 4.º Ano 88 0 0 88 30 8 5 4 0 

      B5 – Total 364 0 4 368 91 34 19 6 1 
 

B6 – Taxa de insucesso   1,92% B7 – Taxa de abandono  0% 

 
2. Transitaram de ano 

Ano 
escolaridade 

1- Total 
2 – S/ Aproveitamento 3 – C/ Planos 

2.1 – L. Portuguesa 2.2 – Matemática 2.3 – L. Port. E 
Mat. 

3.1 – Recup. 3.2 – Acomp. 3.3 – Desenvol. 

B8 – 1.º Ano 95 7 6 0 0 0 0 

B9 – 2.º Ano 86 5 8 0 4 1 1 

B10 – 3.º Ano 94 2 7 0 1 1 0 

B11 – 4.º Ano 86 0 7 0 3 4 0 

  B12 – Total 361 11414414 28 0 8 6 1 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1- Total 
 

2 – Falta de 
aproveitamento 

 
3 – Abandono 

escolar 

 
4 – C/ Planos 

4.1 – Recuperação 4.2 – Acompanhamento 

B13 – 2.º Ano 4 4 0 2 0 

B14 – 3.º Ano 1 1 0 7 0 

     B15 - 4.º Ano 2 2 0 2 0 

       B16 - Total 7 7 0 11 0 

 
4. Concluíram o 1.º ciclo 

 
C/ Anos de frequência 

B17 - 3 anos B18 - 4 anos B19 - 5 anos B20 - 6 anos B21 - 7 ou + anos B22 - Total 

0 81 5 0 0 86 
 

 
Sem aproveitamento 

B23 - Língua Portuguesa B24 - Matemática B25 - L. Portuguesa e Matemática  * 

0 7 0 
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2.º CICLO 

 
1. Alunos 

Ano 
escolaridade 

1 - Portugueses 2 - Estrangeiros 3 - Etnias 4 - Total 5 - ASE  6 - NEE 

 

7 - C/ Planos 
7.1 - 

Recup. 
7.2 - 

Acomp. 

7.3 - 
Desenvol.  

B26 - 5.º Ano 93 1 0 94 14 4 14 1 0 

B27 - 6.º Ano 99 0 0 99 23 9 26 4 0 

   B28 - Total 192 1 0 192 37 13 40 5 0 
 

B29 - Taxa de insucesso  5% B30 - Taxa de abandono   0% 

 
2. Transitaram de ano 

Ano escolaridade 1 - Total 
2 - S/ Aproveitamento 3 - C/ Planos 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 2.3 - L. Port. e Mat. 3.1 - Recup. 3.2 - Acomp. 3.3- Desenvol. 

B31 - 5.º Ano 90 2 9 3 11 0 0 

B32 - 6.º Ano 93 7 12 0 22 1 0 

    B33 - Total 183 9 21 3 33 1 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1 - Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 

4 - C/ Planos 
 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B34 -5.º Ano 4 4 0 3 1 

B35 -6.º Ano 6 6 0 4 3 

      B36 -Total 10 10 0 7 4 

 
4. Concluíram o 2.º ciclo 

 

C/ Anos de frequência 
 

B37 - 1 ano B38 - 2 anos B39 - 3 anos B40 - 4 anos B41 - 5 ou + anos B42 - Total 
0 88 5 0 0 

93 
 

 

Sem aproveitamento 
 

B43 - Língua Portuguesa B44 - Matemática B45 - L. Portuguesa e Matemática  * 

7 12 0 
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3.º CICLO 
 
1. Alunos 

Ano escolaridade 1 - Portugueses 2 - Estrangeiros 3- Etnias 4 - Total 5 - ASE  6 - NEE 

 

7 - C/ Planos 

7.1 
Recup. 

7.2 
Acomp. 

7.3 
Desenvol. 

B46 - 7.º Ano 96 1 0 97 20 7 46 11 0 

B47 - 8.º Ano 82 1 0 83 18 4 42 5 0 

B48 - 9.º Ano 69 0 0 69 7 5 26 4 0 

   B49 - Total 247 2 0 249 46 16 114 20 0 
 

B50 - Taxa de insucesso   16,9% B51 - Taxa de abandono   0% 

 
2. Transitaram de ano 

Ano escolaridade 1 - Total 

 

2 - S/ Aproveitamento 
 

 

3 - C/ Planos 
 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 
3.1 - 

Recuperação 
3.2 - 

Acompanhamento 
3.3 - 

Desenvolvimento 

B52 - 7.º Ano 74 2 15 22 9 0 

B53 - 8.º Ano 75 4 17 36 3 0 

B54 - 9.º Ano 58 3 14 23 3 0 

      B55 - Total 207 9 46 81 15 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1 - Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 
4 - C/ Planos 

 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B56 - 7.º Ano 23 23 0 24 2 

B57 - 8.º Ano 8 8 0 6 2 

B58 - 9.º Ano 11 11 0 3 1 

      B59 - Total 42 42 0 55 5 

 
4. Concluíram o 3.º ciclo 

 

C/ Anos de frequência 
 

B60 - 2 anos B61 - 3 anos B62 - 4 anos B63 - 5 anos B64 - 6 ou + anos B65 - Total 

0 51 7 0 0 58 
 

 

Sem aproveitamento   

B66 - Língua Portuguesa B67 - Matemática 

3 14 
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II – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 
 
 

1. Definição dos Critérios de Avaliação 
 
 
1.1. Participação  

 
 
 
  

Sim Não 
  A definição dos critérios de avaliação foi reflectida e analisada por todos os docentes do  
  Agrupamento/Escola em sede das estruturas de orientação educativa: 

                  C1 - conselho de docentes x  
n                  C2 - conselho de directores de turma  X 
                  C3 - departamentos curriculares X  
  C4 - Estas estruturas elaboraram e apresentaram propostas ao CP para definição dos critérios de 
  avaliação X  

  O CP definiu os critérios de avaliação após análise e negociação para: 
                   C5 - cada ciclo de escolaridade X  

                  C6 - cada ano de escolaridade  X 
                  C7 - a construção dos instrumentos de avaliação X  
                  C8 - a marcação das datas das provas/testes de avaliação 
 

 x 
  C9 - Os critérios definidos pelo CP integram o Projecto Curricular de Agrupamento/Escola X  
  C10 - Os critérios definidos pelo CP integram os Projectos Curriculares de Turma x  

 
  C11 - Apreciação global 

 
                                                                                                                                                                       80 palavras  
 

 
 
1.2. Divulgação  

 
 

 
 
  

Sim Não 
  Os critérios de avaliação definidos pelo CP foram divulgados:  
                  C12 - aos docentes do Agrupamento/Escola através das respectivas estruturas X  
                  C13 - aos serviços especializados de apoio educativo através do seu representante no CP 

                   
X  

                  C14 - aos alunos do 1.º ciclo pelo seu professor X  
  aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos:  
                  C15 - pelos professores de cada disciplina X  
                  C16 - pelo respectivo director de turma 
 

X  
  aos encarregados de educação: 
                  C17 - dos alunos do 1.º ciclo, na primeira reunião do ano lectivo com o professor da turma, 
                  aquando da apresentação dos conteúdos programáticos e dos objectivos a atingir  X 

                  C18 - dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos na primeira reunião do ano lectivo com o director de 
                  turma, aquando da apresentação dos conteúdos programáticos e dos objectivos a atingir 
                           

 X 

                  C19 - à associação de pais pela direcção executiva  X 
 
  C20 - Apreciação global 

C17-18: Não foram divulgados nesse momento porque a reunião de Conselho Pedagógico para a aprovação das propostas de 
reformulação dos critérios de avaliação foi feita posteriormente. É enviada uma brochura contendo os referidos critérios aos Pais 
e Encarregados de Educação, com um destacável a devolver à Escola. 
C19: No Conselho Pedagógico está sempre presente o Presidente da Comissão Coordenadora da Associação de Pais. 
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1.3. Registo de evidências das acções desenvolvidas  
 
 

 
 
  

Sim Não 
    C21 - Convocatórias para as reuniões do CP X  

  C22 - Convocatórias para as reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  
    C23 - Convocatórias para as reuniões com outros intervenientes no processo de avaliação dos 
    alunos  x 

  Actas de reuniões:  
                  C24 - do conselho pedagógico x  
                  C25 - das diversas estruturas de orientação educativa x  
                  C26 - dos departamentos curriculares x  
                  C27 - do conselho de docentes x  
                  C28 - do conselho de directores de turma x  
                  C29 - do conselho de turma x  
                  C30 - dos serviços especializados de apoio educativo x  
                  C31 - dos professores do 1.º ciclo com os encarregados de educação x  
                  C32 - dos directores de turma com os encarregados de educação x  
                  C33 - do conselho executivo com a associação de pais  x 
  C34 – Sumários registados no livro de ponto x  
 
  C35 - Apreciação global  
 
C33: No Conselho Pedagógico está sempre presente o Presidente da Comissão Coordenadora da Associação de Pais. 

 
 
 

 
 

2. Operacionalização dos Critérios de Avaliação 
 
2.1. Modalidades de avaliação 

 
 
 
  

Sim Não 
                  C36 - diagnóstica X  
                  C37 - formativa X  
                  C38 - sumativa interna X  
 
 

2.2. Avaliação diagnóstica  
 
 

 
 
  

Sim Não 
  Foi realizada: 
                  C39 - no início do ano lectivo x  
                  C40 - no decurso do ano lectivo quando necessária  x  
                  C41 - de forma articulada com a avaliação formativa x  
                  C42 - no respeito pelos critérios definidos pelo CP x  
  As matrizes das provas/testes foram construídas através de: 
                  C43 - um trabalho plural e partilhado  x 
                  C44 - um trabalho meramente individual x  
  C45 – Os docentes do Agrupamento/Escola realizaram provas/testes de avaliação diagnóstica x  
  C46 - Os docentes realizaram o teste de avaliação diagnóstica, com base numa matriz uniforme, para 
  os alunos do mesmo ano de escolaridade  x 

  C47 - O Projecto Curricular de Turma contempla estratégias de diferenciação pedagógica x  
 

  C48 - Apreciação global 
C39: No entanto, por vezes, os professores que dão continuidade às suas turmas do ano lectivo transacto não fazem avaliação 
diagnóstica no início do ano e, alguns, não a fazem de forma escrita. 
C 43-44: Não são elaboradas matrizes das provas/testes de avaliação diagnostica. As provas são elaboradas, umas vezes, pelo 
professor individualmente e outras pelos vários professores que leccionam o ano a que reporta a prova.  
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2.3. Avaliação formativa  Sim Não 

  Foi realizada:  
                  C49 - no decurso do ano lectivo, assumindo um carácter contínuo e sistemático x  
                  C50 - de forma articulada com a avaliação diagnóstica x  
                  C51 - no respeito pelos critérios definidos pelo conselho pedagógico x  
  C52 - Constituiu a principal modalidade de avaliação x  
  C53 - Recorreu a uma variedade de instrumentos de avaliação x  
  C54 - Contribuiu para a reformulação do Projecto Curricular de Turma x  
  Os instrumentos de avaliação foram construídos através de: 
                  C55 - um trabalho plural e partilhado  x 
                  C56 - um trabalho meramente individual x  
 
  C57 - Apreciação global 

 
 
 
 

 
 
2.4. Avaliação sumativa interna  Sim Não 

  Foi realizada:  
                  C58 - no final de cada período lectivo x  
                  C59 - no final de cada ano x  
                  C60 - no final de cada ciclo x  
                  C61 - utilizou a informação recolhida no âmbito da avaliação formativa x  
                  C62 - respeitou os critérios definidos pelo conselho pedagógico x  
  Os instrumentos de avaliação foram construídos através de:  
                  C63 - um trabalho plural e partilhado  x 
                  C64 - um trabalho meramente individual x  
  Foi da responsabilidade: 
                  C65 - do professor de cada turma, no 1.º ciclo, em articulação com o conselho de docentes x  
                  C66 - dos professores que integram o conselho de turma nos 2.º e 3.º ciclos x  
  A informação resultante: 
                  C67 - traduziu a formulação de um juízo global sobre as aprendizagens realizadas pelos 
                 alunos x  

  No 1.º ciclo, expressou-se de forma descritiva:  
                  C68 - nas áreas curriculares disciplinares x  
                  C69 - nas áreas curriculares não disciplinares x  
                  C70 - nas actividades de enriquecimento curricular  x  
  Nos 2.º e 3.º ciclos expressou-se:  
                  C71 - numa classificação de 1 a 5 em todas as disciplinas x  
                  C72 - numa menção qualitativa nas áreas curriculares não disciplinares  x  
  C73 - A informação aos encarregados de educação foi acompanhada de uma apreciação descritiva x  
  C74 - O registo de língua utilizado nos documentos de avaliação trimestral é acessível a qualquer 
  encarregado de educação x  

  O resultado da avaliação sumativa interna promoveu a adopção de estratégias com vista ao  
  sucesso educativo dos alunos, designadamente: 
                  C75 - Planos de recuperação x  
                  C76 - Planos de acompanhamento x  
                  C77 - Planos de desenvolvimento x  
  C78 - A progressão ou retenção dos alunos baseou-se na avaliação sumativa interna x  

 
  C79 - Apreciação global 

C 73_ No 1.º CEB. No 2.º e 3.º Ciclos só nos casos de alunos com Planos. 
 
 
 
 

 
 

2.4.1. Avaliação sumativa extraordinária 
 
 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  C80 -  Foram submetidos a esta modalidade de avaliação os alunos já retidos em qualquer ano de 
  escolaridade e que não possuíam condições necessárias para progredir x  
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  C81 - As propostas de retenção repetida foram apresentadas ao CP pelo professor do 1.º ciclo x  
                  - com pareceres dos: 
                          C82 - encarregados de educação x  
                          C83 - serviços de psicologia e orientação  x 
                  C84 - com um plano de acompanhamento x  
  C85 - As propostas de retenção repetida foram apresentadas ao CP pelo conselho de turma (2.º e 3.º 
  ciclos) x  

                  - com pareceres dos: 
                          C86 - encarregados de educação x  
                          C87 - serviços de psicologia e orientação  x 
                  C88 - com um plano de acompanhamento x  
                  C89 - com proposta para percurso alternativo ou curso de educação e formação  x 

 
  C90 - Apreciação global 

C 83 e 87 – O Agrupamento possui uma psicóloga a tempo parcial, mas, segundo informação do CE esta encontra-se doente 
desde o início do ano lectivo de 2005/2006. No ano lectivo de 2006/2007, o Agrupamento foi apoiado por duas psicólogas, uma 
em estágio Profissional, orientado pelos serviços da PSICOFOZ e outra, uma POC, colocada pela Câmara Municipal para apoio 
às AECs, no 1.º CEB e para atender ao solicitado pelo órgão de gestão, tendo-lhe sido atribuídos os serviços de Psicologia e 
Orientação, situação que se manteve até ao final de Julho de 2007.  
 
 
 

 
 
2.4.2. Casos especiais de progressão  

 
 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  C91- Progrediram mais rapidamente no ensino básico os alunos que revelaram capacidades de 
  aprendizagem excepcionais   x  

  C92- As propostas de progressão antecipada foram apresentadas ao CP pelo professor do 1.º ciclo x  
                  - acompanhadas de pareceres dos: 
                          C93 - encarregados de educação  x 
                          C94 - serviços especializados de apoio educativo ou psicólogos  x 
  C95 - As propostas de progressão antecipada foram apresentadas ao CP pelo conselho de turma (2.º 
  e 3.º ciclos)  x 

                  - acompanhadas de pareceres dos:  x 
                          C96 - encarregados de educação  x 
                          C97 - serviços especializados de apoio educativo ou psicólogos  x 

 
  C98 - Apreciação global 

C 93- Foi dado conhecimento antecipado à encarregada de educação da intenção da proposta de progressão antecipada. 
C 95-97- Não existem casos especiais de progressão no 2.º e 3.º Ciclos.  
 
 
 

 
 
 

2.5. Auto-avaliação  
 

 
 
  

Sim Não 
  C99 - Os alunos participaram, de forma sistemática, na sua própria avaliação x  
  C100 - Os alunos, a partir do 3.º ano de escolaridade efectuaram uma auto-avaliação escrita x  
  C101 - A matriz da ficha de auto-avaliação foi elaborada de acordo com os princípios definidos pelo 
  CP  x 

 
  C102 - Apreciação global 

C99- No final de cada período lectivo e no final de Ciclo. 
C101: Os princípios foram definidos nos Departamentos Curriculares e basearam-se nos critérios de avaliação aprovados em 
Conselho Pedagógico.  
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2.6 Processo individual do aluno Sim Não 

  C103 - O percurso escolar do aluno encontra-se documentado no seu processo individual x  
  C104 - O processo individual proporciona uma visão global desse percurso  x  
  C105 - Estão arquivados registos das diversas modalidades de avaliação sobre o desempenho dos 
  alunos   

                  C106 - diagnóstica x  
                  C107 - formativa x  
                  C108 - sumativa x  
                  C109 - auto-avaliação x  
  C110 - O Regulamento Interno estabelece as regras para consulta do processo individual x  

 
  C111 - Apreciação global 

C106 e 107_ Apenas nos processos individuais dos alunos do 1.º CEB. 
 
 
 

 
 

2.7. Avaliação externa  Sim Não 
  A Direcção Executiva enviou à Direcção Regional o relatório da avaliação relativo às provas de 
  aferição, contendo:  
                  C112 - a análise do desempenho dos alunos do Agrupamento/Escola x  
                  C113 - o plano de acção para o ano lectivo seguinte x  

 
  C114 -  Apreciação global 

 
 
 
 

 
 

2.8. Monitorização do processo de avaliação  Sim Não 
  Procedimentos regulares de monitorização:  
                  C115 - nas diversas estruturas de orientação educativa para cumprimento e operaciona- 
                  lização dos critérios de avaliação  x  

                  - no conselho pedagógico para assegurar: 
                          C116 - o cumprimento do currículo nacional x  
                          C117 - o primado da avaliação formativa x  
                          C118 - a valorização dos processos de auto-avaliação x  
                          C119 - a utilização de técnicas e instrumentos diversificados de avaliação x  
                          C120 - a (re)orientação do processo educativo x  
                          C121 - a retenção dos alunos como medida pedagógica de última instância x  
                          C122 - a participação de diversos intervenientes x  

 
 

                        Sim Não 
                          C123 - professores x  
                          C124 - alunos x  
                          C125 - conselho de docentes x  
                          C126 - conselho de turma x  
                          C127 - órgãos de gestão x  
                          C128 - encarregados de educação x  
                          C129 - serviços especializados de apoio educativo x  
                  - na direcção executiva para garantir a transparência, rigor e a equidade do processo:  
                          C130 - cumprimento das orientações definidas a nível nacional x  
                          C131 - respeito pelas regras estabelecidas no Regulamento Interno x  
                          C132 - salvaguarda dos interesses de todos os intervenientes  x  
 
  C133 - Apreciação global 
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2.9. Registo de evidências das acções desenvolvidas 

 
 

 
 
  

Sim Não 
    C134 - Convocatórias para reuniões das diversas estruturas de orientação educativa x  

  C135 - Convocatórias para reuniões do prof. 1.º ciclo c/ os encarregados de educação x  
  C136 - Convocatórias para reuniões do director de turma c/ os encarregados de educação x  
  C137 - Actas de reuniões das diversas estruturas de orientação educativa x  
  C138 - Actas de reuniões com os encarregados de educação x  
  C139 - Ordens de serviço x  
  C140 - Dossiers de departamento x  
  C141 - Processos individuais dos alunos x  
  C142 - Portfolios construídos pelos alunos x  
  C143 - Cadernetas escolares  x 
  C144 - Sumários registados no livro de ponto  x  
  C145 - Planos de recuperação x  
  C146 - Planos de acompanhamento x  
  C147 - Planos de desenvolvimento x  
  C148 - Regulamento Interno x  
  C149 - Projecto Curricular de Agrupamento/Escola x  
  C150 - Projectos Curriculares de Turma x  
  C151 - Relatórios intercalares de avaliação das aprendizagens elaborados pelas diversas estruturas 
  de orientação educativa  x 

 
  C152 - Apreciação global 

C 143- A informação é, em regra, enviada através de um documento escrito com destacável a devolver à Escola, pelo 
encarregado de educação. 
C151_ A informação consta das actas, não sendo elaborados relatórios intercalares. 
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III – ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS E RESULTADOS 

 
1. Elaboração e implementação de Planos 

 
1.1 Planos de recuperação Sim Não 

  Os planos de recuperação foram elaborados:  
    no final do 1.º período: 
                  D1 - para os alunos do 1.º ciclo, sempre que revelaram dificuldades em prosseguir com 
                  sucesso as aprendizagens x  

                  D2 - para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos por terem obtido três ou mais níveis inferiores a 3 x  
  no decurso do 2.º período, até à interrupção das aulas no Carnaval: 
                  D3 - sempre que os alunos indiciaram dificuldades de aprendizagem x  
    pelo professor do 1º ciclo, com a participação: 
                  D4 – de outros técnicos de educação  x 
                  D5 - dos próprios alunos  x 
                  D6 - dos encarregados de educação  x 
    pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de: x  
                  D7 - outros técnicos de educação  x 
                  D8 - os próprios alunos  x 
                  D9 - os encarregados de educação  x 
  D10 - As propostas dos planos de recuperação foram submetidas à apreciação do CP para avaliação 
  da sua adequabilidade às situações diagnosticadas x  

  D11 - Os planos, depois de aprovados, foram apresentados à direcção executiva x  
  D12 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução x  
  D13 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de recuperação aos encarregados de 
  educação x  

  D14 - O Agrupamento/Escola procedeu de imediato à sua implementação  x  
 

 D15 -  Apreciação global 
D5-6 e D8-9- foi-lhes dado conhecimento do plano. 
 
                                                                                                                                                                       80 palavras  
 

 
 

1.2. Planos de acompanhamento   Sim Não 
  D16 - Os planos de acompanhamento foram elaborados no final do ano lectivo para os alunos que  
  tenham sido objecto de retenção em resultado da avaliação sumativa interna x  

  D17 - Pelo professor do 1º ciclo com a participação de: x  
                  D18 - outros técnicos de educação  x 
                  D19 - os próprios alunos  x 
                  D20 - os encarregados de educação  x 
  D21 - Pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos com a participação de: X  
                  D22 - outros técnicos de educação  x 
                  D23 - os próprios alunos  x 
                  D24 - os encarregados de educação  x 
  D25 - As propostas dos planos de acompanhamento foram submetidas à apreciação do CP para 
  avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas X  

  D26 - Os planos, depois de aprovados, foram apresentados à direcção executiva X  
 

 Sim Não 
  D27 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução X  
  D28 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de acompanhamento aos encarregados de 
  educação X  

  D29 - Os planos de acompanhamento elaborados no ano lectivo anterior estão a ser aplicados aos 
  alunos  x  

 
  D30 - Apreciação global 
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1.3 Planos de desenvolvimento 
 

 
 
  

Sim Não 
  D31 - Os planos de desenvolvimento foram elaborados, no final do 1.º período, para os alunos que  
  revelaram capacidades excepcionais de aprendizagem x  

  D32 - Pelo professor do 1º ciclo com a participação de: x  
                  D33 - outros técnicos de educação  x 

                  D34 - os próprios alunos  x 

                  D35 - os encarregados de educação  x 

  D36 - Pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de:  X 
                  D37 - outros técnicos de educação  X 
                  D38 - os próprios alunos  X 
                  D39 - os encarregados de educação  X 

  D40 - As propostas dos planos de desenvolvimento foram submetidas à apreciação do CP para 
  avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas X  

  D41 - Os planos de desenvolvimento depois de aprovados foram apresentados à direcção executiva X  
  D42 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução X  
  D43 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de desenvolvimento aos encarregados de 
  educação X  

  D44 - O Agrupamento/Escola procedeu de imediato à sua implementação  X  
 

  D45 - Apreciação global 
 
 
 
 

 
 
 

2. Outras estratégias de melhoria organizacional 
 

 
  

Sim Não 
  D46 - Humanização do espaço físico do Agrupamento/Escola X  
  D47 - Elaboração de horários em função dos interesses dos alunos X  
  D48 - Atendimento dos encarregados de educação em tempo ajustado aos seus horários laborais X  
  D49 - Participação activa dos encarregados de educação na vida da escola X  
  D50 - Diversificação ajustada de recursos didáctico-pedagógicos X  
  D51 - Melhoria no sistema de comunicação interna no Agrupamento/Escola  X  
  D52 - Melhoria no sistema de comunicação com a comunidade educativa X  
  D53 - Outras  x 

 
 
 
 

  D54 - Apreciação global 
O Agrupamento possui um quadro interactivo, um fundo documental renovado na Biblioteca, computadores portáteis que os 
alunos podem requisitar, Internet sem fios, projectos no âmbito do plano nacional da leitura, CRIE, etc.  
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IV – AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

 
1. Estratégias  

 
 
  

Sim Não 
  O Agrupamento/Escola avaliou as estratégias de melhoria relativas: 
                   E1 - à implementação dos Planos  X  
                  E2 - outras estratégias de carácter organizacional  X  
 As estratégias adoptadas foram objecto de avaliação: 
                  E3 - contínua e sistemática X  
                  E4 - apenas no final do ano  X 
  E5 - A avaliação realizada foi participada por todos os intervenientes X  
  O Agrupamento/Escola possui registos que evidenciam a avaliação:  
                  E6 - global dos Planos implementados X  
                  E7 - das estratégias de melhoria organizacional X  
  E8 - O relatório resultante da avaliação dos Planos foi enviado à respectiva DRE x  
 
  E9 - Apreciação global 

 
 
 
2. Resultados escolares 

 
  

Sim Não 
  Existiram momentos de reflexão entre os docentes para analisar os resultados escolares: 
                  E10 - apenas no final de cada período lectivo  X 
                  E11 - com regularidade, no decurso do ano lectivo X  
                  E12 - só no final do ano lectivo  x 

  Foi efectuada análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos dos 1.º e 2.º ciclos  
  na avaliação sumativa interna e nas provas de aferição:  

                  E13 - por turma X  
                  E14 - ano  X  
                  E15 - ciclo x  

  E16 - Foi efectuada análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos do 3.º ciclo na  
  avaliação sumativa interna e na sumativa externa (exames nacionais) x  

  E17 - Foram elaborados estudos comparativos dos resultados alcançados no final do ano lectivo com  
  os do ano anterior x  

  A avaliação dos resultados foi considerada na preparação do ano lectivo seguinte, designadamente: 
                  E18 - na organização e gestão pedagógica x  
                  E19 - na reformulação de práticas lectivas x  
                  E20 - no reforço da avaliação formativa x  

 
  E21 - Apreciação global 
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Relatório Síntese 
Resultados Escolares e Estratégias de Melhoria no Ensino Básico  

 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE  MONTEMOR-O-VELHO                                                               CÓDIGO  161433 
 
 
Período de intervenção: de 12/11/2007 a 14/11/2007  
 
Turmas seleccionadas: 1.º CEB -Turma de 3.º/4.º ano de Verride; 1.º CEB - turma do 4.º ano de 
Montemor e turma de 4.º ano de Pereira; 2.º e 3.º CEB - 6.º B e 9.º B. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
No âmbito da actividade Resultados Escolares e Estratégias de Melhoria no Ensino Básico, inserida no programa 
de acompanhamento do Plano Anual de Actividades da Inspecção-Geral da Educação, foi elaborado este relatório 
que apresenta as conclusões mais relevantes referentes às quatro áreas a seguir mencionadas e que foram 
objecto de análise nesse Agrupamento de Escolas. 
 
 
1. RESULTADOS ESCOLARES 
 
1.1. Indicadores de sucesso 
 
Tendo como referência os indicadores de sucesso apurados pela IGE1

 

 do ano lectivo de 2004/2005 e os dados 
fornecidos pelo Agrupamento relativos ao ano lectivo de 2006/2007, estabeleceu-se a comparação dos resultados 
obtidos pelos alunos. 

Aspectos mais positivos 
 
Taxa de transição ao 2.º ciclo (98,1%), 2,1% acima do indicador de referência (96%), sendo que, no 4.º ano, 
transitaram 100% dos alunos com Plano de Acompanhamento e apenas 60% com Plano de Recuperação; 
Taxa de desperdício no Ensino Básico (0%), abaixo do indicador de referência (10,6%); 
Taxa de sucesso (83,1%), 3,3% acima do indicador de referência (79,8%); 
Taxa de transição no 3.º ciclo (83%), 2,3% acima do indicador de referência (80,7%), sendo que, no 9.º Ano 
transitaram 88,5% dos alunos com Plano de Recuperação e 75% com Plano de Acompanhamento. 
 
 
1.2. Provas de aferição 
 
Tendo como referência os resultados nacionais das provas de aferição2

 

 relativos aos anos lectivos de 2006/2007 
e os dados fornecidos pelo Agrupamento referentes ao mesmo ano lectivo, em relação às disciplinas de Língua 
Portuguesa e de Matemática, estabeleceu-se a comparação dos resultados obtidos. 

Aspectos mais positivos 
 
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (90,10%), no 1.º ciclo, 1%, acima da taxa nacional; 
Localização da taxa de sucesso de Matemática (85,50%), no 1.º ciclo, 5,2%, acima da taxa nacional. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (67,50%), no 2.º ciclo, 17,9 % abaixo da taxa nacional; 
Localização da taxa de sucesso de Matemática (43,50%), no 2.º ciclo, 15,4% abaixo da taxa nacional. 
 
 
 
 

                                              
1 www.ige.min-edu.pt (Avaliação, Desempenho Escolar dos Alunos, SUBSITE). 
2 Provas de aferição do 4.º Ano 2006/2007 (Língua Portuguesa - 89,10%; Matemática - 80,30%) e 6.º Ano (Língua Portuguesa - 85,40%; 
Matemática - 58,90%). 
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1.3. Exames nacionais do 9.º ano 
 
Tendo como referência os resultados nacionais dos exames de 2006/20073

 

 e os dados fornecidos pelo 
Agrupamento relativos aos anos lectivos de 2004/2005 a 2006/2007, em relação às disciplinas de Língua 
Portuguesa e de Matemática, estabeleceu-se a comparação dos resultados obtidos. 

Aspectos mais positivos 
 
Evolução da taxa de sucesso de Língua Portuguesa4

Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (90,90%), 2,9% acima da taxa nacional. 

, apesar de, no ano lectivo 2005/2006, ter sido apenas de 
50,70%; 

 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Evolução da taxa do sucesso de Matemática5

Localização da taxa de sucesso de Matemática (25,80%), 3,2 % abaixo da taxa nacional. 
; 

 
 
2. PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 
 
2.1. Definição dos Critérios de Avaliação 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Elaboração das propostas de definição dos critérios de avaliação pelas estruturas de gestão intermédia 

(Conselho de Docentes e Departamentos Curriculares); 
 Apresentação das propostas de definição dos critérios de avaliação ao Conselho Pedagógico (CP); 
 Definição dos critérios de avaliação pelo CP, após análise e negociação, para cada ciclo de escolaridade; 
 Construção dos instrumentos de avaliação, tendo em consideração a definição dos critérios de avaliação; 
 Inclusão dos critérios definidos no Projecto Curricular de Agrupamento e nos Projectos Curriculares de Turma. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 

 
 Elaboração das propostas de definição dos critérios de avaliação pelos Conselhos de Directores de Turma; 
 Definição dos critérios de avaliação pelo CP, após análise e negociação, para cada ano de escolaridade; 
 Definição dos critérios pelo CP, após análise e negociação, para a marcação das datas das provas/testes de 

avaliação; 
 Divulgação dos critérios de avaliação definidos junto dos encarregados de educação. 
 
2.2. Operacionalização dos Critérios de Avaliação 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Implementação das modalidades de avaliação formativa e sumativa, respeitando os critérios definidos; 
 Articulação da avaliação diagnóstica com as estratégias de diferenciação pedagógica; 
 Realização da avaliação formativa, no decurso do ano lectivo, assumindo um carácter contínuo e sistemático; 
 Articulação da avaliação formativa com a avaliação diagnóstica no respeito pelos critérios definidos pelo CP; 
 Utilização de uma variedade de instrumentos de avaliação formativa; 
 Realização da avaliação sumativa interna de acordo com os critérios definidos pelo CP; 
 Realização da avaliação sumativa utilizando a informação recolhida no âmbito da avaliação formativa; 
 Corresponsabilização dos Conselhos de Docentes e dos Conselhos de Turma na avaliação sumativa; 
 Formulação descritiva da avaliação sumativa interna, no 1º ciclo, das áreas curriculares disciplinares e não 

disciplinares e das actividades de enriquecimento curricular, bem como a atribuição de uma menção 
qualitativa nas áreas curriculares não disciplinares, nos 2º e 3º ciclos; 

 Apreciações escritas nos documentos de avaliação, com linguagem acessível a qualquer encarregado de 
educação; 

 Elaboração de planos de recuperação, acompanhamento e desenvolvimento, como estratégia de melhoria do 
sucesso educativo, resultante da avaliação sumativa interna;  

 Apresentação ao CP, pelo professor do 1º ciclo, das propostas de retenção repetida dos alunos, 
acompanhadas dos pareceres dos encarregados de educação e de um plano de acompanhamento; 

                                              
3 Exames do 9.º Ano 2006/2007 (Língua Portuguesa - 88%; Matemática - 29%). 
4 Ano lectivo 2004/2005 (71,15%), ano lectivo 2005/2006 (50,70%), ano lectivo 2006/2007 (90,09%). 
5 Ano lectivo 2004/2005 (33,70%), ano lectivo 2005/2006 (35,60%), ano lectivo 2006/2007 (25,80%). 
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 Monitorização do processo de avaliação pelo Conselho Executivo, pelo CP e pelas diversas Estruturas de 
Orientação Educativa.  

 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Construção de matrizes uniformes para as provas/testes, através de um trabalho plural e partilhado; 
 Realização de testes de avaliação diagnóstica, com base nas matrizes construídas, para os alunos do mesmo 

ano de escolaridade; 
 Construção dos instrumentos de avaliação formativa, através de um trabalho plural e partilhado; 
 Apresentação ao CP, pelo Conselho de Turma (2º e 3º ciclos), das propostas de retenção repetida dos alunos, 

acompanhadas dos pareceres dos serviços de psicologia e orientação e dos psicólogos; 
 Inclusão, nos processos individuais dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos, de documentação que revele o seu 

percurso escolar. 
 
3. ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS E DOS RESULTADOS 
 
3.1. Elaboração e Implementação de Planos 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Elaboração dos planos de recuperação, no final do 1.º período, para os alunos do 1.º ciclo, sempre que 

revelaram dificuldades em prosseguir com sucesso as aprendizagens e para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos, 
que tenham obtido três ou mais níveis inferiores a 3; 

 Elaboração dos planos de recuperação, no decurso do 2.º período, até à interrupção das aulas, no Carnaval, 
sempre que os alunos indiciaram dificuldades de aprendizagem;  

 Apreciação pelo CP das propostas dos planos de recuperação, acompanhamento e desenvolvimento, para 
avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas;  

 Apresentação dos planos de recuperação, de acompanhamento e de desenvolvimento depois de aprovados, 
à Direcção Executiva;  

 Disponibilização dos recursos humanos e materiais necessários à execução dos planos de recuperação, de 
acompanhamento e de desenvolvimento; 

 Comunicação aos encarregados de educação dos planos de recuperação, de acompanhamento e de 
desenvolvimento; 

 Implementação imediata dos planos de recuperação e implementação dos planos de acompanhamento desde 
o início do ano lectivo; 

 Elaboração dos planos de acompanhamento para os alunos que foram retidos em resultado da avaliação 
sumativa interna; 

 Elaboração do plano de desenvolvimento, no final do 1.º período, para a aluna do 1.º ciclo, que revelou 
capacidades excepcionais de aprendizagem e implementação imediata desse plano. 

 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Elaboração dos planos de recuperação, de acompanhamento e de desenvolvimento pelo professor do 1º ciclo 

e pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de outros técnicos de educação, dos próprios 
alunos e dos encarregados de educação. 

 
 
3.2. Outras Estratégias de Melhoria Organizacional 
 
Aspectos positivos 
 
 Humanização do espaço físico do Agrupamento;  
 Elaboração de horários em função dos interesses dos alunos; 
 Atendimento dos encarregados de educação em tempo ajustado aos seus horários laborais; 
 Participação activa dos encarregados de educação; 
 Diversificação ajustada dos recursos didáctico-pedagógicos; 
 Sistema de comunicação interna do Agrupamento; 
 Sistema de comunicação com a comunidade educativa. 
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4. AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Avaliação por parte dos Órgãos de Gestão intermédia e de topo das estratégias de melhoria relativas à 

implementação dos planos e de outras medidas de carácter organizacional; 
 Participação de todos os intervenientes na avaliação realizada; 
 Criação de momentos de reflexão entre os docentes para análise dos resultados escolares, com regularidade, 

no decurso do ano lectivo; 
 Realização de análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos dos 1.º e 2.º ciclos na avaliação 

sumativa interna e nas provas de aferição, por turma, por ano e por ciclo; 
 Realização de análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos do 3.º ciclo na avaliação sumativa 

interna e na sumativa externa (exames nacionais). 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Elaboração de estudos comparativos dos resultados alcançados nas provas de aferição nos últimos três anos 

lectivos;  
 Preparação do ano lectivo seguinte, no que respeita à organização e à gestão pedagógica, à reformulação 

das práticas lectivas e ao reforço da avaliação formativa, tendo em atenção os resultados da avaliação, 
nomeadamente as baixas taxas de sucesso na disciplina de Matemática, quer nas provas de aferição do 6.º 
ano (43,50%), quer nos exames nacionais do 9.º ano (25,80%) e as discrepâncias entre as taxas de sucesso 
de Língua Portuguesa e Matemática, nos 6.º e 9.º anos, nas provas de aferição e nos exames nacionais. 

 
 
 
 
 
Data: 15/ 11/ 2007 
 
A Inspectora: Maria Licínia Fernandes dos Santos 
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Relatório Síntese 

Resultados Escolares e Estratégias de Melhoria no Ensino Básico  
 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BUARCOS                                                CÓDIGO 161366 
ESCOLA SEDE: ESCOLA BÁSICA 2/3 INFANTE D. PEDRO                        CÓDIGO 344977 
 
Período de intervenção: De 23/11/2007 a 27/11/2007  
 
Turmas seleccionadas: 3.º ano (EB1 de Tavarede), 5º B e 8.º C (do ano lectivo transacto)           
                                                                  
 
INTRODUÇÃO 
 
No âmbito da actividade Resultados Escolares e Estratégias de Melhoria no Ensino Básico, inserida no programa 
de acompanhamento do Plano Anual de Actividades da Inspecção-Geral da Educação, foi elaborado este relatório 
que apresenta as conclusões mais relevantes referentes às quatro áreas a seguir mencionadas e que foram 
objecto de análise nesse Agrupamento de Escolas. 
 
1. RESULTADOS ESCOLARES 
 
1.1. Indicadores de sucesso 
 
Tendo como referência os indicadores de sucesso apurados pela IGE1

 

 do ano lectivo de 2004/2005 e os dados 
fornecidos pelo Agrupamento relativos ao ano lectivo de 2006/2007, estabeleceu-se a comparação dos resultados 
obtidos pelos alunos. 

Aspectos mais positivos 
 
Taxa de transição ao 2.º ciclo (95,7%), 0,5% superior ao indicador de referência (95,2%); 
Taxa de transição no 3.º ciclo (92,3%), 13,4% superior ao indicador de referência (78,9%);  
Taxa de sucesso no 3.º ciclo (85%), 4,1% superior ao indicador de referência (80,9%). 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Taxa de transição ao 2.º ciclo com 11 ou mais anos (1,5%), 0,2% superior ao indicador de referência (1,3%); 
Taxa de desperdício2

 
 no EB (3,1%), apesar de 7,1%  inferior ao indicador de referência (10,2%). 

1.2. Provas de aferição 
 
Tendo como referência os resultados nacionais das provas de aferição relativos ao ano lectivo de 2006/20073

 

 e os 
dados fornecidos pelo Agrupamento referentes ao mesmo ano lectivo, em relação às disciplinas de Língua 
Portuguesa e de Matemática, estabeleceu-se a comparação dos resultados obtidos. 

Aspectos mais positivos 
 
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (95,3%), no 1.º ciclo, 6,2% acima da taxa nacional; 
Localização da taxa de sucesso de Matemática (84,1%), no 1.º ciclo, 3,8% acima da taxa nacional. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (80,9%), no 2.º ciclo, 4,5% abaixo da taxa nacional; 
Localização da taxa de sucesso de Matemática (50%), no 2.º ciclo, 8,9% abaixo da taxa nacional. 
 

                                              
1 www.ige.min-edu.pt (Avaliação, Desempenho Escolar dos Alunos, SUBSITE). 
2 Valor óptimo 0%. 
3 Provas de aferição do 4.º Ano 2006/2007 (Língua Portuguesa - 89,10%; Matemática - 80,30%) e 6.º Ano (Língua Portuguesa - 85,40%; 
Matemática - 58,90%). 
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1.3. Exames nacionais do 9.º ano 
 
Tendo como referência os resultados nacionais dos exames 2006//20074 e os dados fornecidos pelo Agrupamento 
relativos aos anos lectivos de 2004/2005 a 2006/2007, em relação às disciplinas de Língua Portuguesa5 e de 
Matemática6

 
, estabeleceu-se a comparação dos resultados obtidos. 

Aspectos mais positivos 
 
Evolução da taxa de sucesso de Língua Portuguesa, embora de forma descontínua; 
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (100%), 12% acima da taxa nacional.  
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Evolução da taxa de sucesso de Matemática, apesar de ter vindo a subir; 
Localização da taxa de sucesso de Matemática (55,5%), apesar de 26,5% acima da taxa nacional.  
 
 
2. PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 
 
2.1. Definição dos Critérios de Avaliação 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Reflexão sobre os critérios de avaliação por parte dos docentes do Agrupamento em sede das estruturas de 

orientação educativa; 
 Elaboração das propostas de definição dos critérios de avaliação pelas estruturas de gestão intermédia; 
 Apresentação das propostas de definição dos critérios de avaliação ao Conselho Pedagógico (CP); 
 Definição dos critérios de avaliação pelo CP, após análise e negociação, para cada ciclo e ano de 

escolaridade; 
 Inclusão dos critérios definidos no Projecto Curricular de Agrupamento (PCA); 
 Divulgação dos critérios de avaliação definidos junto de todos os docentes, técnicos, alunos e encarregados 

de educação. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Elaboração de propostas de definição dos critérios de avaliação por estruturas de apoio educativo; 
 Definição de critérios por parte do CP, após análise e negociação, para a construção dos instrumentos de 

avaliação e para a marcação das datas das provas/testes de avaliação; 
 Inclusão dos critérios definidos nos Projectos Curriculares de Turma (PCT). 
 
2.2. Operacionalização dos Critérios de Avaliação 

Aspectos mais positivos 
 
 Implementação das modalidades de avaliação (diagnóstica, formativa e sumativa), respeitando os critérios 

definidos; 
 Construção de matrizes uniformes para algumas provas/testes, através de um trabalho plural e partilhado; 
 Realização de testes de avaliação diagnóstica, com base nas matrizes construídas, para os alunos do mesmo 

ano de escolaridade, no 1.º ciclo e no 3.º ciclo, a Matemática; 
 Aplicação de provas/testes de avaliação diagnóstica pelos docentes do Agrupamento;  
 Consideração de estratégias de diferenciação pedagógica nos PCT, ainda que, nem sempre, de forma 

explícita; 
 Articulação da avaliação diagnóstica com as estratégias de diferenciação pedagógica; 
 Realização da avaliação formativa, no decurso do ano lectivo, assumindo um carácter contínuo e sistemático; 
 Articulação da avaliação formativa com a avaliação diagnóstica no respeito pelos critérios definidos pelo CP; 
 Utilização de uma variedade de instrumentos de avaliação formativa; 
 Realização da avaliação sumativa interna de acordo com os critérios definidos pelo CP e utilizando a 

informação recolhida no âmbito da avaliação formativa; 

                                              
4 Exames do 9.º Ano 2006/2007 (Língua Portuguesa - 88%; Matemática - 29%). 
5 Ano lectivo 2004/2005 (94,7%), ano lectivo 2005/2006 (55%), ano lectivo 2006/2007 (100%). 
6 Ano lectivo 2004/2005 (43%), ano lectivo 2005/2006 (62,50%), ano lectivo 2006/2007 (55,5%). 
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 Construção dos instrumentos de avaliação sumativa interna, no 1.º ciclo, e de alguns dos instrumentos de 
avaliação formativa através de um trabalho plural e partilhado; 

 Corresponsabilização dos conselhos de docentes e de turma na avaliação sumativa; 
 Atribuição de uma menção qualitativa nas áreas curriculares não disciplinares, nos 2º e 3º ciclos; 
 Elaboração de planos de recuperação e acompanhamento, como estratégia de melhoria do sucesso 

educativo, resultante da avaliação sumativa interna;  
 Apresentação ao CP, pelo conselho de turma, das propostas de retenção repetida dos alunos, acompanhadas 

dos pareceres dos encarregados de educação e de proposta de encaminhamento para um plano de 
acompanhamento; 

 Participação dos alunos, de forma sistemática, na sua própria avaliação; 
 Monitorização do processo de avaliação nas diversas Estruturas de Orientação Educativa, no CP e no 

Conselho Executivo. 

Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Formulação descritiva da avaliação sumativa interna, no 1º ciclo, das actividades de enriquecimento curricular; 
 Existência de apreciações descritivas nos documentos de avaliação sumativa interna, a prestar aos 

encarregados de educação, numa linguagem acessível; 
 Inclusão no processo individual do aluno de documentação que revele o seu percurso escolar. 
 
 
3. ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS E DOS RESULTADOS 
 
3.1. Elaboração e Implementação de Planos 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Elaboração dos planos de recuperação, no final do 1.º período, para os alunos do 1.º ciclo, que revelaram 

dificuldades em prosseguir com sucesso as aprendizagens, e para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos que 
obtiveram três ou mais níveis inferiores a 3; 

 Elaboração dos planos de recuperação, no decurso do 2.º período, até à interrupção das aulas, no Carnaval, 
sempre que os alunos indiciaram dificuldades de aprendizagem; 

 Elaboração dos planos de acompanhamento para os alunos que foram retidos em resultado da avaliação 
sumativa interna; 

 Apreciação pelo CP das propostas dos planos de recuperação e de acompanhamento, para avaliação da sua 
adequabilidade às situações diagnosticadas;  

 Apresentação dos planos de recuperação e de acompanhamento à Direcção Executiva, depois de aprovados 
pelo CP, embora no próprio documento apenas os do 1.º ciclo evidenciem esse facto; 

 Disponibilização dos recursos humanos e materiais necessários à execução dos planos de recuperação, de 
acompanhamento e de desenvolvimento; 

 Comunicação aos encarregados de educação dos planos e imediata implementação. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Elaboração dos planos de recuperação e de acompanhamento pelo professor do 1º ciclo ou pelo Conselho de 

Turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de outros técnicos de educação, dos próprios alunos e dos 
encarregados de educação. 

 
3.2. Outras Estratégias de Melhoria Organizacional 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Humanização do espaço físico do Agrupamento;  
 Elaboração de horários em função dos interesses dos alunos; 
 Participação activa dos encarregados de educação; 
 Diversificação ajustada dos recursos didáctico-pedagógicos; 
 Sistema de comunicação interna do Agrupamento; 
 Sistema de comunicação com a comunidade educativa; 
 Implementação de outras estratégias de melhoria, nomeadamente: instalação de câmaras de vigilância; 

utilização de cartões magnéticos por parte dos alunos; estabelecimento de parecerias com colectividades 
locais, por ex. o GIS – Grupo de Instrução e Sport, cujo “Projecto Escola Contigo”, no âmbito do “Programa 
Escolhas”, proporciona o acompanhamento dos alunos por técnicos especializados (psicóloga, assistente 
social e animadora cultural); realização de formação parental; dotação de unidades de autistas em todos os 
níveis/ciclos. 
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Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Atendimento dos encarregados de educação em tempo ajustado aos seus horários laborais. 
 
 
4. AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Avaliação, por parte da gestão intermédia e de topo, das estratégias de melhoria relativas à implementação 

dos planos e a outras medidas de carácter organizacional; 
 Monitorização das estratégias de melhoria adoptadas; 
 Elaboração e envio à DREC, pela Direcção Executiva, do relatório resultante da avaliação dos planos e do 

relatório da avaliação relativo às provas de aferição, de acordo com o ponto n.º 7 do Despacho n.º 2351/2007, 
de 14 de Fevereiro; 

 Criação de momentos de reflexão entre os docentes para análise dos resultados escolares, com regularidade, 
no decurso do ano lectivo e não apenas no final do ano lectivo; 

 Realização de análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos do 2.º ciclo na avaliação sumativa 
interna e nas provas de aferição, por turma, por ano e por ciclo; 

 Realização de análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos do 3.º ciclo na avaliação sumativa 
interna e na sumativa externa; 

 Elaboração de estudos comparativos dos resultados alcançados no final do ano lectivo com os do ano 
anterior. 

Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Elaboração de registos que evidenciem a avaliação, por parte da gestão intermédia e/ou de topo, das 

estratégias de melhoria de carácter organizacional;  
 Participação de todos os intervenientes na avaliação realizada; 
 Realização de análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos do 1.º ciclo na avaliação sumativa 

interna e nas provas de aferição, por turma, por ano e por ciclo; 
 Preparação do ano lectivo seguinte, no que respeita à organização e gestão pedagógica, à reformulação das 

práticas lectivas e ao reforço da avaliação formativa, tendo em atenção os resultados da avaliação, 
nomeadamente as discrepâncias entre as taxas de sucesso de Língua Portuguesa e de Matemática nos 
exames nacionais do 9.º ano. 

 
 
 
 
 
Professora requisitada  
c/ funções inspectivas: 

 
Georgina Florbela Fernandes Dinis C. Lopes   

  
Data: 

 
2007/11/28 
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Resultados escolares e estratégias de melhoria no ensino básico  
 

Ano lectivo 2007/2008 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO 
 

 
 

 
2. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO (em números – dados de  

Estabelecimentos  
 
A1 - Ed. Pré-

Esc. A2 - 1.º C A3 - 2.º e 3.º 
C A4 - EBI A5 - 3.º 

C/Sec. 
A6 - Sec./ 3.º 

C A7 - Sec. A8 - Total 

5 6 1 0 0 0 0 12 
 
Crianças/Alunos 

A9 - Ed. Pré-Esc. A10 - 1.º C A11 - 2.º C A12 - 3.º C A13 - Total 

168 324 166 205 863 
 
Docentes c/ componente lectiva 

A14 - Ed. Pré-Esc. A15 - 1.º C A16 - 2.º C A17 - 3.º C A18 - Apoio 
Educativo A19 - Total 

9 17 24 26 
 

5 
 

81 

 
A20 - Docentes s/ componente lectiva A21 - Dinamizadores (AEC) 

8 17 (1º ciclo); 9 (2º e 3º ciclos) 
 
Psicólogos 

A22 - A tempo inteiro A23 - A tempo parcial A24 - Total 

0 0 0 
 
Funcionários 

A25 - Auxiliares Acção 
Educativa A26 - Administrativos A27 - Outros A28 - Total 

Agrupamento ESCOLAS DA CARANGUEJEIRA Código 160313 
    

Escola sede E.B. 2,3 DR. CORREIA ALEXANDRE Código 341125 
  

Endereço RUA CARLOS J. MOREIRA 
  

Localidade CARANGUEJEIRA Código Postal 2420-115  
    

Concelho LEIRIA Distrito LEIRIA 
    

Telefone 244730040 Fax 244732436 
    

E-mail ce@eb23-dr-correia-alexandre.rcts.pt   
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30 6 14 50 

 
 
I – RESULTADOS ESCOLARES 

      (dados relativos ao ano lectivo anterior)  
                                 2006/2007 

 
1.º CICLO 

1. Alunos 

Ano escolaridade 1- Portugueses 2 -Estrangeiros 3 -Etnias 4 -Total 5 -ASE  6 -NEE 
7 - C/ Planos 

7.1 - 
Recup. 

7.2 - 
Acomp. 

7.3 -
Desenvol. 

B1 - 1.º Ano 65 0 1 66 9 3 0 0 0 

B2 - 2.º Ano 75 4 1 80 17 0 5 7 0 

B3 - 3.º Ano 91 3 1 95 12 5 6 0 0 

B4 - 4.º Ano 73 1 0 74 11 3 11 0 0 

      B5 - Total 304 8 3 315 49 11 22 7  0 
 

B6 - Taxa de insucesso   2,2% B7 - Taxa de abandono  0 % 

 
2. Transitaram de ano 

Ano 
escolaridade 

1- Total 
2 - S/ Aproveitamento 3 - C/ Planos 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 2.3 - L. Port. e Mat. 3.1 - Recup. 3.2 - Acomp. 3.3 - Desenvol. 

B8 - 1.º Ano 66 5 3 3 0 0 0 

B9 - 2.º Ano 77 2 1 1 2 7 0 

B10 - 3.º Ano 93 2 2 2 4 0 0 

B11 - 4.º Ano 72 1 2 1 9 0 0 

  B12 - Total 308 10 8 7 15 7 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1- Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 
4 - C/ Planos 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B13 - 2.º Ano 3 3 0 3 0 

B14 - 3.º Ano 2 2 0 2 0 

B15 - 4.º Ano 2 2 0 2 0 

       B16 - Total 7 7 0 7 0 

 
4. Concluíram o 1.º ciclo 

 
C/ Anos de frequência 

B17 - 3 anos B18 - 4 anos B19 - 5 anos B20 - 6 anos B21 - 7 ou + anos B22 - Total 

0 64 6 2 0 72 
 

 
Sem aproveitamento 

B23 - Língua Portuguesa B24 - Matemática B25 - L. Portuguesa e Matemática  * 

1 2 1 
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* Registar as medidas programadas, tendo em vista o sucesso educativo destes alunos (anexar, se necessário) 

 
 

2.º CICLO 
 
1. Alunos 

Ano 
escolaridade 

1 - Portugueses 2 - Estrangeiros 3 - Etnias 4 - Total 5 - ASE  6 - NEE 

 

7 - C/ Planos 
7.1 - 

Recup. 
7.2 - 

Acomp. 

7.3 - 
Desenvol.  

B26 - 5.º Ano 91 7 0 98 20 1 25 5 0 

B27 - 6.º Ano 65 0 0 65 11 6 13 1 0 

   B28 - Total 156 7 0 163 31 7 38 6 0 
 

B29 - Taxa de insucesso   7,4 % B30 - Taxa de abandono   0 % 

 
2. Transitaram de ano 

Ano escolaridade 1 - Total 
2 - S/ Aproveitamento 3 - C/ Planos 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 2.3 - L. Port. e Mat. 3.1 - Recup. 3.2 - Acomp. 3.3- Desenvol. 

B31 - 5.º Ano 89 0 5 2 18 4 0 

B32 - 6.º Ano 62 3 11 0 11 0 0 

    B33 - Total 151 3 16 2 29 4 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1 - Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 

4 - C/ Planos 
 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B34 -5.º Ano 9 9 0 7 1 

B35 -6.º Ano 3 3 0 2 1 

      B36 -Total 12 12 0 9 2 
 
4. Concluíram o 2.º ciclo 

 

C/ Anos de frequência 
 

B37 - 1 ano B38 - 2 anos B39 - 3 anos B40 - 4 anos B41 - 5 ou + anos B42 - Total 
 
0 

 
56 

 
4 

 
2 

 
0  62 

 

 

Sem aproveitamento 
 

B43 - Língua Portuguesa B44 - Matemática B45 - L. Portuguesa e Matemática  * 

3 11 0 
 

* Registar as medidas programadas, tendo em vista o sucesso educativo destes alunos (anexar, se necessário) 
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3.º CICLO 
1. Alunos 

Ano escolaridade 1 - Portugueses 2 - Estrangeiros 3- Etnias 4 - Total 5 - ASE  6 - NEE 

 

7 - C/ Planos 

7.1 
Recup. 

7.2 
Acomp. 

7.3 
Desenvol. 

B46 - 7.º Ano 64 2 0 66 22 2 28 3 0 

B47 - 8.º Ano 48 1 0 49 6 1 13 0 0 

B48 - 9.º Ano 62 0 0  62 6 2 27 8 0 

 B49 - Total 174 3 0 177 34 5 68 11 0 
 

B50 - Taxa de insucesso   13 % B51 - Taxa de abandono  5,34% 
2. Transitaram de ano 

Ano escolaridade 1 - 
Total 

 
2 - S/ Aproveitamento 

 

 
3 - C/ Planos 

 

2.1  L. 
Portuguesa 

      2.2 - 
Matemática 

3.1 - 
Recuperação 

3.2 – 
Acompanha- 

mento 

3.3 – 
Desenvolvi-

mento 

B52 - 7.º Ano 62 1 3 24 3 0 

B53 - 8.º Ano 43 1 5 7 0 0 

B54 - 9.º Ano 50 1 16 17 6 0 

   B55 – Total 155 3 24 48 9 0 
 
3. Ficaram retidos 

Ano 
escolaridade 

1 - Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 
4 - C/ Planos 

 
4.1 - 

Recuperação 
4.2 - 

Acompanhamento 

B56 - 7.º Ano 4 4 0 4 0 

B57 - 8.º Ano 6 6 0 6 0 

B58 - 9.º Ano 12               10  2  10 2  

  B59 – Total 22 20 2 20 2 
 
4. Concluíram o 3.º ciclo 

 
C/ Anos de frequência 

 
B60 - 2 anos B61 - 3 anos B62 - 4 anos B63 - 5 anos B64 - 6 ou + 

anos 
B65 - 
Total 

0 39 10 1 0 50 
 

 
Sem aproveitamento 
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B66 - Língua Portuguesa B67 - Matemática 

1 16 
 

 
 

 
II – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 

 
 

1. Definição dos Critérios de Avaliação 
 
 
1.1. Participação  

 
 
 
  

Sim Não 
  A definição dos critérios de avaliação foi reflectida e analisada por todos os docentes do  
  Agrupamento/Escola em sede das estruturas de orientação educativa: 

                  C1 - conselho de docentes X  
                  C2 - conselho de directores de turma  X 
                  C3 - departamentos curriculares X  
  C4 - Estas estruturas elaboraram e apresentaram propostas ao CP para definição dos critérios de 
  avaliação  X 

  O CP definiu os critérios de avaliação após análise e negociação para: 
                   C5 - cada ciclo de escolaridade X  

                  C6 - cada ano de escolaridade X  
                  C7 - a construção dos instrumentos de avaliação  X 
                  C8 - a marcação das datas das provas/testes de avaliação 
 

 X 
  C9 - Os critérios definidos pelo CP integram o Projecto Curricular de Agrupamento/Escola X  
  C10 - Os critérios definidos pelo CP integram os Projectos Curriculares de Turma  X 

 
  C11 - Apreciação global 

C4 – A elaboração/apresentação de propostas para os critérios de avaliação não foi extensiva ao CDT. 
 
                                                                                                                                                                         
 

 
 
1.2. Divulgação  

 
 

 
 
  

Sim Não 
  Os critérios de avaliação definidos pelo CP foram divulgados:  
                  C12 - aos docentes do Agrupamento/Escola através das respectivas estruturas X  
                  C13 - aos serviços especializados de apoio educativo através do seu representante no CP 

                   
X  

                  C14 - aos alunos do 1.º ciclo pelo seu professor X  
  aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos:  
                  C15 - pelos professores de cada disciplina X  
                  C16 - pelo respectivo director de turma 
 

X  
  aos encarregados de educação: 
                  C17 - dos alunos do 1.º ciclo, na primeira reunião do ano lectivo com o professor da turma, 
                  aquando da apresentação dos conteúdos programáticos e dos objectivos a atingir X  

                  C18 - dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos na primeira reunião do ano lectivo com o director de 
                  turma, aquando da apresentação dos conteúdos programáticos e dos objectivos a atingir 
                           

X  

                  C19 - à associação de pais pela direcção executiva X  
 
  C20 - Apreciação global 
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1.3. Registo de evidências das acções desenvolvidas  

 
 

 
 
  

Sim Não 
    C21 - Convocatórias para as reuniões do CP X  

  C22 - Convocatórias para as reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  
    C23 - Convocatórias para as reuniões com outros intervenientes no processo de avaliação dos 
    alunos X  

  Actas de reuniões:  
                  C24 - do conselho pedagógico X  
                  C25 - das diversas estruturas de orientação educativa X  
                  C26 - dos departamentos curriculares X  
                  C27 - do conselho de docentes X  
                  C28 - do conselho de directores de turma X  
                  C29 - do conselho de turma X  
                  C30 - dos serviços especializados de apoio educativo  X 
                  C31 - dos professores do 1.º ciclo com os encarregados de educação X  
                  C32 - dos directores de turma com os encarregados de educação  X 
                  C33 - do conselho executivo com a associação de pais  X 
  C34 – Sumários registados no livro de ponto X  
 
  C35 - Apreciação global 

C3O – Não existem SPO.  
 
 

 
 

2. Operacionalização dos Critérios de Avaliação 
 
2.1. Modalidades de avaliação 

 
 
 
  

Sim Não 
                  C36 - diagnóstica X  
                  C37 - formativa X  
                  C38 - sumativa interna X  
 
 

2.2. Avaliação diagnóstica  
 
 

 
 
  

Sim Não 
  Foi realizada: 
                  C39 - no início do ano lectivo X  
                  C40 - no decurso do ano lectivo quando necessária  X  
                  C41 - de forma articulada com a avaliação formativa X  
                  C42 - no respeito pelos critérios definidos pelo CP X  
  As matrizes das provas/testes foram construídas através de: 
                  C43 - um trabalho plural e partilhado X  
                  C44 - um trabalho meramente individual X  
  C45 – Os docentes do Agrupamento/Escola realizaram provas/testes de avaliação diagnóstica X  
  C46 - Os docentes realizaram o teste de avaliação diagnóstica, com base numa matriz uniforme, para 
  os alunos do mesmo ano de escolaridade X  

  C47 - O Projecto Curricular de Turma contempla estratégias de diferenciação pedagógica X  
 

  C48 - Apreciação global 
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A construção dos instrumentos de avaliação diagnóstica processou-se individualmente e/ou cooperativamente consoante a existência 
de um só professor da disciplina (trabalho mais individual) ou vários professores (trabalho colectivo). A matriz dos instrumentos de 
avaliação diagnóstica, aplicados nos diferentes anos de escolaridade, assumiu as duas características (uniforme/diferenciada) em 
função de realidades distintas nas escolas do 1.ºCEB e das disciplinas/turmas do 2.º e 3.CEB. 
 

 
 
 
2.3. Avaliação formativa  Sim Não 

  Foi realizada:  
                  C49 - no decurso do ano lectivo, assumindo um carácter contínuo e sistemático X  
                  C50 - de forma articulada com a avaliação diagnóstica X  
                  C51 - no respeito pelos critérios definidos pelo conselho pedagógico X  
  C52 - Constituiu a principal modalidade de avaliação X  
  C53 - Recorreu a uma variedade de instrumentos de avaliação X  
  C54 - Contribuiu para a reformulação do Projecto Curricular de Turma X  
  Os instrumentos de avaliação foram construídos através de: 
                  C55 - um trabalho plural e partilhado X  
                  C56 - um trabalho meramente individual X  
 
  C57 - Apreciação global 

C55 e C56 –Ver nota anterior. 
 
2.4. Avaliação sumativa interna  Sim Não 

  Foi realizada:  
                  C58 - no final de cada período lectivo X  
                  C59 - no final de cada ano X  
                  C60 - no final de cada ciclo X  
                  C61 - utilizou a informação recolhida no âmbito da avaliação formativa X  
                  C62 - respeitou os critérios definidos pelo conselho pedagógico X  
  Os instrumentos de avaliação foram construídos através de:  
                  C63 - um trabalho plural e partilhado X  
                  C64 - um trabalho meramente individual X  
  Foi da responsabilidade: 
                  C65 - do professor de cada turma, no 1.º ciclo, em articulação com o conselho de docentes X  
                  C66 - dos professores que integram o conselho de turma nos 2.º e 3.º ciclos X  
  A informação resultante: 
                  C67 - traduziu a formulação de um juízo global sobre as aprendizagens realizadas pelos 
                 alunos X  

  No 1.º ciclo, expressou-se de forma descritiva:  
                  C68 - nas áreas curriculares disciplinares X  
                  C69 - nas áreas curriculares não disciplinares X  
                  C70 - nas actividades de enriquecimento curricular  X  
  Nos 2.º e 3.º ciclos expressou-se:  
                  C71 - numa classificação de 1 a 5 em todas as disciplinas X  
                  C72 - numa menção qualitativa nas áreas curriculares não disciplinares  X  
  C73 - A informação aos encarregados de educação foi acompanhada de uma apreciação descritiva X  
  C74 - O registo de língua utilizado nos documentos de avaliação trimestral é acessível a qualquer 
  encarregado de educação X  

  O resultado da avaliação sumativa interna promoveu a adopção de estratégias com vista ao  
  sucesso educativo dos alunos, designadamente: 
                  C75 - Planos de recuperação X  
                  C76 - Planos de acompanhamento X  
                  C77 - Planos de desenvolvimento  X 
  C78 - A progressão ou retenção dos alunos baseou-se na avaliação sumativa interna X  

 
  C79 - Apreciação global 

C77 – Não foram elaborados planos de desenvolvimento. 
 
2.4.1. Avaliação sumativa extraordinária 

 
 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  C80 -  Foram submetidos a esta modalidade de avaliação os alunos já retidos em qualquer ano de 
  escolaridade e que não possuíam condições necessárias para progredir  X 

  C81 - As propostas de retenção repetida foram apresentadas ao CP pelo professor do 1.º ciclo  X 
                  - com pareceres dos: 
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                          C82 - encarregados de educação  X 
                          C83 - serviços de psicologia e orientação  X 
                  C84 - com um plano de acompanhamento  X 
  C85 - As propostas de retenção repetida foram apresentadas ao CP pelo conselho de turma (2.º e 3.º 
  ciclos) X  

                  - com pareceres dos: 
                          C86 - encarregados de educação X  
                          C87 - serviços de psicologia e orientação  X 
                  C88 - com um plano de acompanhamento X  
                  C89 - com proposta para percurso alternativo ou curso de educação e formação X  

 
  C90 - Apreciação global 

C80 a C84 – Não se verificou no 1.º ciclo. 
C87 – Não existem SPO. 

 
2.4.2. Casos especiais de progressão  

 
 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  C91- Progrediram mais rapidamente no ensino básico os alunos que revelaram capacidades de 
  aprendizagem excepcionais    X 

  C92- As propostas de progressão antecipada foram apresentadas ao CP pelo professor do 1.º ciclo  X 
                  - acompanhadas de pareceres dos: 
                          C93 - encarregados de educação  X 
                          C94 - serviços especializados de apoio educativo ou psicólogos  X 
  C95 - As propostas de progressão antecipada foram apresentadas ao CP pelo conselho de turma (2.º 
  e 3.º ciclos)  X 

                  - acompanhadas de pareceres dos:  X 
                          C96 - encarregados de educação  X 
                          C97 - serviços especializados de apoio educativo ou psicólogos  X 

 
  C98 - Apreciação global 

C91 a C97 - Não se registaram casos especiais de progressão. 
 

 
2.5. Auto-avaliação  

 
 
 
  

Sim Não 
  C99 - Os alunos participaram, de forma sistemática, na sua própria avaliação X  
  C100 - Os alunos, a partir do 3.º ano de escolaridade efectuaram uma auto-avaliação escrita X  
  C101 - A matriz da ficha de auto-avaliação foi elaborada de acordo com os princípios definidos pelo 
  CP X  

 
  C102 - Apreciação global 

 
 

 
2.6 Processo individual do aluno Sim Não 

  C103 - O percurso escolar do aluno encontra-se documentado no seu processo individual X  
  C104 - O processo individual proporciona uma visão global desse percurso  X  
  C105 - Estão arquivados registos das diversas modalidades de avaliação sobre o desempenho dos 
  alunos X  

                  C106 - diagnóstica   
                  C107 - formativa X  
                  C108 - sumativa X  
                  C109 - auto-avaliação X  
  C110 - O Regulamento Interno estabelece as regras para consulta do processo individual X  

 
  C111 - Apreciação global 
 
 

2.7. Avaliação externa  Sim Não 
  A Direcção Executiva enviou à Direcção Regional o relatório da avaliação relativo às provas de 
  aferição, contendo:  
                  C112 - a análise do desempenho dos alunos do Agrupamento/Escola X  



 
 
ACTIVIDADE I.2 
Resultados escolares e estratégias de melhoria no ensino básico 

 

10 

                  C113 - o plano de acção para o ano lectivo seguinte X  
 

  C114 -  Apreciação global 
 

 
 

2.8. Monitorização do processo de avaliação  Sim Não 
  Procedimentos regulares de monitorização:  
                  C115 - nas diversas estruturas de orientação educativa para cumprimento e operaciona- 
                  lização dos critérios de avaliação  X  

                  - no conselho pedagógico para assegurar: 
                          C116 - o cumprimento do currículo nacional X  
                          C117 - o primado da avaliação formativa X  
                          C118 - a valorização dos processos de auto-avaliação X  
                          C119 - a utilização de técnicas e instrumentos diversificados de avaliação X  
                          C120 - a (re)orientação do processo educativo X  
                          C121 - a retenção dos alunos como medida pedagógica de última instância X  
                          C122 - a participação de diversos intervenientes X  

 
 

                        Sim Não 
                          C123 - professores X  
                          C124 - alunos X  
                          C125 - conselho de docentes X  
                          C126 - conselho de turma X  
                          C127 - órgãos de gestão X  
                          C128 - encarregados de educação X  
                          C129 - serviços especializados de apoio educativo X  
                  - na direcção executiva para garantir a transparência, rigor e a equidade do processo:  
                          C130 - cumprimento das orientações definidas a nível nacional X  
                          C131 - respeito pelas regras estabelecidas no Regulamento Interno X  
                          C132 - salvaguarda dos interesses de todos os intervenientes  X  
 
  C133 - Apreciação global 

 
 
2.9. Registo de evidências das acções desenvolvidas 

 
 

 
 
  

Sim Não 
    C134 - Convocatórias para reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  

  C135 - Convocatórias para reuniões do prof. 1.º ciclo c/ os encarregados de educação X  
  C136 - Convocatórias para reuniões do director de turma c/ os encarregados de educação X  
  C137 - Actas de reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  
  C138 - Actas de reuniões com os encarregados de educação X  
  C139 - Ordens de serviço  X 
  C140 - Dossiers de departamento X  
  C141 - Processos individuais dos alunos X  
  C142 - Portfolios construídos pelos alunos X  
  C143 - Cadernetas escolares X  
  C144 - Sumários registados no livro de ponto  X  
  C145 - Planos de recuperação X  
  C146 - Planos de acompanhamento X  
  C147 - Planos de desenvolvimento  X 
  C148 - Regulamento Interno X  
  C149 - Projecto Curricular de Agrupamento/Escola X  
  C150 - Projectos Curriculares de Turma   
  C151 - Relatórios intercalares de avaliação das aprendizagens elaborados pelas diversas estruturas 
  de orientação educativa X  

 
  C152 - Apreciação global 
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III – ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS E RESULTADOS 
 

1. Elaboração e implementação de Planos 
 

1.1 Planos de recuperação Sim Não 
  Os planos de recuperação foram elaborados:  
    no final do 1.º período: 
                  D1 - para os alunos do 1.º ciclo, sempre que revelaram dificuldades em prosseguir com 
                  sucesso as aprendizagens X  

                  D2 - para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos por terem obtido três ou mais níveis inferiores a 3 X  
  no decurso do 2.º período, até à interrupção das aulas no Carnaval: 
                  D3 - sempre que os alunos indiciaram dificuldades de aprendizagem X  
    pelo professor do 1º ciclo, com a participação: 
                  D4 – de outros técnicos de educação X  
                  D5 - dos próprios alunos X  
                  D6 - dos encarregados de educação X  
    pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de:   
                  D7 - outros técnicos de educação X  
                  D8 - os próprios alunos X  
                  D9 - os encarregados de educação X  
  D10 - As propostas dos planos de recuperação foram submetidas à apreciação do CP para avaliação 
  da sua adequabilidade às situações diagnosticadas X  

  D11 - Os planos, depois de aprovados, foram apresentados à direcção executiva X  
  D12 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução X  
  D13 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de recuperação aos encarregados de 
  educação X  

  D14 - O Agrupamento/Escola procedeu de imediato à sua implementação  X  
 

 D15 -  Apreciação global 
As evidências relativas ao envolvimento de outros técnicos de educação decorrem, essencialmente, da participação dos 
professores de apoio educativo na elaboração destes planos e do encaminhamento de alguns alunos para consultas de psicologia 
e desenvolvimento em instituições externas.                                                                                                                                                                     
 

 
 

1.2. Planos de acompanhamento   Sim Não 
  D16 - Os planos de acompanhamento foram elaborados no final do ano lectivo para os alunos que  
  tenham sido objecto de retenção em resultado da avaliação sumativa interna X  

  D17 - Pelo professor do 1º ciclo com a participação de: X  
                  D18 - outros técnicos de educação X  
                  D19 - os próprios alunos X  
                  D20 - os encarregados de educação X  
  D21 - Pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos com a participação de: X  
                  D22 - outros técnicos de educação X  
                  D23 - os próprios alunos X  
                  D24 - os encarregados de educação X  
  D25 - As propostas dos planos de acompanhamento foram submetidas à apreciação do CP para 
  avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas X  

  D26 - Os planos, depois de aprovados, foram apresentados à direcção executiva X  
 

 Sim Não 
  D27 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução X  
  D28 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de acompanhamento aos encarregados de 
  educação X  

  D29 - Os planos de acompanhamento elaborados no ano lectivo anterior estão a ser aplicados aos 
  alunos  X  

 
  D30 - Apreciação global 

Ver nota anterior 
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1.3 Planos de desenvolvimento 

 
 
 
  

Sim Não 
  D31 - Os planos de desenvolvimento foram elaborados, no final do 1.º período, para os alunos que  
  revelaram capacidades excepcionais de aprendizagem  X 

  D32 - Pelo professor do 1º ciclo com a participação de:  X 
                  D33 - outros técnicos de educação  X 
                  D34 - os próprios alunos  X 
                  D35 - os encarregados de educação  X 
  D36 - Pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de:  X 
                  D37 - outros técnicos de educação  X 
                  D38 - os próprios alunos  X 
                  D39 - os encarregados de educação  X 

  D40 - As propostas dos planos de desenvolvimento foram submetidas à apreciação do CP para 
  avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas  X 

  D41 - Os planos de desenvolvimento depois de aprovados foram apresentados à direcção executiva  X 
  D42 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução  X 
  D43 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de desenvolvimento aos encarregados de 
  educação  X 

  D44 - O Agrupamento/Escola procedeu de imediato à sua implementação   X 
 

  D45 - Apreciação global 
 
Não foram elaborados planos de desenvolvimento. 
 
 

 
 

2. Outras estratégias de melhoria organizacional 
 

 
  

Sim Não 
  D46 - Humanização do espaço físico do Agrupamento/Escola X  
  D47 - Elaboração de horários em função dos interesses dos alunos X  
  D48 - Atendimento dos encarregados de educação em tempo ajustado aos seus horários laborais X  
  D49 - Participação activa dos encarregados de educação na vida da escola X  
  D50 - Diversificação ajustada de recursos didáctico-pedagógicos X  
  D51 - Melhoria no sistema de comunicação interna no Agrupamento/Escola  X  
  D52 - Melhoria no sistema de comunicação com a comunidade educativa X  
  D53 - Outras X  

 
 

  D54 - Apreciação global 
D53-  Envolvimento da Escola em vários projectos/actividades potencializadores do sucesso educativo dos alunos ( ex. Plano de 
Acção da Matemática, Plano Nacional de Leitura, Plano Nacional do Ensino do Português, Clubes Temáticos, Actividades 
Artísticas). 
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IV – AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
1. Estratégias  

 
 
  

Sim Não 
  O Agrupamento/Escola avaliou as estratégias de melhoria relativas: 
                   E1 - à implementação dos Planos  X  
                  E2 - outras estratégias de carácter organizacional X  
 As estratégias adoptadas foram objecto de avaliação: 
                  E3 - contínua e sistemática X  
                  E4 - apenas no final do ano  X 
  E5 - A avaliação realizada foi participada por todos os intervenientes X  
  O Agrupamento/Escola possui registos que evidenciam a avaliação:  
                  E6 - global dos Planos implementados X  
                  E7 - das estratégias de melhoria organizacional X  
  E8 - O relatório resultante da avaliação dos Planos foi enviado à respectiva DRE X  
 
  E9 - Apreciação global 

 
 
                                                                                                                                                                         
 

 
 
2. Resultados escolares 

 
  

Sim Não 
  Existiram momentos de reflexão entre os docentes para analisar os resultados escolares: 
                  E10 - apenas no final de cada período lectivo  X 
                  E11 - com regularidade, no decurso do ano lectivo X  
                  E12 - só no final do ano lectivo  X 
  Foi efectuada análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos dos 1.º e 2.º ciclos  
  na avaliação sumativa interna e nas provas de aferição:  
                  E13 - por turma  X 
                  E14 - ano  X  
                  E15 - ciclo X  

  E16 - Foi efectuada análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos do 3.º ciclo na  
  avaliação sumativa interna e na sumativa externa (exames nacionais) X  

  E17 - Foram elaborados estudos comparativos dos resultados alcançados no final do ano lectivo com  
  os do ano anterior X  

  A avaliação dos resultados foi considerada na preparação do ano lectivo seguinte, designadamente: 
                  E18 - na organização e gestão pedagógica X  
                  E19 - na reformulação de práticas lectivas X  
                  E20 - no reforço da avaliação formativa X  

 
  E21 - Apreciação global 
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Percursos Curriculares Alternativos – Despacho Normativo nº 1/2006, de 6 de Janeiro 
 
2006/2007 

 
 
3.º ciclo 

Ano 
escolaridade 

1  
Total de 
alunos 

2  Alunos por nível etário 
3 

Total de 
turmas 

4  N. º de alunos por turma 

2.1 
12 a 13 anos 

2.2 
14 a 15 anos 

2.3 
>15 

4.1 
< 10 a 12 

4.2 
13 a 15 

4.3 
> 15 

P5 7.º Ano 24 9 12 3 2 1(11)     1 ( 13)    0 

P6 8.º Ano - - - - - - - - 

P7 9.º Ano - - - - - - - - 

P8 Total 24 9 12 3 2 1 1 0 
 

2007/2008 
3.º ciclo 

Ano 
escolaridade 

1  
Total de 
alunos 

2  Alunos por nível etário 
3 

Total de 
turmas 

4  N. º de alunos por turma 

2.1 
12 a 13 anos 

2.2 
14 a 15 anos 

2.3 
>15 

4.1 
< 10 a 12 

4.2 
13 a 15 

4.3 
> 15 

P5 7.º Ano - - - - - - - - 

P6 8.º Ano 14 1 10 3 1  1  0 

P7 9.º Ano - - - - - - - - 

P8 Total 14 1 10 3 1  1  0 
 
Organização do percurso curricular alternativo 

 
 
 
  

Sim Não 
  Q1 A elaboração do currículo do percurso foi confiada a uma equipa de professores/formadores  X  
  Q2 Esses docentes/ técnicos asseguram a leccionação da(s) turma(s)  X 

 
  Q3 Apreciação global 

 
 
2. Os conteúdos do percurso curricular alternativo foram fixados com base  

 
 
 
  

Sim Não 
  Q4 Nos resultados da avaliação diagnóstica  X 
  Q5 Nas necessidades e interesses dos alunos X  
  Q6 Nas necessidades do meio onde se inserem X  

  Q7 No ajustamento e articulação entre as diversas componentes do currículo e de outras 
  actividades de enriquecimento curricular X  

 
  Q8 Apreciação global 

 
 

3. Estrutura curricular  
   

 
 
 
  

Sim Não 
  Q9 A estrutura curricular respeita a organização por ciclo de escolaridade X  
  Q10 A carga horária semanal respeita os limites previstos por ano de escolaridade e ciclo de 
  Ensino X  

  Q11 A carga horária prevista no currículo regular é mantida nas disciplinas de Língua Portuguesa e 
  Matemática  X  

  Q12 A estrutura curricular contempla uma formação artística, vocacional, pré-profissional ou 
  profissional X  
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  Q13 Que componentes de formação artística ou vocacional foram consideradas: Expressão Artística, Educação 
Tecnológica; Técnicas de Informação e Comunicação  

 
3.1 Plano curricular 

Tipo de Formação Designação das disciplinas/Áreas disciplinares 
Q14 Escolar LP,Mat, Inglês, Francês, Ciências do Ambiente, Ciências 

Sociais e Humanas, Formação Pessoal e Social, Metodologia 
do Trabalho, Educ. Física, 

Q15 Artística/Vocacional Expressão Musical, Expressão Dramática, Educação 
Tecnológica, Técnicas de Informação e Comunicação 

Q16 Pré-profissional/Profissional Não tem 
 

  Q17 Apreciação global 
 
 

 
4. Processo individual do aluno 

 
 
 
  

Sim Não 
  Q18 O processo individual possui materiais reveladores do percurso do aluno  X  

  Q19 O percurso escolar do aluno encontra-se documentado com pareceres de professores, 
  psicólogos e outros técnicos intervenientes no processo X  

  Estão arquivados(as):  X 
                 Q20 resultados de avaliação diagnóstica realizada no início da formação  X 
                 Q21 instrumentos de avaliação variados   X 
                 Q22 informações sobre assiduidade  X  
                 Q23 registos de avaliação periódica e final X  
                 Q24 registos de auto-avaliação X  
                 Q25 autorização do encarregado de educação relativa à frequência do percurso curricular 
                 alternativo X  

 
  Q26 Apreciação global 

 
 

 
5. Assiduidade 

 
 
 
  

Sim Não 
  Q27 Os alunos são assíduos * X  
  Q28 Alguns alunos desistiram do percurso curricular alternativo no 1.º período (n.º) * X  
  Q29 Alguns alunos desistiram do percurso curricular alternativo no 2.º período (n.º) *  X 

 
  Q30 Apreciação global  * 

 
Q 28 – 2 ALUNOS. 
 
 

 
6. Acompanhamento e avaliação 

 Sim Não 
  O Conselho Pedagógico: 
 
 

  

          Q31 acompanha o funcionamento pedagógico das turmas  X  
          Q32 efectua a avaliação do funcionamento das turmas  X  
  Q33 Os docentes das turmas reúnem quinzenalmente para definição e acompanhamento 
  da evolução dos alunos X  

 
  Q34 Apreciação global 
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7. Certificação 

Foram atribuídos 
 
 
  

Sim Não 
  Q35 Certificados comprovativos de conclusão do percurso curricular alternativo com discriminação 
  de disciplinas e áreas curriculares (n.º)  X 

  Q36Diplomas de Ensino Básico (n.º)  X 
 

  Q37 Apreciação global 
 
 
 
 

 
 
8. Transição para Curso de Educação e Formação (CEF) 

 
 
  

Sim Não 
  Q38 Os alunos que efectuaram 15 anos e não concluíram a escolaridade obrigatória foram 
  integrados em CEF (n.º) X  

  Q39 A transição para os CEF ocorreu no decurso do 1.º período (n.º)  X 
  Q40 A transição para os CEF ocorreu no final do ano lectivo (n.º) X  

 
  Q41Apreciação global 

Q38 – 7 ALUNOS 
Q40 – 7 ALUNOS 
 
 
 

 
 
9. Apreciação geral sobre a oferta de percursos curriculares alternativos nesta Unidade de Gestão 
 

A oferta de um PCA surgiu para fazer face à necessidade de evitar o abandono escolar de um número considerável de 
alunos com dificuldades de aprendizagem e com severas limitações para uma progressão bem sucedida no currículo 
regular. Na sua grande maioria, são alunos oriundos de meios culturalmente desfavorecidos, sem grandes expectativas 
académicas.   
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Relatório Síntese 
Resultados Escolares e Estratégias de Melhoria no Ensino Básico  

 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CARANGUEJEIRA                                         CÓDIGO 160313 
 
Período de intervenção: De 23.NOV.07 a 27.NOV.07   
Turmas seleccionadas; Turma F do 3.º ano da EB1 da Caranguejeira; 6.ºB e 7.ºC; 8.ºD (PCA) 
 
INTRODUÇÃO 
 
No âmbito da actividade Resultados Escolares e Estratégias de Melhoria no Ensino Básico, inserida no programa 
de acompanhamento do Plano Anual de Actividades da Inspecção-Geral da Educação, foi elaborado este relatório 
que apresenta as conclusões mais relevantes referentes às cinco áreas a seguir mencionadas e que foram objecto 
de análise nesse Agrupamento de Escolas. 
 
1. RESULTADOS ESCOLARES 
 
1.1. Indicadores de sucesso 
 
Tendo como referência os indicadores de sucesso apurados pela IGE1

 

 do ano lectivo de 2004/2005 e os dados 
fornecidos pelo Agrupamento relativos ao ano lectivo de 2006/2007, estabeleceu-se a comparação dos resultados 
obtidos pelos alunos. 

Aspectos mais positivos 
 
Taxa de transição ao 2.º ciclo (97,3%), 2,1% superior ao indicador de referência (95,2%); 
Taxa de transição no 3.º ciclo (88,0%), 9,1% superior ao indicador de referência (78,9%);  
Taxa de sucesso no 3.º ciclo (97%), 16,1% superior ao indicador de referência (80,9%). 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Taxa de transição ao 2.º ciclo com 11 ou mais anos (2,8%), 1,5% superior ao indicador de referência (1,3%); 
Taxa de desperdício2

 
 no EB (5,3%), apesar de 4,9% inferior ao indicador de referência (10,2%). 

1.2. Provas de aferição 
 
Tendo como referência os resultados nacionais das provas de aferição relativos ao ano lectivo de 2006/20073 e os 
dados fornecidos pelo Agrupamento referentes aos anos lectivos de 2005/2006 e 2006/20074, em relação às 
disciplinas de Língua Portuguesa5 e de Matemática6

 
, estabeleceu-se a comparação dos resultados obtidos. 

Aspectos mais positivos 
 
Evolução da taxa do sucesso de Língua Portuguesa no 1.º ciclo; 
Evolução da taxa do sucesso de Matemática no 1.º ciclo; 
Evolução da taxa do sucesso de Língua Portuguesa no 2.º ciclo; 
Evolução da taxa do sucesso de Matemática no 2.º ciclo; 
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (91,50%), no 1.º ciclo, 2,4% acima da taxa nacional; 
Localização da taxa de sucesso de Língua Matemática (84,30%), no 1.º ciclo, 4% acima da taxa nacional; 
Localização da taxa de sucesso de Matemática (72,90%), no 2.º ciclo, 14% acima da taxa nacional. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (84,30%), no 2.º ciclo, 2,1% abaixo da taxa nacional. 
                                              
1 www.ige.min-edu.pt (Avaliação, Desempenho Escolar dos Alunos, SUBSITE). 
2 Valor óptimo 0%. 
3 Provas de aferição do 4.º Ano 2006/2007 (Língua Portuguesa - 89,10%; Matemática - 80,30%) e 6.º Ano (Língua Portuguesa - 85,40%; 
Matemática - 58,90%). 
4 Os dados cedidos pelo Agrupamento relativos ao ano lectivo de 2005/2006 reportam a uma amostra de duas escolas do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico, perfazendo ¼ dos estabelecimentos de ensino deste ciclo.  
5 Ano lectivo 2005/2006 – 4.º Ano (68%) e 6.º Ano (49,7%), ano lectivo 2006/2007 – 4.º Ano (91,5%) e 6.º Ano (84,3%). 
6 Ano lectivo 2005/2006 – 4.º Ano (66%) e 6.º Ano (40,29%), ano lectivo 2006/2007 – 4.º Ano (84,30%) e 6.º Ano (72,90%). 
 

http://www.ige.min-edu.pt/�
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1.3. Exames nacionais do 9.º ano 
 
Tendo como referência os resultados nacionais dos exames de 2006/20077 e os dados fornecidos pelo 
Agrupamento relativos aos anos lectivos de 2004/2005 a 2006/2007, em relação às disciplinas de Língua 
Portuguesa8 e de Matemática9

 
, estabeleceu-se a comparação dos resultados obtidos. 

Aspectos mais positivos 
 
Evolução da taxa do sucesso de Língua Portuguesa, apesar de no ano lectivo 2005/2006 ser de apenas 51,70%. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Evolução da taxa do sucesso de Matemática; 
Localização da taxa de Língua Portuguesa (86,30%), 1,7% abaixo da taxa nacional; 
Localização da taxa de Matemática (44,40%), apesar de 15,4% acima da taxa nacional. 
 
2. PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 
 
2.1. Definição dos Critérios de Avaliação 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Reflexão sobre os critérios de avaliação por parte dos docentes do Agrupamento em sede das estruturas de 

orientação educativa; 
 Definição dos critérios de avaliação pelo Conselho Pedagógico (CP), após análise e negociação, para cada 

ciclo/ano de escolaridade; 
 Inclusão dos critérios definidos no Projecto Curricular de Agrupamento (PCA); 
 Divulgação dos critérios de avaliação definidos junto de todos os docentes, técnicos, alunos e encarregados 

de educação. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Elaboração e apresentação ao CP de propostas de definição dos critérios de avaliação, pelas estruturas de 

gestão intermédia/estruturas de apoio educativo;  
 Construção dos instrumentos de avaliação, tendo em consideração a definição dos critérios de avaliação pelo 

CP; 
 Definição dos critérios pelo CP, após análise e negociação, para a marcação das datas das provas/testes de 

avaliação; 
 Inclusão dos critérios definidos nos Projectos Curriculares de Turma (PCT). 
 
2.2. Operacionalização dos Critérios de Avaliação 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Implementação das modalidades de avaliação (diagnóstica, formativa e sumativa), respeitando os critérios 

definidos; 
 Construção de matrizes uniformes para as provas/testes, através de um trabalho plural e partilhado; 
 Realização de testes de avaliação diagnóstica, com base nas matrizes construídas, para os alunos do mesmo 

ano de escolaridade; 
 Aplicação de provas/testes de avaliação diagnóstica pelos docentes do Agrupamento;  
 Consideração de estratégias de diferenciação pedagógica nos PCT; 
 Articulação da avaliação diagnóstica com as estratégias de diferenciação pedagógica; 
 Realização da avaliação formativa, no decurso do ano lectivo, assumindo um carácter contínuo e sistemático; 
 Articulação da avaliação formativa com a avaliação diagnóstica no respeito pelos critérios (gerais) definidos 

pelo CP; 
 Utilização de uma variedade de instrumentos de avaliação formativa; 
 Construção dos instrumentos de avaliação formativa e sumativa interna através de um trabalho plural e 

partilhado; 
 Realização da avaliação sumativa interna de acordo com os critérios (gerais) definidos pelo CP; 

                                              
7 Exames do 9.º Ano 2006/2007 (Língua Portuguesa - 88%; Matemática - 29%). 
8 Ano lectivo 2004/2005 (86,36%), ano lectivo 2005/2006 (51,70%), Ano lectivo 2006/2007 (86,30%). 
9 Ano lectivo 2004/2005 (38,63%), ano lectivo 2005/2006 (61,10%), Ano lectivo 2006/2007 (44,40%). 
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 Realização da avaliação sumativa utilizando a informação recolhida no âmbito da avaliação formativa; 
 Corresponsabilização dos Conselhos de Docentes e dos Conselhos de Turma na avaliação sumativa; 
 Formulação descritiva da avaliação sumativa interna, no 1º ciclo, das áreas curriculares disciplinares e não 

disciplinares e das actividades de enriquecimento curricular; 
 Atribuição de uma menção qualitativa nas áreas curriculares não disciplinares, nos 2º e 3º ciclos; 
 Apreciação descritiva referente à avaliação sumativa interna na informação prestada aos encarregados de 

educação; 
 Apreciações escritas nos documentos de avaliação com linguagem acessível a qualquer encarregado de 

educação; 
 Elaboração de planos de recuperação e acompanhamento como estratégia de melhoria do sucesso educativo, 

resultante da avaliação sumativa interna;  
 Apresentação ao CP, pelo Conselho de Turma (2º e 3º ciclos), das propostas de retenção repetida dos alunos, 

acompanhadas dos pareceres dos encarregados de educação, e de um plano de acompanhamento e de uma 
proposta para percurso alternativo ou curso de educação e formação;10

 Participação dos alunos, de forma sistemática, na sua própria avaliação; 
 

 Monitorização do processo de avaliação nas diversas Estruturas de Orientação Educativa, pelo CP e pelo 
Conselho Executivo.  

 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Inclusão no processo individual dos alunos do Percurso Curricular Alternativo de documentação que revele o 

seu percurso escolar. 
 
3. ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS E DOS RESULTADOS 
 
3.1. Elaboração e Implementação de Planos 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Elaboração dos planos de recuperação, no final do 1.º período, para os alunos do 1.º ciclo, sempre que 

revelaram dificuldades em prosseguir com sucesso as aprendizagens e para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos, 
que tenham obtido três ou mais níveis inferiores a 3; 

 Elaboração dos planos de recuperação, no decurso do 2.º período, até à interrupção das aulas, no Carnaval, 
sempre que os alunos indiciaram dificuldades de aprendizagem; 

 Elaboração dos planos de recuperação e de acompanhamento pelo professor do 1º ciclo e pelo Conselho de 
Turma nos 2.º e 3.º ciclos, com a participação de outros técnicos de educação, dos próprios alunos e dos 
encarregados de educação; 

 Apreciação pelo CP das propostas dos planos de recuperação e de acompanhamento, para avaliação da sua 
adequabilidade às situações diagnosticadas;  

 Apresentação dos planos de recuperação e de acompanhamento, depois de aprovados, à Direcção Executiva;  
 Disponibilização dos recursos humanos e materiais necessários à execução dos planos de recuperação e de 

acompanhamento; 
 Comunicação aos encarregados de educação dos planos de recuperação e de acompanhamento; 
 Implementação imediata dos planos de recuperação; 
 Elaboração dos planos de acompanhamento para os alunos que foram retidos em resultado da avaliação 

sumativa interna; 
 Implementação dos planos de acompanhamento desde o início do ano lectivo. 
 
3.2. Outras Estratégias de Melhoria Organizacional 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Humanização do espaço físico do Agrupamento;  
 Elaboração de horários em função dos interesses dos alunos; 
 Atendimento dos encarregados de educação em tempo ajustado aos seus horários laborais; 
 Participação activa dos encarregados de educação; 
 Diversificação ajustada dos recursos didáctico - pedagógicos; 
 Sistema de comunicação interna do Agrupamento; 
 Sistema de comunicação com a comunidade educativa; 
 Envolvimento da Escola em vários projectos/actividades potencializadores do sucesso educativo dos alunos.  
 
 

                                              
10 O Agrupamento não dispõe de Serviços de Psicologia e Orientação.  
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4. AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
Aspectos mais positivos 
 Avaliação (por parte da gestão intermédia e de topo) das estratégias de melhoria relativas à implementação 

dos planos e de outras medidas de carácter organizacional; 
 Monitorização das estratégias de melhoria adoptadas; 
 Participação de todos os intervenientes na avaliação realizada; 
 Elaboração e envio pela Direcção Executiva, à DREC, do relatório resultante da avaliação dos planos e do 

relatório da avaliação relativo às provas de aferição, de acordo com o ponto n.º 7 do Despacho n.º 2351/2007, 
de 14 de Fevereiro; 

 Criação de momentos de reflexão entre os docentes para análise dos resultados escolares, com regularidade, 
no decurso do ano lectivo; 

 Realização de análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos dos 1.º e 2.º ciclos na avaliação 
sumativa interna e nas provas de aferição, por ano/ciclo; 

 Realização de análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos do 3.º ciclo na avaliação sumativa 
interna e na sumativa externa (exames nacionais); 

 Elaboração de estudos comparativos dos resultados alcançados no final do ano lectivo com os do ano 
anterior. 

 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Realização de análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos dos 1.º e 2.º ciclos na avaliação 

sumativa interna e nas provas de aferição, por turma; 
 Preparação do ano lectivo seguinte, no que respeita à organização e à gestão pedagógica, à reformulação 

das práticas lectivas e ao reforço da avaliação formativa, tendo em atenção as discrepâncias entre as taxas 
de sucesso a Matemática nas provas de aferição dos 4.º e 6.º anos e nos exames nacionais do 9.º ano. 

 
5. PERCURSOS CURRICULARES ALTERNATIVOS 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Elaboração do plano curricular do percurso alternativo por uma equipa de professores; 
 Definição dos conteúdos das disciplinas com base nas necessidades e nos interesses dos alunos, nas 

necessidades do meio onde se inserem e no ajustamento e articulação entre as diversas componentes do 
currículo e outras actividades de enriquecimento curricular; 

 Monitorização do funcionamento pedagógico das turmas por parte do CP; 
 Integração nos cursos de educação e formação, no final do ano lectivo, dos alunos que efectuaram 15 anos e 

não concluíram a escolaridade obrigatória. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Leccionação das turmas pelos docentes responsáveis pela elaboração do currículo;  
 Definição dos conteúdos das disciplinas com base nos resultados da avaliação diagnostica. 
 
 
 
Data: 29/NOV/2007 
 
O Inspector: Jorge Sena 
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Resultados escolares e estratégias de melhoria no ensino básico  
 

Ano lectivo 2007/2008 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO 

 

 
 

2. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO (em números) 
 

Estabelecimentos  
 
A1 – Ed. Pré-Esc. A2 – 1.º C A3 – 2.º e 3.º C A4 – EBI A5 – 3.º C/Sec. A6 – Sec./ 3.º 

C 
A7 – Sec. A8 – Total 

12 13 1 0 0 0 0 26 
 
Crianças/Alunos 

A9 – Ed. Pré-Esc. A10 – 1.º C A11 – 2.º C A12 – 3.º C A13 – Total 

518 1152 338 209 2217 
 
Docentes c/ componente lectiva 

A14 – Ed. Pré-Esc. A15 – 1.º C A16 – 2.º C A17 – 3.º C A18 – Apoio Educativo A19 – Total 

29 75 49 28 13 194 
 

A20 – Docentes s/ componente lectiva A21 – Dinamizadores (AEC) 

1 57 
 
Psicólogos 

A22 – A tempo inteiro A23 – A tempo parcial A24 – Total 

2  0 2 
 
Funcionários 
A25 – Auxiliares Acção Educativa A26 – Administrativos A27 – Outros A28 – Total 

41 15 36 92 

 
 
 

Agrupamento de Escolas de Marrazes  Código 160349 
    

Escola sede Escola Básica dos 2. e 3.º Ciclos de Marrazes Código 344722 
  

Endereço Rua da Mata  
  

Localidade Marrazes Código Postal 2415 557 
    

Concelho Leiria Distrito Leiria 
    

Telefone 244 854 494 Fax 244 814 911 
    

E-mail Eb23marraz@gmail.com   
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I – RESULTADOS ESCOLARES 

      (dados relativos ao ano lectivo anterior)  
                                 2006/2007 

 
1.º CICLO 

1. Alunos 

Ano escolaridade 1- Portugueses 2 –Estrangeiros 3 –
Etnias 

4 –Total 5 –ASE  6 –NEE 
7 – C/ Planos 

7.1 – 
Recup. 

7.2 – 
Acomp. 

7.3 –
Desenvol. 

B1 – 1.º Ano 292 12 - 304 64 6 0 1 2 

B2 – 2.º Ano 304 15 - 319 78 21 54 23 0 

B3 – 3.º Ano 267 7 - 274 63 22 46 6 0 

B4 – 4.º Ano 270 30 - 300 67 28 54 12 0 

      B5 – Total 1133 64 - 1197 272 77 154 42 2 
 

B6 – Taxa de insucesso  5,4% B7 – Taxa de abandono 0% 

 
2. Transitaram de ano 

Ano 
escolaridade 

1- Total 
2 – S/ Aproveitamento 3 – C/ Planos 

2.1 – L. Portuguesa 2.2 – Matemática 2.3 – L. Port. E 
Mat. 

3.1 – Recup. 3.2 – Acomp. 3.3 – Desenvol. 

B8 – 1.º Ano 304 8 4 8 - 1 2 

B9 – 2.º Ano 278 2 2 - 14 23 0 

B10 – 3.º Ano 267 3 10 6 39 5 0 

B11 – 4.º Ano 274 3 5 - 40 8 0 

  B12 – Total 1123 116 21 14 93 37 2 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1- Total 
 

2 – Falta de 
aproveitamento 

 
3 – Abandono 

escolar 

 
4 – C/ Planos 

4.1 – Recuperação 4.2 – Acompanhamento 

B13 – 2.º Ano 41 41 a) - 40 0 

B14 – 3.º Ano 7 7 - 7 1 

    B15 - 4.º Ano 16 16 - 14 4 

       B16 - Total 64 64 - 61 a) 5 
a) 1 aluno veio transferido no 3.º Período, por mudança de residência, e não trazia plano de recuperação 
 
4. Concluíram o 1.º ciclo 

 
C/ Anos de frequência 

B17 - 3 anos B18 - 4 anos B19 - 5 anos B20 - 6 anos B21 - 7 ou + anos B22 - Total 

- 232 41 1 0 274 
 

 
Sem aproveitamento 

B23 - Língua Portuguesa B24 - Matemática B25 - L. Portuguesa e Matemática  * 

3 5 0 
 

* Registar as medidas programadas, tendo em vista o sucesso educativo destes alunos (anexar, se necessário) 
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2.º CICLO 
 
1. Alunos 

Ano 
escolaridade 

1 - Portugueses 2 - Estrangeiros 3 - Etnias 4 - Total 5 - ASE  6 - NEE 

 

7 - C/ Planos 
7.1 - 

Recup. 
7.2 - 

Acomp. 

7.3 - 
Desenvol.  

B26 - 5.º Ano 138 17 0 155 58 15 36 13 0 

B27 - 6.º Ano 139 21 0 160 45 15 49 8 0 

   B28 - Total 277 38 0 315 103 30 85 21 0 
 

B29 - Taxa de insucesso   8,25% B30 - Taxa de abandono   0,03% 

 
2. Transitaram de ano 

Ano escolaridade 1 - Total 
2 - S/ Aproveitamento 3 - C/ Planos 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 2.3 - L. Port. e Mat. 3.1 - Recup. 3.2 - Acomp. 3.3- Desenvol. 

B31 - 5.º Ano 145 7 27 2 28 12 0 

B32 - 6.º Ano 144 16 13 1 35 8 0 

    B33 - Total 289 23 40 3 63 20 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1 - Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 

4 - C/ Planos 
 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B34 -5.º Ano 10 9 1 8 1 

B35 -6.º Ano 16 16 0 14 0 

      B36 -Total 26 25 1 22 1 

 
4. Concluíram o 2.º ciclo 

 

C/ Anos de frequência 
 

B37 - 1 ano B38 - 2 anos B39 - 3 anos B40 - 4 anos B41 - 5 ou + anos B42 - Total 
0 126 8 0 0 

134 ** 
 

 

Sem aproveitamento 
 

B43 - Língua Portuguesa B44 - Matemática B45 - L. Portuguesa e Matemática  * 

16 13 1 
 

* Registar as medidas programadas, tendo em vista o sucesso educativo destes alunos (anexar, se necessário) 
** Não se conhece o percurso do 2.ºCEB de 10 alunos, dado que iniciaram o equivalente a este ciclo noutro agrupamento ou noutro país. 
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3.º CICLO 

 
1. Alunos 

Ano escolaridade 1 - Portugueses 2 - Estrangeiros 3- Etnias 4 - Total 5 - ASE  6 - NEE 

 

7 - C/ Planos 

7.1 
Recup. 

7.2 
Acomp. 

7.3 
Desenvol. 

B46 - 7.º Ano 79 9 1 89 30 8 37 21 0 

B47 - 8.º Ano 49 4 0 53 14 7 29 7 0 

B48 - 9.º Ano 57 5 0 62 20 5 23 17 0 

   B49 - Total 185 18 1 204 64 20 89 45 0 
 

B50 - Taxa de insucesso   21,0% B51 - Taxa de abandono   0,5% 

 
2. Transitaram de ano 

Ano escolaridade 1 - Total 

 

2 - S/ Aproveitamento 
 

 

3 - C/ Planos 
 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 
3.1 - 

Recuperação 
3.2 - 

Acompanhamento 
3.3 - 

Desenvolvimento 

B52 - 7.º Ano 68 6 15 22 17 0 

B53 - 8.º Ano 38 4 14 16 5 0 

B54 - 9.º Ano 55 3 13 22 14 0 

      B55 - Total 161 13 42 60 36 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1 - Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 
4 - C/ Planos 

 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B56 - 7.º Ano 21 20 1 15 4 

B57 - 8.º Ano 15 15 0 13 2 

B58 - 9.º Ano 7 7 0 1 3 

      B59 - Total 43 42 1 29 9 

 
4. Concluíram o 3.º ciclo 

 

C/ Anos de frequência 
 

B60 - 2 anos B61 - 3 anos B62 - 4 anos B63 - 5 anos B64 - 6 ou + anos B65 - Total 

0 31 11 7 1 50 * 
 

 

Sem aproveitamento   

B66 - Língua Portuguesa B67 - Matemática 

3 13 
 

** Não se conhece o percurso do 3.ºCEB de 5 alunos, dado que iniciaram o equivalente a este ciclo noutro agrupamento ou noutro país. 
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II – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 
 
 

1. Definição dos Critérios de Avaliação 
 
 
1.1. Participação  

 
 
 
  

Sim Não 
  A definição dos critérios de avaliação foi reflectida e analisada por todos os docentes do  
  Agrupamento/Escola em sede das estruturas de orientação educativa: 

                  C1 - conselho de docentes X  
                  C2 - conselho de directores de turma  X 
                  C3 - departamentos curriculares X  
  C4 - Estas estruturas elaboraram e apresentaram propostas ao CP para definição dos critérios de 
  avaliação  X 

  O CP definiu os critérios de avaliação após análise e negociação para: 
                   C5 - cada ciclo de escolaridade X  

                  C6 - cada ano de escolaridade X  
                  C7 - a construção dos instrumentos de avaliação X  
                  C8 - a marcação das datas das provas/testes de avaliação 
 

 X 
  C9 - Os critérios definidos pelo CP integram o Projecto Curricular de Agrupamento/Escola X  
  C10 - Os critérios definidos pelo CP integram os Projectos Curriculares de Turma  X 

 
  C11 - Apreciação global 

C4 – A elaboração/apresentação de propostas não foi extensiva ao Conselho de Directores de Turma. 
                                                                                                                                                                    

 
 
1.2. Divulgação  

 
 

 
 
  

Sim Não 
  Os critérios de avaliação definidos pelo CP foram divulgados:  
                  C12 - aos docentes do Agrupamento/Escola através das respectivas estruturas X  
                  C13 - aos serviços especializados de apoio educativo através do seu representante no CP 

                   
X  

                  C14 - aos alunos do 1.º ciclo pelo seu professor X  
  aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos:  
                  C15 - pelos professores de cada disciplina X  
                  C16 - pelo respectivo director de turma 
 

X  
  aos encarregados de educação: 
                  C17 - dos alunos do 1.º ciclo, na primeira reunião do ano lectivo com o professor da turma, 
                  aquando da apresentação dos conteúdos programáticos e dos objectivos a atingir X  

                  C18 - dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos na primeira reunião do ano lectivo com o director de 
                  turma, aquando da apresentação dos conteúdos programáticos e dos objectivos a atingir 
                           

X  

                  C19 - à associação de pais pela direcção executiva X  
 
  C20 - Apreciação global 

 
C19- Existem nove Associações de Pais e Encarregados de Educação estatutariamente definidas no Agrupamento. 
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1.3. Registo de evidências das acções desenvolvidas  
 
 

 
 
  

Sim Não 
    C21 - Convocatórias para as reuniões do CP X  

  C22 - Convocatórias para as reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  
    C23 - Convocatórias para as reuniões com outros intervenientes no processo de avaliação dos 
    alunos  X 

  Actas de reuniões:  
                  C24 - do conselho pedagógico X  
                  C25 - das diversas estruturas de orientação educativa X  
                  C26 - dos departamentos curriculares X  
                  C27 - do conselho de docentes X  
                  C28 - do conselho de directores de turma X  
                  C29 - do conselho de turma X  
                  C30 - dos serviços especializados de apoio educativo  X 
                  C31 - dos professores do 1.º ciclo com os encarregados de educação X  
                  C32 - dos directores de turma com os encarregados de educação X  
                  C33 - do conselho executivo com a associação de pais  X 
  C34 – Sumários registados no livro de ponto X  
 
  C35 - Apreciação global 

 
 
 

 
 

2. Operacionalização dos Critérios de Avaliação 
 
2.1. Modalidades de avaliação 

 
 
 
  

Sim Não 
                  C36 - diagnóstica X  
                  C37 - formativa X  
                  C38 - sumativa interna X  
 
 

2.2. Avaliação diagnóstica  
 
 

 
 
  

Sim Não 
  Foi realizada: 
                  C39 - no início do ano lectivo X  
                  C40 - no decurso do ano lectivo quando necessária  X  
                  C41 - de forma articulada com a avaliação formativa X  
                  C42 - no respeito pelos critérios definidos pelo CP X  
  As matrizes das provas/testes foram construídas através de: 
                  C43 - um trabalho plural e partilhado X  
                  C44 - um trabalho meramente individual X  
  C45 – Os docentes do Agrupamento/Escola realizaram provas/testes de avaliação diagnóstica X  
  C46 - Os docentes realizaram o teste de avaliação diagnóstica, com base numa matriz uniforme, para 
  os alunos do mesmo ano de escolaridade X  

  C47 - O Projecto Curricular de Turma contempla estratégias de diferenciação pedagógica X  
 

  C48 - Apreciação global 
 
A construção dos instrumentos de avaliação diagnóstica processou-se individualmente e/ou cooperativamente consoante a existência 
de um só professor da disciplina (trabalho mais individual) ou vários professores (trabalho colectivo). A matriz dos instrumentos de 
avaliação diagnóstica, aplicados nos diferentes anos de escolaridade, assumiu as duas características (uniforme/diferenciada) em 
função de realidades distintas nas escolas do 1.ºCEB/disciplinas do 2.º e 3.CEB.    
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2.3. Avaliação formativa  Sim Não 
  Foi realizada:  
                  C49 - no decurso do ano lectivo, assumindo um carácter contínuo e sistemático X  
                  C50 - de forma articulada com a avaliação diagnóstica X  
                  C51 - no respeito pelos critérios definidos pelo conselho pedagógico X  
  C52 - Constituiu a principal modalidade de avaliação X  
  C53 - Recorreu a uma variedade de instrumentos de avaliação X  
  C54 - Contribuiu para a reformulação do Projecto Curricular de Turma X  
  Os instrumentos de avaliação foram construídos através de: 
                  C55 - um trabalho plural e partilhado X  
                  C56 - um trabalho meramente individual X  
 
  C57 - Apreciação global 

Ver Apreciação Global anterior. 
C54- As evidências mais significativas reportam ao 1.º CEB. 

 
2.4. Avaliação sumativa interna  Sim Não 

  Foi realizada:  
                  C58 - no final de cada período lectivo X  
                  C59 - no final de cada ano X  
                  C60 - no final de cada ciclo X  
                  C61 - utilizou a informação recolhida no âmbito da avaliação formativa X  
                  C62 - respeitou os critérios definidos pelo conselho pedagógico X  
  Os instrumentos de avaliação foram construídos através de:  
                  C63 - um trabalho plural e partilhado X  
                  C64 - um trabalho meramente individual X  
  Foi da responsabilidade: 
                  C65 - do professor de cada turma, no 1.º ciclo, em articulação com o conselho de docentes X  
                  C66 - dos professores que integram o conselho de turma nos 2.º e 3.º ciclos X  
  A informação resultante: 
                  C67 - traduziu a formulação de um juízo global sobre as aprendizagens realizadas pelos 
                 alunos X  

  No 1.º ciclo, expressou-se de forma descritiva:  
                  C68 - nas áreas curriculares disciplinares X  
                  C69 - nas áreas curriculares não disciplinares X  
                  C70 - nas actividades de enriquecimento curricular   X 
  Nos 2.º e 3.º ciclos expressou-se:  
                  C71 - numa classificação de 1 a 5 em todas as disciplinas X  
                  C72 - numa menção qualitativa nas áreas curriculares não disciplinares  X  
  C73 - A informação aos encarregados de educação foi acompanhada de uma apreciação descritiva X  
  C74 - O registo de língua utilizado nos documentos de avaliação trimestral é acessível a qualquer 
  encarregado de educação X  

  O resultado da avaliação sumativa interna promoveu a adopção de estratégias com vista ao  
  sucesso educativo dos alunos, designadamente: 
                  C75 - Planos de recuperação X  
                  C76 - Planos de acompanhamento X  
                  C77 - Planos de desenvolvimento X  
  C78 - A progressão ou retenção dos alunos baseou-se na avaliação sumativa interna X  

 
  C79 - Apreciação global 

 
 
 

2.4.1. Avaliação sumativa extraordinária 
 
 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  C80 -  Foram submetidos a esta modalidade de avaliação os alunos já retidos em qualquer ano de 
  escolaridade e que não possuíam condições necessárias para progredir X  

  C81 - As propostas de retenção repetida foram apresentadas ao CP pelo professor do 1.º ciclo X  
                  - com pareceres dos: 
                          C82 - encarregados de educação X  
                          C83 - serviços de psicologia e orientação X  
                  C84 - com um plano de acompanhamento X  
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  C85 - As propostas de retenção repetida foram apresentadas ao CP pelo conselho de turma (2.º e 3.º 
  ciclos)  X 

                  - com pareceres dos: 
                          C86 - encarregados de educação  X 
                          C87 - serviços de psicologia e orientação  X 
                  C88 - com um plano de acompanhamento  X 
                  C89 - com proposta para percurso alternativo ou curso de educação e formação  X 

 
  C90 - Apreciação global 

C85 a C89 – Não observável nos 2.º e 3.ºCEB. 
 

 
 
2.4.2. Casos especiais de progressão  

 
 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  C91- Progrediram mais rapidamente no ensino básico os alunos que revelaram capacidades de 
  aprendizagem excepcionais   X  

  C92- As propostas de progressão antecipada foram apresentadas ao CP pelo professor do 1.º ciclo X  
                  - acompanhadas de pareceres dos: 
                          C93 - encarregados de educação X  
                          C94 - serviços especializados de apoio educativo ou psicólogos X  
  C95 - As propostas de progressão antecipada foram apresentadas ao CP pelo conselho de turma (2.º 
  e 3.º ciclos)  X 

                  - acompanhadas de pareceres dos:  X 
                          C96 - encarregados de educação  X 
                          C97 - serviços especializados de apoio educativo ou psicólogos  X 

 
  C98 - Apreciação global 

C95 a C97 – Não observável nos 2.º e 3.ºCEB 
 

 
2.5. Auto-avaliação  

 
 
 
  

Sim Não 
  C99 - Os alunos participaram, de forma sistemática, na sua própria avaliação X  
  C100 - Os alunos, a partir do 3.º ano de escolaridade efectuaram uma auto-avaliação escrita X  
  C101 - A matriz da ficha de auto-avaliação foi elaborada de acordo com os princípios definidos pelo 
  CP X  

 
  C102 - Apreciação global 

 
 
 
 

 
 
2.6 Processo individual do aluno Sim Não 

  C103 - O percurso escolar do aluno encontra-se documentado no seu processo individual X  
  C104 - O processo individual proporciona uma visão global desse percurso  X  
  C105 - Estão arquivados registos das diversas modalidades de avaliação sobre o desempenho dos 
  alunos X  

                  C106 - diagnóstica X  
                  C107 - formativa X  
                  C108 - sumativa X  
                  C109 - auto-avaliação X  
  C110 - O Regulamento Interno estabelece as regras para consulta do processo individual X  

 
  C111 - Apreciação global 
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2.7. Avaliação externa  Sim Não 
  A Direcção Executiva enviou à Direcção Regional o relatório da avaliação relativo às provas de 
  aferição, contendo:  
                  C112 - a análise do desempenho dos alunos do Agrupamento/Escola  X 
                  C113 - o plano de acção para o ano lectivo seguinte  X 

 
  C114 -  Apreciação global 

 

2.8. Monitorização do processo de avaliação  Sim Não 
  Procedimentos regulares de monitorização:  
                  C115 - nas diversas estruturas de orientação educativa para cumprimento e operaciona- 
                  lização dos critérios de avaliação  X  

                  - no conselho pedagógico para assegurar: 
                          C116 - o cumprimento do currículo nacional  X 
                          C117 - o primado da avaliação formativa  X 
                          C118 - a valorização dos processos de auto-avaliação  X 
                          C119 - a utilização de técnicas e instrumentos diversificados de avaliação  X 
                          C120 - a (re)orientação do processo educativo X  
                          C121 - a retenção dos alunos como medida pedagógica de última instância X  
                          C122 - a participação de diversos intervenientes X  

 

                    Sim Não 
                          C123 - professores X  
                          C124 - alunos X  
                          C125 - conselho de docentes X  
                          C126 - conselho de turma X  
                          C127 - órgãos de gestão X  
                          C128 - encarregados de educação X  
                          C129 - serviços especializados de apoio educativo X  
                  - na direcção executiva para garantir a transparência, rigor e a equidade do processo:  
                          C130 - cumprimento das orientações definidas a nível nacional X  
                          C131 - respeito pelas regras estabelecidas no Regulamento Interno X  
                          C132 - salvaguarda dos interesses de todos os intervenientes  X  
 
  C133 - Apreciação global 

 
2.9. Registo de evidências das acções desenvolvidas 

 
 

 
 
  

Sim Não 
    C134 - Convocatórias para reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  

  C135 - Convocatórias para reuniões do prof. 1.º ciclo c/ os encarregados de educação X  
  C136 - Convocatórias para reuniões do director de turma c/ os encarregados de educação X  
  C137 - Actas de reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  
  C138 - Actas de reuniões com os encarregados de educação X  
  C139 - Ordens de serviço X  
  C140 - Dossiers de departamento X  
  C141 - Processos individuais dos alunos X  
  C142 - Portfolios construídos pelos alunos X  
  C143 - Cadernetas escolares X  
  C144 - Sumários registados no livro de ponto  X  
  C145 - Planos de recuperação X  
  C146 - Planos de acompanhamento X  
  C147 - Planos de desenvolvimento X  
  C148 - Regulamento Interno X  
  C149 - Projecto Curricular de Agrupamento/Escola X  
  C150 - Projectos Curriculares de Turma X  
  C151 - Relatórios intercalares de avaliação das aprendizagens elaborados pelas diversas estruturas 
  de orientação educativa X  

 
  C152 - Apreciação global 
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III – ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS E RESULTADOS 

 
1. Elaboração e implementação de Planos 

 
1.1 Planos de recuperação Sim Não 

  Os planos de recuperação foram elaborados:  
    no final do 1.º período: 
                  D1 - para os alunos do 1.º ciclo, sempre que revelaram dificuldades em prosseguir com 
                  sucesso as aprendizagens X  

                  D2 - para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos por terem obtido três ou mais níveis inferiores a 3  X 
  no decurso do 2.º período, até à interrupção das aulas no Carnaval: 
                  D3 - sempre que os alunos indiciaram dificuldades de aprendizagem  X 
    pelo professor do 1º ciclo, com a participação: 
                  D4 – de outros técnicos de educação X  
                  D5 - dos próprios alunos X  
                  D6 - dos encarregados de educação X  
    pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de:  X 
                  D7 - outros técnicos de educação  X 
                  D8 - os próprios alunos  X 
                  D9 - os encarregados de educação  X 
  D10 - As propostas dos planos de recuperação foram submetidas à apreciação do CP para avaliação 
  da sua adequabilidade às situações diagnosticadas X  

  D11 - Os planos, depois de aprovados, foram apresentados à direcção executiva X  
  D12 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução X  
  D13 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de recuperação aos encarregados de 
  educação X  

  D14 - O Agrupamento/Escola procedeu de imediato à sua implementação  X  
 

 D15 -  Apreciação global 
Nota – Evidências recolhidas a partir do processo de uma aluna do 1.ºCEB (ano lectivo de 2006/2007). Não observável nos 2.º e 
3.ºCEB.                                                                                                                                                                       

 
 

1.2. Planos de acompanhamento   Sim Não 
  D16 - Os planos de acompanhamento foram elaborados no final do ano lectivo para os alunos que  
  tenham sido objecto de retenção em resultado da avaliação sumativa interna X  

  D17 - Pelo professor do 1º ciclo com a participação de: X  
                  D18 - outros técnicos de educação X  
                  D19 - os próprios alunos  X 
                  D20 - os encarregados de educação  X 
  D21 - Pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos com a participação de: X  
                  D22 - outros técnicos de educação X  
                  D23 - os próprios alunos  X 
                  D24 - os encarregados de educação  X 
  D25 - As propostas dos planos de acompanhamento foram submetidas à apreciação do CP para 
  avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas X  

  D26 - Os planos, depois de aprovados, foram apresentados à direcção executiva X  
 

 Sim Não 
  D27 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução X  
  D28 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de acompanhamento aos encarregados de 
  educação X  

  D29 - Os planos de acompanhamento elaborados no ano lectivo anterior estão a ser aplicados aos 
  alunos  X  

 
  D30 - Apreciação global 

 
 

 
 
 



 
 
ACTIVIDADE I.2 
Resultados escolares e estratégias de melhoria no ensino básico 

 

12 

1.3 Planos de desenvolvimento 
 

 
 
  

Sim Não 
  D31 - Os planos de desenvolvimento foram elaborados, no final do 1.º período, para os alunos que  
  revelaram capacidades excepcionais de aprendizagem X  

  D32 - Pelo professor do 1º ciclo com a participação de: X  
                  D33 - outros técnicos de educação X  
                  D34 - os próprios alunos  X 
                  D35 - os encarregados de educação  X 
  D36 - Pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de:  X 
                  D37 - outros técnicos de educação  X 
                  D38 - os próprios alunos  X 
                  D39 - os encarregados de educação  X 

  D40 - As propostas dos planos de desenvolvimento foram submetidas à apreciação do CP para 
  avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas X  

  D41 - Os planos de desenvolvimento depois de aprovados foram apresentados à direcção executiva X  
  D42 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução X  
  D43 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de desenvolvimento aos encarregados de 
  educação X  

  D44 - O Agrupamento/Escola procedeu de imediato à sua implementação  X  
 

  D45 - Apreciação global 
Nota – Evidências recolhidas a partir do processo de um aluno do 1.ºCEB (ano lectivo de 2006/2007). Não observável nos 2.º e 
3.ºCEB.  

 

2. Outras estratégias de melhoria organizacional 
 

 
  

Sim Não 
  D46 - Humanização do espaço físico do Agrupamento/Escola X  
  D47 - Elaboração de horários em função dos interesses dos alunos X  
  D48 - Atendimento dos encarregados de educação em tempo ajustado aos seus horários laborais X  
  D49 - Participação activa dos encarregados de educação na vida da escola X  
  D50 - Diversificação ajustada de recursos didáctico-pedagógicos X  
  D51 - Melhoria no sistema de comunicação interna no Agrupamento/Escola  X  
  D52 - Melhoria no sistema de comunicação com a comunidade educativa X  
  D53 - Outras X  

 
  D54 - Apreciação global 

D53 – Incentivo do CE para a constituição da Associação de Pais e Encarregados de Educação (vd. nota ao item C19), Rede de 
Bibliotecas Escolares, Plano de Acção da Matemática, entre outras. 

 
IV – AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

 
1. Estratégias  

 
 
  

Sim Não 
  O Agrupamento/Escola avaliou as estratégias de melhoria relativas: 
                   E1 - à implementação dos Planos (III.1) X  
                  E2 - outras estratégias de carácter organizacional (III.2) X  
 As estratégias adoptadas foram objecto de avaliação: 
                  E3 - contínua e sistemática X  
                  E4 - apenas no final do ano  X 
  E5 - A avaliação realizada foi participada por todos os intervenientes X  
  O Agrupamento/Escola possui registos que evidenciam a avaliação:  
                  E6 - global dos Planos implementados X  
                  E7 - das estratégias de melhoria organizacional X  
  E8 - O relatório resultante da avaliação dos Planos foi enviado à respectiva DRE X  
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  E9 - Apreciação global                                                                                                                                                                  
 

 
 
2. Resultados escolares 

 
  

Sim Não 
  Existiram momentos de reflexão entre os docentes para analisar os resultados escolares: 
                  E10 - apenas no final de cada período lectivo  X 
                  E11 - com regularidade, no decurso do ano lectivo X  
                  E12 - só no final do ano lectivo  X 
  Foi efectuada análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos dos 1.º e 2.º ciclos  
  na avaliação sumativa interna e nas provas de aferição:  

                  E13 - por turma X  
                  E14 - ano  X  
                  E15 - ciclo X  

  E16 - Foi efectuada análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos do 3.º ciclo na  
  avaliação sumativa interna e na sumativa externa (exames nacionais) X  

  E17 - Foram elaborados estudos comparativos dos resultados alcançados no final do ano lectivo com  
  os do ano anterior X  

  A avaliação dos resultados foi considerada na preparação do ano lectivo seguinte, designadamente: 
                  E18 - na organização e gestão pedagógica X  
                  E19 - na reformulação de práticas lectivas  X 
                  E20 - no reforço da avaliação formativa  X 

 
  E21 - Apreciação global 

E 18- Por ex. diversificação da oferta curricular (implementação dos  PCA) e afectação do ½ bloco à disciplina de Matemática. 
(Anexo III do  DL n.º 209/92, de 17.OUT). 
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Percursos Curriculares Alternativos – Despacho Normativo nº 1/2006, de 6 de Janeiro 
 
2006/2007 

 
 
2.º ciclo 

Ano 
escolaridade 

1 
Total de 
alunos 

2  Alunos por nível etário 3 
Total de 
turmas 

4  N. º de alunos por turma 

2.1 
11 a 13 anos 

2.2 
14 a 15 anos 

2.3 
>15 

4.1 
< 10 a 12 

4.2 
13 a 15 

4.3 
> 15 

P2 5.º Ano 12 9 3 0 1 1 0 0 

P3 6.º Ano - - - - - - - - 

P4 Total 12 9 3 0 1 1 0 0 
 
3.º ciclo 

Ano 
escolaridade 

1  
Total de 
alunos 

2  Alunos por nível etário 
3 

Total de 
turmas 

4  N. º de alunos por turma 

2.1 
12 a 13 anos 

2.2 
14 a 15 anos 

2.3 
>15 

4.1 
< 10 a 12 

4.2 
13 a 15 

4.3 
> 15 

P5 7.º Ano 14 6 8 0 1 0 1 0 

P6 8.º Ano - - - - - - - - 

P7 9.º Ano - - - - - - - - 

P8 Total 14 6 8 0 1 0 1 0 
 

2007/2008 
 
 
2.º ciclo 

Ano 
escolaridade 

1 
Total de 
alunos 

2  Alunos por nível etário 3 
Total de 
turmas 

4  N. º de alunos por turma 

2.1 
11 a 13 anos 

2.2 
14 a 15 anos 

2.3 
>15 

4.1 
< 10 a 12 

4.2 
13 a 15 

4.3 
> 15 

P2 5.º Ano - - - - - - - - 

P3 6.º Ano 12 8 4 0 1 1 0 0 

P4 Total 12 8 4 0 1 1 0 0 
 
3.º ciclo 

Ano 
escolaridade 

1  
Total de 
alunos 

2  Alunos por nível etário 
3 

Total de 
turmas 

4  N. º de alunos por turma 

2.1 
12 a 13 anos 

2.2 
14 a 15 anos 

2.3 
>15 

4.1 
< 10 a 12 

4.2 
13 a 15 

4.3 
> 15 

P5 7.º Ano - - - - - - - - 

P6 8.º Ano 15 2 11 1 1 0 1 0 

P7 9.º Ano - - - - - - - - 

P8 Total 15 2 12 1 1 0 1 0 
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1. Organização do percurso curricular alternativo 
 

 
 
  

Sim Não 
  Q1 A elaboração do currículo do percurso foi confiada a uma equipa de professores/formadores  X  
  Q2 Esses docentes/ técnicos asseguram a leccionação da(s) turma(s) X  

 
  Q3 Apreciação global 

 
 
2. Os conteúdos do percurso curricular alternativo foram fixados com base  

 
 
 
  

Sim Não 
  Q4 Nos resultados da avaliação diagnóstica X  
  Q5 Nas necessidades e interesses dos alunos X  
  Q6 Nas necessidades do meio onde se inserem X  

  Q7 No ajustamento e articulação entre as diversas componentes do currículo e de outras 
  actividades de enriquecimento curricular X  

 
  Q8 Apreciação global 

 
 
3. Estrutura curricular  

   
 

 
 
  

Sim Não 
  Q9 A estrutura curricular respeita a organização por ciclo de escolaridade X  
  Q10 A carga horária semanal respeita os limites previstos por ano de escolaridade e ciclo de 
  Ensino  X  

  Q11 A carga horária prevista no currículo regular é mantida nas disciplinas de Língua Portuguesa e 
  Matemática   X 

  Q12 A estrutura curricular contempla uma formação artística, vocacional, pré-profissional ou 
  profissional X  

  Q13 Que componentes de formação artística ou vocacional foram consideradas: Cerâmica/Moldes e Artes Gráficas 
 

3.1 Plano curricular 
Tipo de Formação Designação das disciplinas/Áreas disciplinares 
Q14 Escolar LP, Ing, Cidadania e Mundo Actual, Mat, Saúde Ambiente e 

Tecnologia, Form. Cívica, TIC e EF  
Q15 Artística Cerâmica/Moldes e Artes Gráficas 
Q16 Pré-profissional/Profissional Não tem 

 
  Q17 Apreciação global 

Q11- Na turma observada, a carga curricular semanal da disciplina de LP é acrescida de  ½ bloco em relação às turmas do Ens. 
Regular (8.º ano), tendo por base o diagnóstico das dificuldades/caracterização dos alunos envolvidos.   

 
4. Processo individual do aluno 

 
 
 
  

Sim Não 
  Q18 O processo individual possui materiais reveladores do percurso do aluno  X  

  Q19 O percurso escolar do aluno encontra-se documentado com pareceres de professores, 
  psicólogos e outros técnicos intervenientes no processo X  

  Estão arquivados(as): X  
                 Q20 resultados de avaliação diagnóstica realizada no início da formação X  
                 Q21 instrumentos de avaliação variados  X  
                 Q22 informações sobre assiduidade  X  
                 Q23 registos de avaliação periódica e final X  
                 Q24 registos de auto-avaliação X  
                 Q25 autorização do encarregado de educação relativa à frequência do percurso curricular 
                 alternativo X  

 
  Q26 Apreciação global 
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5. Assiduidade 

 
 
 
  

Sim Não 
  Q27 Os alunos são assíduos * X  
  Q28 Alguns alunos desistiram do percurso curricular alternativo no 1.º período (n.º) *  X 
  Q29 Alguns alunos desistiram do percurso curricular alternativo no 2.º período (n.º) *  X 

 
  Q30 Apreciação global  * 

 
 
6. Acompanhamento e avaliação 

 Sim Não 
  O Conselho Pedagógico: 
 
 

  

          Q31 acompanha o funcionamento pedagógico das turmas   X 
          Q32 efectua a avaliação do funcionamento das turmas  X  
  Q33 Os docentes das turmas reúnem quinzenalmente para definição e acompanhamento 
  da evolução dos alunos X  

 
  Q34 Apreciação global 

 
 
7. Certificação 

Foram atribuídos 
 
 
  

Sim Não 
  Q35 Certificados comprovativos de conclusão do percurso curricular alternativo com discriminação 
  de disciplinas e áreas curriculares (n.º)  X 

  Q36Diplomas de Ensino Básico (n.º)  X 
 

  Q37 Apreciação global 
 

 
 
8. Transição para Curso de Educação e Formação (CEF) 

 
 
  

Sim Não 
  Q38 Os alunos que efectuaram 15 anos e não concluíram a escolaridade obrigatória foram 
  integrados em CEF (n.º) X (1 al)  

  Q39 A transição para os CEF ocorreu no decurso do 1.º período (n.º)  X 
  Q40 A transição para os CEF ocorreu no final do ano lectivo (n.º) X (1 al)  

 
  Q41Apreciação global 

 
 
9. Apreciação geral sobre a oferta de percursos curriculares alternativos nesta Unidade de Gestão 
 

 A avaliação diagnóstica foi feita em sede de Conselho de Turma do ensino regular (os docentes entrevistado já 
leccionavam a turma de origem dos alunos que foram direccionados para o PCA). 
A perspectiva de inserção dos alunos no mercado laboral está focalizada na indústria de moldes e no ingresso na Escola 
Profissional de Artes e Ofícios Tradicionais da Batalha.  
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Relatório Síntese 
Resultados Escolares e Estratégias de Melhoria no Ensino Básico  

 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE  MARRAZES                                                                                       CÓDIGO 160349 
 
Período de intervenção: De 19.11.07 a 21.11.07   
Turmas seleccionadas: N.º 2 da EB1 das Chãs; 6.º A, 6.ºB e 9.º B; 8.ºA(PCA) 
 
INTRODUÇÃO 
 
No âmbito da actividade Resultados Escolares e Estratégias de Melhoria no Ensino Básico, inserida no programa 
de acompanhamento do Plano Anual de Actividades da Inspecção-Geral da Educação, foi elaborado este relatório 
que apresenta as conclusões mais relevantes referentes às cinco áreas a seguir mencionadas e que foram objecto 
de análise nesse Agrupamento de Escolas. 
 
1. RESULTADOS ESCOLARES 
 
1.1. Indicadores de sucesso 
 
Tendo como referência os indicadores de sucesso apurados pela IGE1

 

 do ano lectivo de 2004/2005 e os dados 
fornecidos pelo Agrupamento relativos ao ano lectivo de 2006/2007, estabeleceu-se a comparação dos resultados 
obtidos pelos alunos. 

Aspectos mais positivos 
 
Taxa de transição ao 2.º ciclo (94,5 %), apesar de 0,7% inferior ao indicador de referência (95,2%), sendo que 
apenas transitaram 74% dos alunos do 4.º ano com planos de recuperação e 66,6% com planos de 
acompanhamento; 
Taxa de transição ao 2.º ciclo com 11 ou mais anos (0,4%), 0,9% inferior ao indicador de referência (1,3%); 
Taxa de transição no 3.º ciclo (88,7%), 9,8% superior ao indicador de referência (78,9%). 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Taxa de desperdício2

Taxa de sucesso no 3.º ciclo (79%), 1,9% inferior ao indicador de referência (80,9%). 
 no EB (0,5%), apesar 9,7% de inferior ao indicador de referência (10,2%); 

 
1.2. Provas de aferição 
 
Tendo como referência os resultados nacionais das provas de aferição relativos ao ano lectivo de 2006/20073

 

 e os 
dados fornecidos pelo Agrupamento referentes ao mesmo ano lectivo, em relação às disciplinas de Língua 
Portuguesa e de Matemática, estabeleceu-se a comparação dos resultados obtidos. 

Aspectos mais positivos 
 
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (95%), no 1.º ciclo, 5,9% acima da taxa nacional; 
Localização da taxa de sucesso de Matemática (87%), no 1.º ciclo, 6,7% acima da taxa nacional; 
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (86,67%), no 2.º ciclo, 1,27% acima da taxa nacional; 
Localização da taxa de sucesso de Matemática (73,83%), no 2.º ciclo, 14,93% acima da taxa nacional. 
 
1.3. Exames nacionais do 9.º ano 
 
Tendo como referência os resultados nacionais dos exames 2006//20074 e os dados fornecidos pelo Agrupamento 
relativos aos anos lectivos de 2004/2005 a 2006/2007, em relação às disciplinas de Língua Portuguesa5 e de 
Matemática6

                                              
1 

, estabeleceu-se a comparação dos resultados obtidos. 

www.ige.min-edu.pt (Avaliação, Desempenho Escolar dos Alunos, SUBSITE). 
2 Valor óptimo 0%. 
3 Provas de aferição do 4.º Ano 2006/2007 (Língua Portuguesa - 89,10%; Matemática - 80,30%) e 6.º Ano (Língua Portuguesa - 85,40%; 
Matemática - 58,90%). 
4 Exames do 9.º Ano 2006/2007 (Língua Portuguesa - 88%; Matemática - 29%). 

http://www.ige.min-edu.pt/�
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Aspectos mais positivos 
 
Localização da taxa do sucesso de Língua Portuguesa (88,9%), 0,9% acima da média nacional. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Evolução da taxa do sucesso de Matemática; 
Localização da taxa do sucesso de Matemática (29,6%), apesar de 0,6% acima da média nacional. 
 
 
2. PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 
 
2.1. Definição dos Critérios de Avaliação 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Definição dos critérios de avaliação pelo Conselho Pedagógico (CP), após análise e negociação, para cada 

ciclo/ano de escolaridade; 
 Construção dos instrumentos de avaliação, tendo em consideração a definição dos critérios de avaliação; 
 Inclusão dos critérios definidos no Projecto Curricular de Agrupamento (PCA); 
 Divulgação dos critérios de avaliação definidos junto de todos os docentes, técnicos, alunos e encarregados 

de educação. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Reflexão sobre os critérios de avaliação por parte dos docentes do Agrupamento em sede das estruturas de 

orientação educativa; 
 Elaboração/apresentação das propostas de definição dos critérios de avaliação ao CP, pelas estruturas de 

gestão intermédia/ apoio educativo; 
 Definição dos critérios pelo CP, após análise e negociação, para a marcação das datas das provas/testes de 

avaliação; 
 Inclusão dos critérios definidos nos Projectos Curriculares de Turma (PCT). 
 
2.2. Operacionalização dos Critérios de Avaliação 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Implementação das modalidades de avaliação (diagnóstica, formativa e sumativa), respeitando os critérios 

definidos; 
 Construção de matrizes uniformes para as provas/testes, através de um trabalho plural e partilhado; 
 Realização de testes de avaliação diagnóstica, com base nas matrizes construídas, para os alunos do mesmo 

ano de escolaridade; 
 Aplicação de provas/testes de avaliação diagnóstica pelos docentes do Agrupamento;  
 Consideração de estratégias de diferenciação pedagógica nos PCT; 
 Articulação da avaliação diagnóstica com as estratégias de diferenciação pedagógica; 
 Realização da avaliação formativa, no decurso do ano lectivo, assumindo um carácter contínuo e sistemático; 
 Articulação da avaliação formativa com a avaliação diagnóstica; 
 Utilização de uma variedade de instrumentos de avaliação formativa; 
 Construção dos instrumentos de avaliação formativa e sumativa interna através de um trabalho plural e 

partilhado; 
 Realização da avaliação sumativa interna de acordo com os critérios definidos pelo CP; 
 Realização da avaliação sumativa utilizando a informação recolhida no âmbito da avaliação formativa; 
 Corresponsabilização dos Conselhos de Docentes/Conselhos de Turma na avaliação sumativa; 
 Atribuição de uma menção qualitativa nas áreas curriculares não disciplinares, nos 2º e 3º ciclos; 
 Apreciação descritiva referente à avaliação sumativa interna na informação prestada aos encarregados de 

educação; 
 Apreciações escritas nos documentos de avaliação com linguagem acessível a qualquer encarregado de 

educação; 

                                                                                                                                                 
5 Ano lectivo 2004/2005 (91,4%), ano lectivo 2005/2006 (80%), ano lectivo 2006/2007 (88,9%). 
6 Ano lectivo 2004/2005 (34,3%), ano lectivo 2005/2006 (31,4%), ano lectivo 2006/2007 (29,6%). 
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 Elaboração de planos de recuperação, de acompanhamento e de desenvolvimento, como estratégia de 
melhoria do sucesso educativo, resultante da avaliação sumativa interna;  

 Apresentação ao CP, pelo professor do 1.º ciclo, das propostas de progressão antecipada dos alunos, 
acompanhadas dos pareceres dos encarregados de educação e dos psicólogos; 

 Apresentação ao CP, pelo professor do 1.º ciclo, das propostas de retenção repetida dos alunos, 
acompanhadas dos pareceres dos encarregados de educação, dos serviços especializados de apoio 
educativo e dos psicólogos e de um plano de acompanhamento; 

 Participação dos alunos, de forma sistemática, na sua própria avaliação; 
 Inclusão no processo individual do aluno de documentação que revele o seu percurso escolar; 
 Monitorização do processo de avaliação nas diversas Estruturas de Orientação Educativa e pelo Conselho 

Executivo. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Formulação descritiva da avaliação sumativa interna, no 1.º ciclo, nas actividades de enriquecimento curricular 
 Monitorização do processo de avaliação pelo CP. 
 
3. ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS E DOS RESULTADOS 
 
3.1. Elaboração e Implementação de Planos 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Elaboração dos planos de recuperação, no final do 1.º período, para os alunos do 1.º ciclo, sempre que 

revelaram dificuldades em prosseguir com sucesso as aprendizagens; 
 Elaboração dos planos de recuperação pelo professor do 1.º ciclo, com a participação de outros técnicos de 

educação, dos próprios alunos e dos encarregados de educação; 
 Apreciação pelo CP das propostas dos planos de recuperação, de acompanhamento e de desenvolvimento, 

para avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas;  
 Apresentação dos planos de recuperação, de acompanhamento e de desenvolvimento, depois de aprovados, 

à Direcção Executiva;  
 Disponibilização dos recursos humanos e materiais necessários à execução dos planos de recuperação, de 

acompanhamento e de desenvolvimento; 
 Comunicação aos encarregados de educação dos planos de recuperação, de acompanhamento e de 

desenvolvimento; 
 Implementação imediata dos planos de recuperação e de desenvolvimento; 
 Elaboração dos planos de acompanhamento para os alunos que foram retidos em resultado da avaliação 

sumativa interna; 
 Elaboração dos planos de acompanhamento pelo professor do 1.º ciclo/Conselho de Turma nos 2.º e 3.º 

ciclos, com a participação dos outros técnicos de educação. 
 Implementação dos planos de acompanhamento desde o início do ano lectivo; 
 Elaboração dos planos de desenvolvimento, no final do 1.º período, para os alunos do 1.º ciclo, que revelaram  

capacidades excepcionais de aprendizagem; 
 Elaboração dos planos de desenvolvimento, pelo professor do 1.º ciclo, com a participação de outros técnicos 

de educação. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Elaboração dos planos de acompanhamento pelo professor do 1.º ciclo/Conselho de Turma nos 2.º e 3.º 

ciclos,  com a participação dos próprios alunos e dos encarregados de educação. 
 Elaboração dos planos de desenvolvimento, pelo professor do 1.º ciclo, com a participação dos próprios 

alunos e dos encarregados de educação. 
 
3.2. Outras Estratégias de Melhoria Organizacional 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Humanização do espaço físico do Agrupamento;  
 Elaboração de horários em função dos interesses dos alunos; 
 Atendimento dos encarregados de educação em tempo ajustado aos seus horários laborais; 
 Participação activa dos encarregados de educação; 
 Diversificação ajustada dos recursos didáctico - pedagógicos; 
 Sistema de comunicação interna do Agrupamento; 
 Sistema de comunicação com a comunidade educativa; 
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 Incentivo à constituição de uma Associação de Pais e Encarregados de Educação e envolvimento em 
iniciativas promotoras do sucesso escolar, tais como a Rede de Bibliotecas Escolares e o Plano de Acção da 
Matemática. 

 
4. AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Avaliação (por parte da gestão intermédia e de topo) das estratégias de melhoria relativas à implementação 

dos planos e de outras estratégias de carácter organizacional; 
 Monitorização das estratégias de melhoria adoptadas; 
 Participação de todos os intervenientes na avaliação realizada; 
 Elaboração e envio pela Direcção Executiva, à DREC, do relatório resultante da avaliação dos planos; 
 Criação de momentos de reflexão entre os docentes para análise dos resultados escolares, com regularidade, 

no decurso do ano lectivo; 
 Realização de análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos dos 1.º e 2.º ciclos na avaliação 

sumativa interna e nas provas de aferição, por turma, por ano e por ciclo; 
 Realização de análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos do 3.º ciclo na avaliação sumativa 

interna e na sumativa externa (exames nacionais); 
 Elaboração de estudos comparativos dos resultados alcançados no final do ano lectivo com os do ano 

anterior. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Remissão, à DREC, do relatório da avaliação relativo às provas de aferição, por parte da Direcção Executiva, 

de acordo com o ponto n.º 7 do Despacho n.º 2351/2007, de 14 de Fevereiro; 
 Preparação do ano lectivo seguinte, no que respeita à reformulação das práticas lectivas e ao reforço da 

avaliação formativa, tendo em atenção os resultados da avaliação, nomeadamente as baixas taxas de 
sucesso a Matemática nos exames nacionais do 9.º ano e as discrepâncias entre as taxas de sucesso de 
língua Portuguesa e as de Matemática. 

 
5. PERCURSOS CURRICULARES ALTERNATIVOS 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Elaboração do plano curricular do percurso alternativo por uma equipa de professores; 
 Leccionação da turma pelos docentes responsáveis pela elaboração do currículo; 
 Elaboração da estrutura curricular respeitando a organização por ciclo de escolaridade;  
 Reunião quinzenal dos docentes das turmas para definição e acompanhamento da evolução dos alunos; 
 Elaboração da estrutura curricular, contemplando uma formação escolar (Língua Portuguesa, Inglês, 

Cidadania e Mundo Actual, Matemática, Saúde Ambiente e Tecnologia, Formação Cívica, Tecnologias de 
Informação e Comunicação e Educação Física), artística/vocacional (Cerâmica/Moldes e Artes Gráficas). 

 Definição dos conteúdos das disciplinas com base nos resultados da avaliação diagnóstica, nas necessidades 
e nos interesses dos alunos, nas necessidades do meio onde se inserem e no ajustamento e na articulação 
entre as diversas componentes do currículo e outras actividades de enriquecimento curricular; 

 Integração no final do ano lectivo dos alunos que efectuaram 15 anos e não concluíram a escolaridade 
obrigatória nos cursos de educação e formação. 

 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Definição da carga horária semanal na disciplina de Língua Portuguesa respeitando a prevista no currículo 

regular;  
 Monitorização do funcionamento pedagógico das turmas por parte do CP. 
 
 
    
Data: 22/NOV/2007 
 
O Inspector: Jorge Sena 
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Resultados escolares e estratégias de melhoria no ensino básico  
 

Ano lectivo 2007/2008 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO 
 

 

 
 
2. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO (em números) 
 

Estabelecimentos  
 
A1 - Ed. Pré-Esc. A2 - 1.º C A3 - 2.º e 3.º C A4 - EBI A5 - 3.º C/Sec. A6 - Sec./ 3.º C A7 - Sec. A8 - Total 

3 3 1 0 0 1 0 8 
 
Crianças/Alunos 

A9 - Ed. Pré-Esc. A10 - 1.º C A11 - 2.º C A12 - 3.º C/Sec A13 - Total 

82 186 103 212 583 
 
Docentes c/ componente lectiva 

A14 - Ed. Pré-Esc. A15 - 1.º C A16 - 2.º C A17 - 3.º C A18 - Apoio Educativo A19 - Total 

4 10 14 32 4 64 
 

A20 - Docentes s/ componente lectiva A21 - Dinamizadores (AEC) 

3 6 
 
Psicólogos 

A22 - A tempo inteiro A23 - A tempo parcial A24 - Total 

0 0 0 
 
Funcionários 
A25 - Auxiliares Acção Educativa A26 - Administrativos A27 - Outros A28 - Total 

29 7 5 41 

 
Nota: A3 - O edifício diz respeito apenas ao 2.º CEB. 
 
 
 

Agrupamento Escolas de Mira de Aire e Alvados Código 160386 
    

Escola sede Escola Secundária c/ 3.º CEB de Mira de Aire Código 403570 
  

Endereço Rua Constantino Laureano Duque 
  

Localidade Mira de Aire    Código Postal 2485-095  Mira de Aire 
    

Concelho Porto de Mós Distrito Leiria 
    

Telefone 244447150 Fax 244449407 
    

E-mail info@esec-mira-aire.rcts.pt   
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I – RESULTADOS ESCOLARES  (dados relativos ao ano lectivo anterior)  
                     2006/2007 

 
1.º CICLO 

 
1. Alunos 

Ano escolaridade 1- Portugueses 2 -Estrangeiros 3 -Etnias 4 -Total 5 -ASE  6 -NEE 
7 - C/ Planos 

7.1 - 
Recup. 

7.2 - 
Acomp. 

7.3 -
Desenvol. 

B1 - 1.º Ano 49 0 0 49 14 2 0 0 0 

B2 - 2.º Ano 36 1 0 37 18 0 5 1 0 

B3 - 3.º Ano 43 1 0 44 18 5 9 0 0 

B4 - 4.º Ano 46 4 0 50 19 2 9 0 0 

      B5 - Total 174 6 0 180 69 9 23 1 0 
 

B6 - Taxa de insucesso   6% B7 - Taxa de abandono   0% 

 
2. Transitaram de ano 

Ano 
escolaridade 

1- Total 
2 - S/ Aproveitamento 3 - C/ Planos 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 2.3 - L. Port. e Mat. 3.1 - Recup. 3.2 - Acomp. 3.3 - Desenvol. 

B8 - 1.º Ano 49 0 0 1 0 0 0 

B9 - 2.º Ano 32 0 0 0 0 1 0 

B10 - 3.º Ano 42 1 0 0 7 0 0 

B11 - 4.º Ano 46 0 4 0 5 0 0 

  B12 - Total 169 111111111 4 1 12 1 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1- Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 
4 - C/ Planos 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B13 - 2.º Ano 5 5 0 5 0 

B14 - 3.º Ano 2 2 0 2 0 

B15 - 4.º Ano 4 4 0 4 0 

       B16 - Total 11 11 0 11 0 

 
4. Concluíram o 1.º ciclo 

 
C/ Anos de frequência 

B17 - 3 anos B18 - 4 anos B19 - 5 anos B20 - 6 anos B21 - 7 ou + anos B22 - Total 

0 36 10 0 0 46 
 

 
Sem aproveitamento 

B23 - Língua Portuguesa B24 - Matemática B25 - L. Portuguesa e Matemática  * 

0 4 0 
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2.º CICLO 
 
1. Alunos 

Ano 
escolaridade 

1 - Portugueses 2 - Estrangeiros 3 - Etnias 4 - Total 5 - ASE  6 - NEE 

 

7 - C/ Planos 
7.1 - 

Recup. 
7.2 - 

Acomp. 

7.3 - 
Desenvol.  

B26 - 5.º Ano 44 4 0 48 21 2 18 7 0 

B27 - 6.º Ano 50 2 0 52 22 6 15 1 0 

   B28 - Total 94 6 0 100 43 8 33 8 0 
 

B29 - Taxa de insucesso  12% B30 - Taxa de abandono   1% 

 
2. Transitaram de ano 

Ano escolaridade 1 - Total 
2 - S/ Aproveitamento 3 - C/ Planos 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 2.3 - L. Port. e Mat. 3.1 - Recup. 3.2 - Acomp. 3.3- Desenvol. 

B31 - 5.º Ano 45 4 2 0 16 7 0 

B32 - 6.º Ano 43 2 7 0 9 0 0 

    B33 - Total 88 6 9 0 25 7 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1 - Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 

4 - C/ Planos 
 

4.1 - Recuperação 4.2 – 
Acompanhamento 

B34 -5.º Ano 3 3 0 2 0 

B35 -6.º Ano 9 8 1 6 1 

      B36 -Total 12 11 1 8 1 

 
4. Concluíram o 2.º ciclo 

 

C/ Anos de frequência 
 

B37 - 1 ano B38 - 2 anos B39 - 3 anos B40 - 4 anos B41 - 5 ou + anos B42 – Total 
0 42 0 1 0 

43 
 

 

Sem aproveitamento 
 

B43 - Língua Portuguesa B44 - Matemática B45 - L. Portuguesa e Matemática  * 

1 7 0 
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3.º CICLO 

 
1. Alunos 

Ano escolaridade 1 - Portugueses 2 - Estrangeiros 3- Etnias 4 - Total 5 - ASE  6 - NEE 

 

7 - C/ Planos 

7.1 
Recup. 

7.2 
Acomp. 

7.3 
Desenvol. 

B46 - 7.º Ano 49 5 0 54 20 6 20 7 0 

B47 - 8.º Ano 59 1 0 60 25 4 22 6 0 

B48 - 9.º Ano 39 1 0 40 16 4 12 7 0 

   B49 - Total 147 7 0 154 61 14 54 20 0 
 

B50 - Taxa de insucesso   24% B51 - Taxa de abandono 0% 

 
2. Transitaram de ano 

Ano escolaridade 1 - Total 

 

2 - S/ Aproveitamento 
 

 

3 - C/ Planos 
 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 
3.1 - 

Recuperação 
3.2 - 

Acompanhamento 
3.3 – 

Desenvolvimento 

B52 - 7.º Ano 46 8 16 13 7 0 

B53 - 8.º Ano 42 3 12 8 2 0 

B54 - 9.º Ano 27 0 7 4 5 0 

      B55 - Total 115 11 35 25 13 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1 - Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 
4 - C/ Planos 

 

4.1 - Recuperação 4.2 – 
Acompanhamento 

B56 - 7.º Ano 8 7 0 7 0 

B57 - 8.º Ano 18 18 0 14 4 

B58 - 9.º Ano 12 12 0 8 2 

      B59 - Total 38 37 0 29 7 

 
4. Concluíram o 3.º ciclo 

 

C/ Anos de frequência 
 

B60 - 2 anos B61 - 3 anos B62 - 4 anos B63 - 5 anos B64 - 6 ou + anos B65 – Total 

0 22 2 3 0 27 
 

 

Sem aproveitamento   

B66 - Língua Portuguesa B67 – Matemática 

0 7 
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II – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 
 
 

1. Definição dos Critérios de Avaliação 
 
 
1.1. Participação  

 
 
 
  

Sim Não 
  A definição dos critérios de avaliação foi reflectida e analisada por todos os docentes do  
  Agrupamento/Escola em sede das estruturas de orientação educativa: 

C1 - conselho de docentes X  
C2 - conselho de directores de turma X  
C3 - departamentos curriculares X  

  C4 - Estas estruturas elaboraram e apresentaram propostas ao CP para definição dos critérios de  
avaliação X  

  O CP definiu os critérios de avaliação após análise e negociação para: 
                   C5 - cada ciclo de escolaridade X  

                  C6 - cada ano de escolaridade X  
                  C7 - a construção dos instrumentos de avaliação X  
                  C8 - a marcação das datas das provas/testes de avaliação 
 

X  
  C9 - Os critérios definidos pelo CP integram o Projecto Curricular de Agrupamento/Escola X  
  C10 - Os critérios definidos pelo CP integram os Projectos Curriculares de Turma X  

 
  C11 - Apreciação global 

 
 
                                                                                                                                                                       

 
1.2. Divulgação  

 
 

 
 
  

Sim Não 
  Os critérios de avaliação definidos pelo CP foram divulgados:  

C12 - aos docentes do Agrupamento/Escola através das respectivas estruturas X  
                  C13 - aos serviços especializados de apoio educativo através do seu representante no CP 

                   
X  

                  C14 - aos alunos do 1.º ciclo pelo seu professor X  
  aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos:  
                  C15 - pelos professores de cada disciplina X  
                  C16 - pelo respectivo director de turma 
 

X  
  aos encarregados de educação: 
                  C17 - dos alunos do 1.º ciclo, na primeira reunião do ano lectivo com o professor da turma, 
                  aquando da apresentação dos conteúdos programáticos e dos objectivos a atingir X  

                  C18 - dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos na primeira reunião do ano lectivo com o director de 
                  turma, aquando da apresentação dos conteúdos programáticos e dos objectivos a atingir 
                           

X  

                  C19 - à associação de pais pela direcção executiva X  
 
  C20 - Apreciação global 

 
 
 

 
1.3. Registo de evidências das acções desenvolvidas  

 
 

 
 
  

Sim Não 
    C21 - Convocatórias para as reuniões do CP X  

  C22 - Convocatórias para as reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  
    C23 - Convocatórias para as reuniões com outros intervenientes no processo de avaliação dos 
    alunos X  

  Actas de reuniões e documentos relacionados com o processo de definição dos critérios de avaliação:  
                 C24 - do conselho pedagógico X  
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                 C25 - das diversas estruturas de orientação educativa X  
                 C26 – dos departamentos curriculares X  
                 C27 – do conselho de docentes X  
                 C28 – do conselho de directores de turma X  
                 C29 – do conselho de turma X  
                 C30 – dos serviços especializados de apoio educativo X  
                 C31 - dos professores do 1.º ciclo com os encarregados de educação X  
                 C32 - dos directores de turma com os encarregados de educação X  
                 C33 - do conselho executivo com a associação de pais X  
  C34 – Sumários registados no livro de ponto X  
 
  C35 - Apreciação global 

 
 

2. Operacionalização dos Critérios de Avaliação 
 
2.1. Modalidades de avaliação 

 
 
 
  

Sim Não 
                 C36 - diagnóstica X  
                 C37 - formativa X  
                 C38 - sumativa interna X  
 
 

2.2. Avaliação diagnóstica  
 
 

 
 
  

Sim Não 
  Foi realizada: 
                 C39 - no início do ano lectivo X  
                 C40 - no decurso do ano lectivo quando necessária  X  
                 C41 - de forma articulada com a avaliação formativa X  
                 C42 - no respeito pelos critérios definidos pelo CP X  
  As matrizes das provas/testes foram construídas através de: 
                 C43 - um trabalho plural e partilhado X  
                 C44 - um trabalho meramente individual  X 
  C45 – Os docentes do Agrupamento/Escola realizaram provas/testes de avaliação diagnóstica X  
  C46 - Os docentes realizaram o teste de avaliação diagnóstica, com base numa matriz uniforme, para 
  os alunos do mesmo ano de escolaridade  X 

  C47 - O Projecto Curricular de Turma contempla estratégias de diferenciação pedagógica X  
 

  C48 - Apreciação global 
 

 
 
2.3. Avaliação formativa   

Sim Não 

  Foi realizada:  
                 C49 - no decurso do ano lectivo, assumindo um carácter contínuo e sistemático X  
                 C50 - de forma articulada com a avaliação diagnóstica X  
                 C51 - no respeito pelos critérios definidos pelo conselho pedagógico X  
  C52 - Constituiu a principal modalidade de avaliação X  
  C53 - Recorreu a uma variedade de instrumentos de avaliação X  
  C54 - Contribuiu para a reformulação do Projecto Curricular de Turma X  
  Os instrumentos de avaliação foram construídos através de: 
                 C55 - um trabalho plural e partilhado X  
                 C56 - um trabalho meramente individual  X 

 
 C 57 -  Apreciação global 
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2.4. Avaliação sumativa interna Sim Não 
  Foi realizada:  
                 C58 - no final de cada período lectivo X  
                 C59 - no final de cada ano X  
                 C60 - no final de cada ciclo X  
                 C61 - utilizou a informação recolhida no âmbito da avaliação formativa X  
                 C62 - respeitou os critérios definidos pelo conselho pedagógico X  
  Os instrumentos de avaliação foram construídos através de:  
                 C63 - um trabalho plural e partilhado X  
                 C64 - um trabalho meramente individual  X 
  Foi da responsabilidade: 
                 C65 - do professor de cada turma, no 1.º ciclo, em articulação com o conselho de docentes X  
                 C66 - dos professores que integram o conselho de turma nos 2.º e 3.º ciclos X  
  A informação resultante: 
                 C67 - traduziu a formulação de um juízo global sobre as aprendizagens realizadas pelos 
                 alunos X  

  No 1.º ciclo, expressou-se de forma descritiva:  
                 C67 - nas áreas curriculares disciplinares X  
                 C69 - nas áreas curriculares não disciplinares X  
                 C70 - nas actividades de enriquecimento curricular   X 
  Nos 2.º e 3.º ciclos expressou-se:  
                 C71 - numa classificação de 1 a 5 em todas as disciplinas X  
                 C72 - numa menção qualitativa nas áreas curriculares não disciplinares  X  
  C73 - A informação aos encarregados de educação foi acompanhada de uma apreciação descritiva X  
  C74 - O registo de língua utilizado nos documentos de avaliação trimestral é acessível a qualquer 
  encarregado de educação X  

  O resultado da avaliação sumativa interna promoveu a adopção de estratégias com vista ao  
  sucesso educativo dos alunos, designadamente: 
                  C75 - Planos de recuperação   

                 C76 - Planos de acompanhamento X  
                 C77 - Planos de desenvolvimento  X 
  C78 - A progressão ou retenção dos alunos baseou-se na avaliação sumativa interna X  

 
  C79 - Apreciação global 

 
C77 – No Agrupamento não foram elaborados planos de desenvolvimento. 
 

2.4.1. Avaliação sumativa extraordinária 
 
 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  C80 -  Foram submetidos a esta modalidade de avaliação os alunos já retidos em qualquer ano de 
  escolaridade e que não possuíam condições necessárias para progredir  X 

  C81 - As propostas de retenção repetida foram apresentadas ao CP pelo professor do 1.º ciclo  X 
                  - com pareceres dos: 
                          C82 - encarregados de educação  X 
                          C83 - serviços de psicologia e orientação  X 
                  C84 - com um plano de acompanhamento  X 
  C85 - As propostas de retenção repetida foram apresentadas ao CP pelo conselho de turma (2.º e 3.º 
  ciclos)  X 

                  - com pareceres dos: 
                          C86 - encarregados de educação  X 
                          C87 - serviços de psicologia e orientação  X 
                  C88 - com um plano de acompanhamento  X 
                  C89 - com proposta para percurso alternativo ou curso de educação e formação  X 
 
  C90 - Apreciação global 

 
No Agrupamento não há alunos que tivessem sido submetidos a esta modalidade de avaliação. 
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2.4.2. Casos especiais de progressão  
 
 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  C91- Progrediram mais rapidamente no ensino básico os alunos que revelaram capacidades de 
  aprendizagem excepcionais    X 

  C92- As propostas de progressão antecipada foram apresentadas ao CP pelo professor do 1.º ciclo  X 
                  - acompanhadas de pareceres dos: 
                          C93 - encarregados de educação  X 
                          C94 - serviços especializados de apoio educativo ou psicólogos  X 
  C95 - As propostas de progressão antecipada foram apresentadas ao CP pelo conselho de turma (2.º 
  e 3.º ciclos)  X 

                  - acompanhadas de pareceres dos:   
                          C96 - encarregados de educação  X 
                          C97 - serviços especializados de apoio educativo ou psicólogos  X 
 
  C98 - Apreciação global 

 
Não se registaram no Agrupamento casos especiais de progressão. 
 
 

 
 

2.5. Auto-avaliação  
 

 
 
  

Sim Não 
  C99 - Os alunos participaram, de forma sistemática, na sua própria avaliação X  
  C100 - Os alunos, a partir do 3.º ano de escolaridade efectuaram uma auto-avaliação escrita X  
  C101 - A matriz da ficha de auto-avaliação foi elaborada de acordo com os princípios definidos pelo 
  CP X  

 
  C102 - Apreciação global 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.6 Processo individual do aluno Sim Não 
  C103 - O percurso escolar do aluno encontra-se documentado no seu processo individual X  
  C104 - O processo individual proporciona uma visão global desse percurso  X  
  C105 - Estão arquivados registos das diversas modalidades de avaliação sobre o desempenho dos 
  alunos   

                  C106 - diagnóstica X  
                  C107 - formativa X  
                  C108 - sumativa X  
                  C109 - auto-avaliação X  
  C110 - O Regulamento Interno estabelece as regras para consulta do processo individual X  
 
  C111 - Apreciação global 

 
 

 
 

2.7. Avaliação externa  Sim Não 
  A Direcção Executiva enviou à Direcção Regional o relatório da avaliação relativo às provas de 
  aferição, contendo:  
                  C112 - a análise do desempenho dos alunos do Agrupamento/Escola X  
                  C113 - o plano de acção para o ano lectivo seguinte X  
 
  C114 -  Apreciação global 
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2.8. Monitorização do processo de avaliação  Sim Não 

  Procedimentos regulares de monitorização:  
                  C115 - nas diversas estruturas de orientação educativa para cumprimento e operaciona- 
                  lização dos critérios de avaliação  X  

                  - no conselho pedagógico para assegurar: 
                          C116 - o cumprimento do currículo nacional X  
                          C117 - o primado da avaliação formativa X  
                          C118 - a valorização dos processos de auto-avaliação X  
                          C119 - a utilização de técnicas e instrumentos diversificados de avaliação X  
                          C120 - a (re)orientação do processo educativo X  
                          C121 - a retenção dos alunos como medida pedagógica de última instância X  
                          C122 - a participação de diversos intervenientes X  
 
 
                        Sim Não 
                          C123 - professores X  
                          C124 - alunos X  
                          C125 - conselho de docentes X  
                          C126 - conselho de turma X  
                          C127 - órgãos de gestão X  
                          C128 - encarregados de educação  X 
                          C129 - serviços especializados de apoio educativo X  
                  - na direcção executiva para garantir a transparência, rigor e a equidade do processo:  
                          C130 - cumprimento das orientações definidas a nível nacional X  
                          C131 - respeito pelas regras estabelecidas no Regulamento Interno X  
                          C132 - salvaguarda dos interesses de todos os intervenientes  X  

 
  C133 - Apreciação global 

 
 
 

2.9. Registo de evidências das acções desenvolvidas 
 
 

 
 
  

Sim Não 
    C134 - Convocatórias para reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  

  C135 - Convocatórias para reuniões do prof. 1.º ciclo c/ os encarregados de educação X  
  C136 - Convocatórias para reuniões do director de turma c/ os encarregados de educação X  
  C137 - Actas de reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  
  C138 - Actas de reuniões com os encarregados de educação X  
  C139 - Ordens de serviço X  
  C140 - Dossiers de departamento X  
  C141 - Processos individuais dos alunos X  
  C142 - Portfolios construídos pelos alunos  X 
  C143 - Cadernetas escolares X  
  C144 - Sumários registados no livro de ponto  X  
  C145 - Planos de recuperação X  
  C146 - Planos de acompanhamento X  
  C147 - Planos de desenvolvimento  X 
  C148 - Regulamento Interno X  
  C149 - Projecto Curricular de Agrupamento/Escola X  
  C150 - Projectos Curriculares de Turma X  
  C151 - Relatórios intercalares de avaliação das aprendizagens elaborados pelas diversas estruturas 
  de orientação educativa X  

 
  C152 - Apreciação global 

 
C147 – No Agrupamento não existem alunos que revelam capacidades excepcionais de aprendizage 
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III – ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS E RESULTADOS 

 
1. Elaboração e implementação de Planos 

 
1.1 Planos de recuperação Sim Não 

  Os planos de recuperação foram elaborados:  
    no final do 1.º período: 
                  D1 - para os alunos do 1.º ciclo, sempre que revelaram dificuldades em prosseguir com 
                  sucesso as aprendizagens X  

                  D2 - para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos por terem obtido três ou mais níveis inferiores a 3 X  
    no decurso do 2.º período, até à interrupção das aulas no Carnaval: 
                  D3 - sempre que os alunos indiciaram dificuldades de aprendizagem X  
    pelo professor do 1º ciclo, com a participação: 
                  D4 – de outros técnicos de educação X  
                  D5 - dos próprios alunos  X 
                  D6 - dos encarregados de educação  X 
    pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de:   
                  D7 - outros técnicos de educação X  
                  D8 - os próprios alunos  X 
                  D9 - os encarregados de educação X  
  D10 - As propostas dos planos de recuperação foram submetidas à apreciação do CP para avaliação 
  da sua adequabilidade às situações diagnosticadas X  

  D11 - Os planos, depois de aprovados, foram apresentados à direcção executiva X  
  D12 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução X  
  D13 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de recuperação aos encarregados de 
  educação X  

  D14 - O Agrupamento/Escola procedeu de imediato à sua implementação  X  
 

  Apreciação global 
 
 
                                                                                                                                                                       80 palavras  
 

 
 

1.2. Planos de acompanhamento  
 

 
 
  

Sim Não 
  D15 - Os planos de acompanhamento foram elaborados no final do ano lectivo para os alunos que  
  tenham sido objecto de retenção em resultado da avaliação sumativa interna X  

  D16 - Pelo professor do 1º ciclo com a participação de:   
                  D17 - outros técnicos de educação X  
                  D18 - os próprios alunos  X 
                  D19 - os encarregados de educação  X 
  D20 - Pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos com a participação de:   
                  D21 - outros técnicos de educação X  
                  D22 - os próprios alunos  X 
                  D23 - os encarregados de educação  X 
  D24 - As propostas dos planos de acompanhamento foram submetidas à apreciação do CP para 
  avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas X  

  D25 - Os planos, depois de aprovados, foram apresentados à direcção executiva X  
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 Sim Não 
  D26 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução X  
  D27 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de acompanhamento aos encarregados de 
  educação X  

  D28 - Os planos de acompanhamento elaborados no ano lectivo anterior estão a ser aplicados aos 
  alunos  X  

 
  Apreciação global 

 
 

 
 

1.3 Planos de desenvolvimento 
 

 
 
  

Sim Não 
  D29 - Os planos de desenvolvimento foram elaborados, no final do 1.º período, para os alunos que  
  revelaram capacidades excepcionais de aprendizagem  X 

  D30 - Pelo professor do 1º ciclo com a participação de:  X 
                  D31 - outros técnicos de educação  X 
                  D32 - os próprios alunos  X 
                  D33 - os encarregados de educação  X 
  D34 - Pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de:  X 
                  D35 - outros técnicos de educação  X 
                  D36 - os próprios alunos  X 
                  D37 - os encarregados de educação  X 

  D38 - As propostas dos planos de desenvolvimento foram submetidas à apreciação do CP para 
  avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas  X 

  D39 - Os planos de desenvolvimento depois de aprovados foram apresentados à direcção executiva  X 
  D40 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução  X 
  D41 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de desenvolvimento aos encarregados de 
  educação  X 

  D42 - O Agrupamento/Escola procedeu de imediato à sua implementação   X 
 

  Apreciação global 
 
D29 – Neste Agrupamento, não foram elaborados plans de desenvolvimento, visto não existirem alunos com capacidades 
excepcionais de aprendizagem. 
 

 
2. Outras estratégias de melhoria organizacional 

 
 
  

Sim Não 
  D43 - Humanização do espaço físico do Agrupamento/Escola X  
  D44 - Elaboração de horários em função dos interesses dos alunos X  
  D45 - Atendimento dos encarregados de educação em tempo ajustado aos seus horários laborais X  
  D46 - Participação activa dos encarregados de educação na vida da escola X  
  D47 - Diversificação ajustada de recursos didáctico-pedagógicos X  
  D48 - Melhoria no sistema de comunicação interna no Agrupamento/Escola  X  
  D49 - Melhoria no sistema de comunicação com a comunidade educativa X  
  D50 - Outras  X 

 
  Apreciação global 
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IV – AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

 
1. Estratégias  

 
 
  

Sim Não 
  O Agrupamento/Escola avaliou as estratégias de melhoria relativas: 
                   E1 - à implementação dos Planos (III.1) X  
                  E2 - outras estratégias de carácter organizacional (III.2) X  
 As estratégias adoptadas foram objecto de avaliação: 
                  E3 - contínua e sistemática X  
                  E4 - apenas no final do ano  X 
  E5 - A avaliação realizada foi participada por todos os intervenientes X  
  O Agrupamento/Escola possui registos que evidenciam a avaliação:  
                  E6 - global dos Planos implementados X  
                  E7 - das estratégias de melhoria organizacional X  
  E8 - O relatório resultante da avaliação dos Planos foi enviado à respectiva DRE X  
 
  Apreciação global 

 
 
                                                                                                                                                                       80 palavras  
 

 
 
2. Resultados escolares 

 
  

Sim Não 
  Existiram momentos de reflexão entre os docentes para analisar os resultados escolares: 
                  E9 - apenas no final de cada período lectivo  X 
                  E10 - com regularidade, no decurso do ano lectivo X  
                  E11 - só no final do ano lectivo  X 
  Foi efectuada análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos dos 1.º e 2.º ciclos  
  na avaliação sumativa interna e nas provas de aferição:  
                  E12 - por turma X  
                  E13 - ano  X  
                  E14 - ciclo X  

  E15 - Foi efectuada análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos do 3.º ciclo na  
  avaliação sumativa interna e na sumativa externa (exames nacionais) X  

  E16 - Foram elaborados estudos comparativos dos resultados alcançados no final do ano lectivo com  
  os do ano anterior X  

  A avaliação dos resultados foi considerada na preparação do ano lectivo seguinte, designadamente: 
                  E17 - na organização e gestão pedagógica X  
                  E18 - na reformulação de práticas lectivas X  
                  E19 - no reforço da avaliação essencialmente formativa X  

 
  Apreciação global 
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Relatório Síntese  
Resultados Escolares e Estratégias de Melhoria no Ensino Básico  

 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MIRA DE AIRE E ALVADOS                CÓDIGO - 160386 
ESCOLA DO 3.º CEB/SECUNDÁRIO_DE MIRA DE AIRE                              CÓDIGO - 403570 
 
Período de intervenção: de 12/12/2007 a 14 /12/2007   
Turmas seleccionadas: 3.º Ano da EB1 de Mira Daire; 6.º B e 8.º A 
 
INTRODUÇÃO 
 
No âmbito da actividade Resultados Escolares e Estratégias de Melhoria no Ensino Básico, inserida no 
programa de acompanhamento do Plano Anual de Actividades da Inspecção-Geral da Educação, foi 
elaborado este relatório que apresenta as conclusões mais relevantes referentes às quatro áreas a 
seguir mencionadas e que foram objecto de análise nesse Agrupamento de Escolas. 
 
1. RESULTADOS ESCOLARES 
 
1.1. Indicadores de sucesso 
 
Tendo como referência os indicadores de sucesso apurados pela IGE1

 

 do ano lectivo de 2004/2005 e 
os dados fornecidos pelo Agrupamento relativos ao ano lectivo de 2006/2007, estabeleceu-se a 
comparação dos resultados obtidos pelos alunos. 

Aspectos mais positivos 
 
Taxa de transição ao 2.º ciclo com 11 ou mais anos (0%), inferior ao indicador de referência (1,3%); 
Taxa de desperdício no Ensino Básico (1%), inferior ao indicador de referência (10,2%). 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Taxa de transição ao 2.º ciclo (92%), 3,2% inferior ao indicador de referência (95,2%), sendo que 
transitaram 100% dos alunos com planos de acompanhamento e apenas 55,6% dos alunos com 
planos de recuperação; 
Taxa de transição no 3.º ciclo (69,2%), 9,7% inferior ao indicador de referência (78,9%); 
Taxa de sucesso no 3.º ciclo (76%), 4,9% inferior ao indicador de referência (80,9%), sendo que 
apenas transitaram 41,6% dos alunos com planos de recuperação. 
 
1.2. Provas de aferição 
 
Tendo como referência os resultados nacionais das provas de aferição relativos ao ano lectivo de 
2006/20072

 

 e os dados fornecidos pelo Agrupamento referentes ao mesmo ano lectivo, em relação às 
disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática, estabeleceu-se a comparação dos resultados 
obtidos. 

Aspectos mais positivos 
 
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (96%), no 1.º ciclo, 6,9% acima da taxa 
nacional; 

                                              
1 www.ige.min-edu.pt (Avaliação, Desempenho Escolar dos Alunos, SUBSITE). 
2 Provas de aferição do 4.º Ano 2006/2007 (Língua Portuguesa - 89,10%; Matemática - 80,30%) e 6.º Ano (Língua Portuguesa - 85,40%; 
Matemática - 58,90%). 
 

http://www.ige.min-edu.pt/�
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Localização da taxa de sucesso de Matemática (87%), no 1.º ciclo, 6,7% acima da taxa nacional; 
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (90%), no 2.º ciclo, 4,6% acima da taxa 
nacional; 
Localização da taxa de sucesso de Matemática (72%), no 2.º ciclo, 13,1% acima da taxa nacional. 
 
1.3. Exames nacionais do 9.º ano 
 
Tendo como referência os resultados nacionais dos exames de 2006/20073

 

 e os dados fornecidos pelo 
Agrupamento relativos aos anos lectivos de 2004/2005 a 2006/2007, em relação às disciplinas de 
Língua Portuguesa e de Matemática, estabeleceu-se a comparação dos resultados obtidos. 

Aspectos mais positivos 
 
Evolução da taxa de sucesso de Língua Portuguesa4

Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (97%), 9% acima da taxa nacional. 

, apesar de, no ano lectivo 2005/2006, ter sido 
apenas de 50%; 

 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Evolução da taxa de sucesso de Matemática5

Localização da taxa de sucesso de Matemática (48%), apesar de 19% acima da taxa nacional. 
; 

 
2. PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 
 
2.1. Definição dos Critérios de Avaliação 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Reflexão sobre os critérios de avaliação por parte dos docentes do Agrupamento em sede das 

Estruturas de Orientação Educativa; 
 Elaboração das propostas de definição dos critérios de avaliação pelas Estruturas de Gestão 

Intermédia; 
 Apresentação das propostas de definição dos critérios de avaliação ao Conselho Pedagógico (CP); 
 Definição dos critérios de avaliação pelo CP, após análise e negociação, para cada ciclo, cada ano 

de escolaridade e para a marcação das datas das provas/testes de avaliação; 
 Construção dos instrumentos de avaliação tendo em consideração a definição dos critérios de 

avaliação; 
 Inclusão dos critérios definidos no Projecto Curricular de Agrupamento; 
 Divulgação dos critérios de avaliação definidos junto de todos os docentes, técnicos, alunos e 

encarregados de educação. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Inclusão nos Projectos Curriculares de Turma, dos critérios de avaliação definidos. 
 
2.2. Operacionalização dos Critérios de Avaliação 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Implementação das modalidades de avaliação (diagnóstica, formativa e sumativa), respeitando os 

critérios definidos; 
                                              
3 Exames do 9.º Ano 2006/2007 (Língua Portuguesa - 88%; Matemática - 29%). 
 

4 Ano lectivo 2004/2005 (86%), ano lectivo 2005/2006 (50%) e ano lectivo 2006/2007 (97%). 
5 Ano lectivo 2004/2005 (45%), ano lectivo 2005/2006 (26%) e ano lectivo 2006/2007 (48%). 
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 Construção de matrizes uniformes para as provas/testes, através de um trabalho plural e 
partilhado; 

 Realização de testes de avaliação diagnóstica, com base nas matrizes construídas, para os alunos 
do mesmo ano de escolaridade; 

 Aplicação de provas/testes de avaliação diagnóstica pelos docentes do Agrupamento;  
 Consideração de estratégias de diferenciação pedagógica nos Projectos Curriculares de Turma; 
 Articulação da avaliação diagnóstica com as estratégias de diferenciação pedagógica: 
 Realização da avaliação formativa, no decurso do ano lectivo, assumindo um carácter contínuo e 

sistemático; 
 Articulação da avaliação formativa com a avaliação diagnóstica no respeito pelos critérios definidos 

pelo CP; 
 Utilização de uma variedade de instrumentos de avaliação formativa; 
 Construção dos instrumentos de avaliação formativa e sumativa interna através de um trabalho 

plural e partilhado; 
 Realização da avaliação sumativa interna de acordo com os critérios definidos pelo CP e utilizando 

a informação recolhida no âmbito da avaliação formativa; 
 Corresponsabilização dos Conselhos de Docentes e dos Conselhos de Turma na avaliação 

sumativa; 
 Formulação descritiva da avaliação sumativa, no 1.º Ciclo, das áreas curriculares disciplinares e 

não disciplinares e atribuição de uma menção qualitativa nas áreas curriculares não disciplinares, 
nos 2º e 3º ciclos; 

 Apreciação descritiva referente à avaliação sumativa interna na informação prestada aos 
encarregados de educação; 

 Apreciações escritas nos documentos de avaliação com linguagem acessível a qualquer 
encarregado de educação; 

 Elaboração de planos de recuperação e acompanhamento, como estratégia de melhoria do 
sucesso educativo, resultante da avaliação sumativa interna;  

 Participação dos alunos, de forma sistemática, na sua própria avaliação; 
 Inclusão no processo individual do aluno de documentação que revela o seu percurso escolar; 
 Monitorização do processo de avaliação no Conselho Executivo, no CP e nas diversas Estruturas 

de Orientação Educativa. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Formulação descritiva da avaliação, no 1.º ciclo, das actividades de enriquecimento curricular. 
 
3. ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS E DOS RESULTADOS 
 
3.1. Elaboração e Implementação de Planos 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Elaboração dos planos de recuperação, no final do 1.º período, para os alunos do 1.º ciclo, sempre 

que revelaram dificuldades em prosseguir com sucesso as aprendizagens e para os alunos dos 2.º 
e 3.º ciclos, que tenham obtido três ou mais níveis inferiores a 3; 

 Elaboração dos planos de recuperação, no decurso do 2.º período, até à interrupção das aulas, no 
Carnaval, sempre que os alunos indiciaram dificuldades de aprendizagem; 

 Elaboração dos planos de recuperação pelo Conselho de Turma, nos 2º e 3º ciclos, com a 
participação de outros técnicos de educação.  

 Apreciação pelo CP das propostas dos planos de recuperação e de acompanhamento, para 
avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas;  

 Apresentação dos planos de recuperação e de acompanhamento, depois de aprovados, à Direcção 
Executiva;  

 Disponibilização dos recursos humanos e materiais necessários à execução dos planos de 
recuperação e de acompanhamento; 

 Comunicação aos encarregados de educação dos planos de recuperação e de acompanhamento; 
 Implementação imediata dos planos de recuperação; 
 Implementação dos planos de acompanhamento desde o início do ano lectivo. 
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Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Elaboração dos planos de acompanhamento nos 1.º, 2º e 3º ciclos, com a participação dos 

próprios alunos e dos encarregados de educação; 
 Elaboração dos planos de recuperação no 1.º ciclo com a participação dos próprios alunos e, nos 

2º e 3º ciclos, com a participação dos encarregados de educação. 
 
3.2. Outras Estratégias de Melhoria Organizacional 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Humanização do espaço físico do Agrupamento;  
 Elaboração de horários em função dos interesses dos alunos; 
 Atendimento dos encarregados de educação em tempo ajustado aos seus horários laborais; 
 Participação activa dos encarregados de educação; 
 Sistema de comunicação interna do Agrupamento; 
 Sistema de comunicação com a comunidade educativa. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 

 
 Diversificação ajustada dos recursos didáctico-pedagógicos. 
 
4. Avaliação das Estratégias e dos Resultados Alcançados 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Avaliação por parte dos Órgãos de Gestão intermédia e de topo das estratégias de melhoria 

relativas à implementação dos planos e de outras medidas de carácter organizacional;  
 Monitorização das estratégias de melhoria adoptadas; 
 Participação de todos os intervenientes na avaliação realizada; 
 Criação de momentos de reflexão entre os docentes para análise dos resultados escolares, com 

regularidade, no decurso do ano lectivo; 
 Realização de análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos dos 1.º e 2.º ciclos na 

avaliação sumativa interna e nas provas de aferição, por turma, por ano e por ciclo e análise 
comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos do 3.º ciclo na avaliação sumativa interna e 
na sumativa externa (exames nacionais); 

 Elaboração de estudos comparativos dos resultados alcançados no final do ano lectivo com os do 
ano anterior. 

 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Preparação do ano lectivo seguinte, tendo em atenção a avaliação dos resultados, nomeadamente 

na organização e gestão pedagógica, na reformulação de práticas lectivas e no reforço da 
avaliação essencialmente formativa, tendo em conta as discrepâncias entre as taxas de sucesso 
de Língua Portuguesa (97%) e de Matemática (48%) nos exames nacionais do 9.º ano e a 
diferença entre a taxa de sucesso de Matemática nas provas de aferição no 6.º ano (72%) e no 
exame nacional do 9.º ano (48%). 

 
 
Data: 15/12 /2007  
 
A Inspectora: Maria Odete Abreu de Freitas 
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Resultados escolares e estratégias de melhoria no ensino básico  
 

Ano lectivo 2007/2008 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO 
 
 
 

 
CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO (em números) 

 

Estabelecimentos  
 
A1 – Ed. Pré-Esc. A2 – 1.º C A3 – 2.º e 3.º C A4 – EBI A5 – 3.º C/Sec. A6 – Sec./ 3.º 

C 
A7 – Sec. A8 – Total 

7 14 1 0 0 0 0 22 
 
Crianças/Alunos 

A9 – Ed. Pré-Esc. A10 – 1.º C A11 – 2.º C A12 – 3.º C A13 – Total 

177 425 182 244 1028 
 
Docentes c/ componente lectiva 

A14 – Ed. Pré-Esc. A15 – 1.º C A16 – 2.º C A17 – 3.º C A18 – Apoio Educativo A19 – Total 

8 31 26 36 4 105 
 

A20 – Docentes s/ componente lectiva A21 – Dinamizadores (AEC) 

3 24 
 
Psicólogos 

A22 – A tempo inteiro A23 – A tempo parcial A24 – Total 

0 1 1 
 
Funcionários 
A25 – Auxiliares Acção Educativa A26 – Administrativos A27 – Outros A28 – Total 

23 9 2 34 

Agrupamento Agrupamento de Escolas do Paião Código 161378 
    

Escola sede Escola Básica dos 2.º e 3.º CEB Dr. Pedrosa Veríssimo Código 344990 
  

Endereço Rua da Escola Dr. Pedrosa Veríssimo 
  

Localidade Paião Código Postal 3091 904 
    

Concelho Figueira da Foz Distrito Coimbra 
    

Telefone 233 900 700 Fax  
    

E-mail ce@eb23-paiao.rcts.pt   
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I – RESULTADOS ESCOLARES 

      (dados relativos ao ano lectivo anterior)  
                                 2006/2007 

 
1.º CICLO 

1. Alunos 

Ano escolaridade 1- Portugueses 2 –Estrangeiros 3 –
Etnias 

4 –Total 5 –ASE  6 –NEE 
7 – C/ Planos 

7.1 – 
Recup. 

7.2 – 
Acomp. 

7.3 –
Desenvol. 

B1 – 1.º Ano 97    0      97 22 6 0 0 0 

B2 – 2.º Ano 125 0  
125 34 3 20 2 0 

B3 – 3.º Ano 118 1 
 

119 31 3 10 0 0 

B4 – 4.º Ano 111 2 
 

113 37 11 8 1 0 

      B5 – Total 451 3 
 

454 124 23 38 3 0 
 

B6 – Taxa de insucesso   3,52 % B7 – Taxa de abandono   0,0 % 

 
2. Transitaram de ano 

Ano 
escolaridade 

1- Total 
2 – S/ Aproveitamento 3 – C/ Planos 

2.1 – L. Portuguesa 2.2 – Matemática 2.3 – L. Port. E 
Mat. 

3.1 – Recup. 3.2 – Acomp. 3.3 – Desenvol. 

B8 – 1.º Ano 97 0 0 0 0 0 0 

B9 – 2.º Ano 116 0 0 0 12 2 0 

B10 – 3.º Ano 115 0 0 0 7 0 0 

B11 – 4.º Ano 110 0 0 0 6 0 0 

  B12 – Total 438 0 0 0 25 2 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1- Total 
 

2 – Falta de 
aproveitamento 

 
3 – Abandono 

escolar 

 
4 – C/ Planos 

4.1 – Recuperação 4.2 – Acompanhamento 

B13 – 2.º Ano  9 9 0 8 0 

B14 – 3.º Ano  4 4 0 3 0 

     B15 - 4.º Ano       3 3 0 2 1 

       B16 - Total       16 16 0 13 1 

 
4. Concluíram o 1.º ciclo 

 
C/ Anos de frequência 

B17 - 3 anos B18 - 4 anos B19 - 5 anos B20 - 6 anos B21 - 7 ou + anos B22 - Total 

0 98 8 2 +1 a) 1 a) 110 
 

 
Sem aproveitamento 

B23 - Língua Portuguesa B24 - Matemática B25 - L. Portuguesa e Matemática  * 

0 0 0 
 

* Registar as medidas programadas, tendo em vista o sucesso educativo destes alunos (anexar, se necessário) 
a) dois alunos da unidade de apoio à multideficiência.  
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2.º CICLO 

 
1. Alunos 

Ano 
escolaridade 

1 - Portugueses 2 - Estrangeiros 3 - Etnias 4 - Total 5 - ASE  6 - NEE 

 

7 - C/ Planos 
7.1 - 

Recup. 
7.2 - 

Acomp. 

7.3 - 
Desenvol.  

B26 - 5.º Ano 95 1 0 96 37 16 14 3 0 

B27 - 6.º Ano 91 1 0 92 28 11 20 7 1 

   B28 - Total 186 2 0 188 65 27 34 10 1 
 

B29 - Taxa de insucesso   5,3% B30 - Taxa de abandono   1,1% 

 
2. Transitaram de ano 

Ano escolaridade 1 - Total 
2 - S/ Aproveitamento 3 - C/ Planos 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 2.3 - L. Port. e Mat. 3.1 - Recup. 3.2 - Acomp. 3.3- Desenvol. 

B31 - 5.º Ano 90 8 3 1 10 1 0 

B32 - 6.º Ano 86 10 5 0 15 6 1 

    B33 - Total 176 18 8 1 25 7 1 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1 - Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 

4 - C/ Planos 
 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B34 -5.º Ano 6 5 1 4 2 

B35 -6.º Ano 6 5 1 5 1 

      B36 -Total 12 10 2 9 3 

 
4. Concluíram o 2.º ciclo 

 

C/ Anos de frequência 
 

B37 - 1 ano B38 - 2 anos B39 - 3 anos B40 - 4 anos B41 - 5 ou + anos B42 - Total 

0 70 15 1 0 86 
 

 

Sem aproveitamento 
 

B43 - Língua Portuguesa B44 - Matemática B45 - L. Portuguesa e Matemática  * 

10 5 0 
 

* Registar as medidas programadas, tendo em vista o sucesso educativo destes alunos (anexar, se necessário) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ACTIVIDADE I.2 
Resultados escolares e estratégias de melhoria no ensino básico 

 

5 

 
 
 
 

3.º CICLO 
 
1. Alunos 

Ano escolaridade 1 - Portugueses 2 - Estrangeiros 3- Etnias 4 - Total 5 - ASE  6 - NEE 

 

7 - C/ Planos 

7.1 
Recup. 

7.2 
Acomp. 

7.3 
Desenvol. 

B46 - 7.º Ano 93 2 0 93 29 2 40 7 0 

B47 - 8.º Ano 70 0 0 70 20 6 33 11 0 

B48 - 9.º Ano 54 0 0 54 11 1 26 4 0 

   B49 - Total 217 2 0 219 60 9 99 22 0 
 

B50 - Taxa de insucesso   10,1% B51 - Taxa de abandono   3,2 % 

 
2. Transitaram de ano 

Ano escolaridade 1 - Total 

 

2 - S/ Aproveitamento 
 

 

3 - C/ Planos 
 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 
3.1 - 

Recuperação 
3.2 - 

Acompanhamento 
3.3 - 

Desenvolvimento 

B52 - 7.º Ano 85 12 11 33 7 0 

B53 - 8.º Ano 61 7 8 27 9 0 

B54 - 9.º Ano 42 5 1 17 3 0 

      B55 - Total 188 24 20 77 19 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1 - Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 
4 - C/ Planos 

 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B56 - 7.º Ano 10 7 3 7 0 

B57 - 8.º Ano 9 7 2 6 2 

B58 - 9.º Ano 12 10 2 9 1 

      B59 - Total 31 24 7 22 3 

 
4. Concluíram o 3.º ciclo 

 

C/ Anos de frequência 
 

B60 - 2 anos B61 - 3 anos B62 - 4 anos B63 - 5 anos B64 - 6 ou + anos B65 - Total 

0 34 6 2 0 42 b) 
 

 

Sem aproveitamento   

B66 - Língua Portuguesa B67 - Matemática 

5 1 
 

 
b) Não inclui 26 alunos de turmas CEF, que concluíram o 3.º ciclo. 
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PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 
 
 

1. Definição dos Critérios de Avaliação 
 
 
1.1. Participação  

 
 
 
  

Sim Não 
  A definição dos critérios de avaliação foi reflectida e analisada por todos os docentes do  
  Agrupamento/Escola em sede das estruturas de orientação educativa: 

                  C1 - conselho de docentes X  
                  C2 - conselho de directores de turma X  
                  C3 - departamentos curriculares X  
  C4 - Estas estruturas elaboraram e apresentaram propostas ao CP para definição dos critérios de 
  avaliação X  

  O CP definiu os critérios de avaliação após análise e negociação para: 
                   C5 - cada ciclo de escolaridade  X 

                  C6 - cada ano de escolaridade  X 
                  C7 - a construção dos instrumentos de avaliação  X 
                  C8 - a marcação das datas das provas/testes de avaliação 
 

 X 
  C9 - Os critérios definidos pelo CP integram o Projecto Curricular de Agrupamento/Escola  X 
  C10 - Os critérios definidos pelo CP integram os Projectos Curriculares de Turma  X 

 
  C11 - Apreciação global 

No 1.º CEB os critérios de avaliação estão definidos para o ciclo de escolaridade. 
O CP definiu critérios de avaliação globais (para os 2.º e 3.º CEB) e por disciplina.  
 

 
 
1.2. Divulgação  

 
 

 
 
  

Sim Não 
  Os critérios de avaliação definidos pelo CP foram divulgados:  
                  C12 - aos docentes do Agrupamento/Escola através das respectivas estruturas X  
                  C13 - aos serviços especializados de apoio educativo através do seu representante no CP 

                   
X  

                  C14 - aos alunos do 1.º ciclo pelo seu professor X  
  aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos:  
                  C15 - pelos professores de cada disciplina X  
                  C16 - pelo respectivo director de turma 
 

X  
  aos encarregados de educação: 
                  C17 - dos alunos do 1.º ciclo, na primeira reunião do ano lectivo com o professor da turma, 
                  aquando da apresentação dos conteúdos programáticos e dos objectivos a atingir X  

                  C18 - dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos na primeira reunião do ano lectivo com o director de 
                  turma, aquando da apresentação dos conteúdos programáticos e dos objectivos a atingir 
                           

X  

                  C19 - à associação de pais pela direcção executiva X  
 
  C20 - Apreciação global 
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1.3. Registo de evidências das acções desenvolvidas  
 
 

 
 
  

Sim Não 
    C21 - Convocatórias para as reuniões do CP X  

  C22 - Convocatórias para as reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  
    C23 - Convocatórias para as reuniões com outros intervenientes no processo de avaliação dos 
    alunos  X 

  Actas de reuniões:  
                  C24 - do conselho pedagógico X  
                  C25 - das diversas estruturas de orientação educativa X  
                  C26 - dos departamentos curriculares X  
                  C27 - do conselho de docentes X  
                  C28 - do conselho de directores de turma X  
                  C29 - do conselho de turma  X 
                  C30 - dos serviços especializados de apoio educativo  X 
                  C31 - dos professores do 1.º ciclo com os encarregados de educação X  
                  C32 - dos directores de turma com os encarregados de educação X  
                  C33 - do conselho executivo com a associação de pais  X 
  C34 – Sumários registados no livro de ponto  X 
 
  C35 - Apreciação global 

 
 
 

 
 

2. Operacionalização dos Critérios de Avaliação 
 
2.1. Modalidades de avaliação 

 
 
 
  

Sim Não 
                  C36 - diagnóstica X  
                  C37 - formativa X  
                  C38 - sumativa interna X  
 
 

2.2. Avaliação diagnóstica  
 
 

 
 
  

Sim Não 
  Foi realizada: 
                  C39 - no início do ano lectivo X  
                  C40 - no decurso do ano lectivo quando necessária  X  
                  C41 - de forma articulada com a avaliação formativa X  
                  C42 - no respeito pelos critérios definidos pelo CP X  
  As matrizes das provas/testes foram construídas através de: 
                  C43 - um trabalho plural e partilhado X  
                  C44 - um trabalho meramente individual  X 
  C45 – Os docentes do Agrupamento/Escola realizaram provas/testes de avaliação diagnóstica X  
  C46 - Os docentes realizaram o teste de avaliação diagnóstica, com base numa matriz uniforme, para 
  os alunos do mesmo ano de escolaridade  X 

  C47 - O Projecto Curricular de Turma contempla estratégias de diferenciação pedagógica X  
 

  C48 - Apreciação global 
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2.3. Avaliação formativa  Sim Não 
  Foi realizada:  
                  C49 - no decurso do ano lectivo, assumindo um carácter contínuo e sistemático  X 
                  C50 - de forma articulada com a avaliação diagnóstica  X 
                  C51 - no respeito pelos critérios definidos pelo conselho pedagógico  X 
  C52 - Constituiu a principal modalidade de avaliação  X 
  C53 - Recorreu a uma variedade de instrumentos de avaliação X  
  C54 - Contribuiu para a reformulação do Projecto Curricular de Turma X  
  Os instrumentos de avaliação foram construídos através de: 
                  C55 - um trabalho plural e partilhado  X 
                  C56 - um trabalho meramente individual X  
 
  C57 - Apreciação global 

 
Das entrevistas efectuadas e dos documentos observados não foi conclusivo identificar se a avaliação formativa de 
carácter contínuo e sistemático constitui ou não a principal modalidade de avaliação, na medida em que, houve 
professores a afirmar que sim e outros a afirmar que atribuíam um maior peso, na avaliação final dos alunos, aos 
resultados obtidos nas “provas de avaliação” aplicadas duas a três vezes por período.  
 
 

 
 
2.4. Avaliação sumativa interna  Sim Não 

  Foi realizada:  
                  C58 - no final de cada período lectivo X  
                  C59 - no final de cada ano X  
                  C60 - no final de cada ciclo X  
                  C61 - utilizou a informação recolhida no âmbito da avaliação formativa X  
                  C62 - respeitou os critérios definidos pelo conselho pedagógico X  
  Os instrumentos de avaliação foram construídos através de:  
                  C63 - um trabalho plural e partilhado  X 
                  C64 - um trabalho meramente individual X  
  Foi da responsabilidade: 
                  C65 - do professor de cada turma, no 1.º ciclo, em articulação com o conselho de docentes X  
                  C66 - dos professores que integram o conselho de turma nos 2.º e 3.º ciclos X  
  A informação resultante: 
                  C67 - traduziu a formulação de um juízo global sobre as aprendizagens realizadas pelos 
                 alunos X  

  No 1.º ciclo, expressou-se de forma descritiva:  
                  C68 - nas áreas curriculares disciplinares X  
                  C69 - nas áreas curriculares não disciplinares X  
                  C70 - nas actividades de enriquecimento curricular  X  
  Nos 2.º e 3.º ciclos expressou-se:  
                  C71 - numa classificação de 1 a 5 em todas as disciplinas X  
                  C72 - numa menção qualitativa nas áreas curriculares não disciplinares  X  
  C73 - A informação aos encarregados de educação foi acompanhada de uma apreciação descritiva X  
  C74 - O registo de língua utilizado nos documentos de avaliação trimestral é acessível a qualquer 
  encarregado de educação  X 

  O resultado da avaliação sumativa interna promoveu a adopção de estratégias com vista ao  
  sucesso educativo dos alunos, designadamente: 
                  C75 - Planos de recuperação X  
                  C76 - Planos de acompanhamento X  
                  C77 - Planos de desenvolvimento X  
  C78 - A progressão ou retenção dos alunos baseou-se na avaliação sumativa interna X  

 
  C79 - Apreciação global 

Os documentos de registo da avaliação sumativa foram construídos através de um trabalho plural e são comuns 
para todo o Agrupamento. 
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2.4.1. Avaliação sumativa extraordinária 

 
 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  C80 -  Foram submetidos a esta modalidade de avaliação os alunos já retidos em qualquer ano de 
  escolaridade e que não possuíam condições necessárias para progredir X  

  C81 - As propostas de retenção repetida foram apresentadas ao CP pelo professor do 1.º ciclo X  
                  - com pareceres dos: 
                          C82 - encarregados de educação X  
                          C83 - serviços de psicologia e orientação  X 
                  C84 - com um plano de acompanhamento X  
  C85 - As propostas de retenção repetida foram apresentadas ao CP pelo conselho de turma (2.º e 3.º 
  ciclos) X  

                  - com pareceres dos: 
                          C86 - encarregados de educação X  
                          C87 - serviços de psicologia e orientação  X 
                  C88 - com um plano de acompanhamento X  
                  C89 - com proposta para percurso alternativo ou curso de educação e formação X  

 
  C90 - Apreciação global 

 
 
 

 
 
2.4.2. Casos especiais de progressão  

 
 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  C91- Progrediram mais rapidamente no ensino básico os alunos que revelaram capacidades de 
  aprendizagem excepcionais    X 

  C92- As propostas de progressão antecipada foram apresentadas ao CP pelo professor do 1.º ciclo  X 
                  - acompanhadas de pareceres dos: 
                          C93 - encarregados de educação  X 
                          C94 - serviços especializados de apoio educativo ou psicólogos  X 
  C95 - As propostas de progressão antecipada foram apresentadas ao CP pelo conselho de turma (2.º 
  e 3.º ciclos) X  

                  - acompanhadas de pareceres dos: X  
                          C96 - encarregados de educação X  
                          C97 - serviços especializados de apoio educativo ou psicólogos X  

 
  C98 - Apreciação global 

No Agrupamento, no ano lectivo anterior, existiu uma proposta de progressão antecipada para um aluno do 6.º ano. 
 
 
 

 
 
 

2.5. Auto-avaliação  
 

 
 
  

Sim Não 
  C99 - Os alunos participaram, de forma sistemática, na sua própria avaliação X  
  C100 - Os alunos, a partir do 3.º ano de escolaridade efectuaram uma auto-avaliação escrita X  
  C101 - A matriz da ficha de auto-avaliação foi elaborada de acordo com os princípios definidos pelo 
  CP  X 

 
  C102 - Apreciação global 

 
Cada departamento curricular tem uma ficha própria de de auto-avaliação. 
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2.6 Processo individual do aluno Sim Não 

  C103 - O percurso escolar do aluno encontra-se documentado no seu processo individual X  
  C104 - O processo individual proporciona uma visão global desse percurso  X  
  C105 - Estão arquivados registos das diversas modalidades de avaliação sobre o desempenho dos 
  alunos X  

                  C106 - diagnóstica  X 
                  C107 - formativa  X 
                  C108 - sumativa X  
                  C109 - auto-avaliação X  
  C110 - O Regulamento Interno estabelece as regras para consulta do processo individual X  

 
  C111 - Apreciação global 

 
 
 
 

 
 

2.7. Avaliação externa  Sim Não 
  A Direcção Executiva enviou à Direcção Regional o relatório da avaliação relativo às provas de 
  aferição, contendo:  
                  C112 - a análise do desempenho dos alunos do Agrupamento/Escola X  
                  C113 - o plano de acção para o ano lectivo seguinte X  

 
  C114 -  Apreciação global 

 
 
 
 

 
 

2.8. Monitorização do processo de avaliação  Sim Não 
  Procedimentos regulares de monitorização:  
                  C115 - nas diversas estruturas de orientação educativa para cumprimento e operaciona- 
                  lização dos critérios de avaliação   X 

                  - no conselho pedagógico para assegurar: 
                          C116 - o cumprimento do currículo nacional X  
                          C117 - o primado da avaliação formativa  X 
                          C118 - a valorização dos processos de auto-avaliação  X 
                          C119 - a utilização de técnicas e instrumentos diversificados de avaliação  X 
                          C120 - a (re)orientação do processo educativo  X 
                          C121 - a retenção dos alunos como medida pedagógica de última instância X  
                          C122 - a participação de diversos intervenientes X  

 
                       Sim Não 
                          C123 - professores X  
                          C124 - alunos  X 
                          C125 - conselho de docentes X  
                          C126 - conselho de turma X  
                          C127 - órgãos de gestão X  
                          C128 - encarregados de educação X  
                          C129 - serviços especializados de apoio educativo  X 
                  - na direcção executiva para garantir a transparência, rigor e a equidade do processo:  
                          C130 - cumprimento das orientações definidas a nível nacional X  
                          C131 - respeito pelas regras estabelecidas no Regulamento Interno X  
                          C132 - salvaguarda dos interesses de todos os intervenientes  X  
 
  C133 - Apreciação global 
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2.9. Registo de evidências das acções desenvolvidas 
 
 

 
 
  

Sim Não 
    C134 - Convocatórias para reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  

  C135 - Convocatórias para reuniões do prof. 1.º ciclo c/ os encarregados de educação  X 
  C136 - Convocatórias para reuniões do director de turma c/ os encarregados de educação  X 
  C137 - Actas de reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  
  C138 - Actas de reuniões com os encarregados de educação  X 
  C139 - Ordens de serviço  X 
  C140 - Dossiers de departamento X  
  C141 - Processos individuais dos alunos X  
  C142 - Portfolios construídos pelos alunos  X 
  C143 - Cadernetas escolares  X 
  C144 - Sumários registados no livro de ponto  X  
  C145 - Planos de recuperação X  
  C146 - Planos de acompanhamento X  
  C147 - Planos de desenvolvimento X  
  C148 - Regulamento Interno X  
  C149 - Projecto Curricular de Agrupamento/Escola X  
  C150 - Projectos Curriculares de Turma X  
  C151 - Relatórios intercalares de avaliação das aprendizagens elaborados pelas diversas estruturas 
  de orientação educativa  X 

 
  C152 - Apreciação global 

 
Em relação ao primado da avaliação formativa e à valorização dos processos de auto-avaliação, não se registaram 
evidências. 
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III – ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS E RESULTADOS 
 

1. Elaboração e implementação de Planos 
 

1.1 Planos de recuperação Sim Não 
  Os planos de recuperação foram elaborados:  
    no final do 1.º período: 
                  D1 - para os alunos do 1.º ciclo, sempre que revelaram dificuldades em prosseguir com 
                  sucesso as aprendizagens X  

                  D2 - para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos por terem obtido três ou mais níveis inferiores a 3 X  
  no decurso do 2.º período, até à interrupção das aulas no Carnaval: 
                  D3 - sempre que os alunos indiciaram dificuldades de aprendizagem X  
    pelo professor do 1º ciclo, com a participação: 
                  D4 – de outros técnicos de educação  X 
                  D5 - dos próprios alunos  X 
                  D6 - dos encarregados de educação  X 
    pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de: X  
                  D7 - outros técnicos de educação  X 
                  D8 - os próprios alunos  X 
                  D9 - os encarregados de educação  X 
  D10 - As propostas dos planos de recuperação foram submetidas à apreciação do CP para avaliação 
  da sua adequabilidade às situações diagnosticadas  X 

  D11 - Os planos, depois de aprovados, foram apresentados à direcção executiva X  
  D12 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução X  
  D13 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de recuperação aos encarregados de 
  educação X  

  D14 - O Agrupamento/Escola procedeu de imediato à sua implementação  X  
 

 D15 -  Apreciação global 
No Agrupamento, existe a prática de elaborar Planos de Recuperação para alunos dos 2.º e 3.º  CEB que, embora 
não se encontrem na situação prevista no ponto 4, do art.º 2.º do Despacho Normativo 50/2005, de 9 de Novembro, o 
Conselho de Turma considere indiciarem dificuldades de aprendizagem comprometedoras do seu sucesso escolar. 
 
 
 
 

1.2. Planos de acompanhamento   Sim Não 
  D16 - Os planos de acompanhamento foram elaborados no final do ano lectivo para os alunos que  
  tenham sido objecto de retenção em resultado da avaliação sumativa interna X  

  D17 - Pelo professor do 1º ciclo com a participação de: X  
                  D18 - outros técnicos de educação  X 
                  D19 - os próprios alunos  X 
                  D20 - os encarregados de educação  X 
  D21 - Pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos com a participação de: X  
                  D22 - outros técnicos de educação  X 
                  D23 - os próprios alunos  X 
                  D24 - os encarregados de educação  X 
  D25 - As propostas dos planos de acompanhamento foram submetidas à apreciação do CP para 
  avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas  X 

  D26 - Os planos, depois de aprovados, foram apresentados à direcção executiva X  
 

 Sim Não 
  D27 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução X  
  D28 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de acompanhamento aos encarregados de 
  educação X  

  D29 - Os planos de acompanhamento elaborados no ano lectivo anterior estão a ser aplicados aos 
  alunos  X  

 
  D30 - Apreciação global 
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1.3 Planos de desenvolvimento 

 
 
 
  

Sim Não 
  D31 - Os planos de desenvolvimento foram elaborados, no final do 1.º período, para os alunos que  
  revelaram capacidades excepcionais de aprendizagem X  

  D32 - Pelo professor do 1º ciclo com a participação de:  X 
                  D33 - outros técnicos de educação  X 
                  D34 - os próprios alunos  X 
                  D35 - os encarregados de educação  X 
  D36 - Pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de: X  
                  D37 - outros técnicos de educação X  
                  D38 - os próprios alunos X  
                  D39 - os encarregados de educação X  

  D40 - As propostas dos planos de desenvolvimento foram submetidas à apreciação do CP para 
  avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas X  

  D41 - Os planos de desenvolvimento depois de aprovados foram apresentados à direcção executiva X  
  D42 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução X  
  D43 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de desenvolvimento aos encarregados de 
  educação X  

  D44 - O Agrupamento/Escola procedeu de imediato à sua implementação  X  
 

  D45 - Apreciação global 
 
Um aluno do 6.º ano teve um plano de desenvolvimento, o qual foi elaborado pelo conselho de turma com a 
participação de técnicos da ANIS, psicólogo, encarregado de educação e inclusive do próprio aluno.   
 

 
 
 

2. Outras estratégias de melhoria organizacional 
 

 
  

Sim Não 
  D46 - Humanização do espaço físico do Agrupamento/Escola X  
  D47 - Elaboração de horários em função dos interesses dos alunos X  
  D48 - Atendimento dos encarregados de educação em tempo ajustado aos seus horários laborais X  
  D49 - Participação activa dos encarregados de educação na vida da escola  X  

   D50 - Diversificação ajustada de recursos didáctico-pedagógicos X  
  D51 - Melhoria no sistema de comunicação interna no Agrupamento/Escola  X  
  D52 - Melhoria no sistema de comunicação com a comunidade educativa  X 
  D53 - Outras  X 

 
 
 
 

  D54 - Apreciação global 
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IV – AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

 
1. Estratégias  

 
 
  

Sim Não 
  O Agrupamento/Escola avaliou as estratégias de melhoria relativas: 
                   E1 - à implementação dos Planos (III.1) X  
                  E2 - outras estratégias de carácter organizacional (III.2) X  
 As estratégias adoptadas foram objecto de avaliação: 
                  E3 - contínua e sistemática X  
                  E4 - apenas no final do ano  X 
  E5 - A avaliação realizada foi participada por todos os intervenientes  X 
  O Agrupamento/Escola possui registos que evidenciam a avaliação:  
                  E6 - global dos Planos implementados X  
                  E7 - das estratégias de melhoria organizacional  X 
  E8 - O relatório resultante da avaliação dos Planos foi enviado à respectiva DRE X  
 
  E9 - Apreciação global 

 
 
 

 
 
2. Resultados escolares 

 
  

Sim Não 
  Existiram momentos de reflexão entre os docentes para analisar os resultados escolares: 
                  E10 - apenas no final de cada período lectivo  X 
                  E11 - com regularidade, no decurso do ano lectivo X  
                  E12 - só no final do ano lectivo  X 
  Foi efectuada análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos dos 1.º e 2.º ciclos  
  na avaliação sumativa interna e nas provas de aferição:  
                  E13 - por turma  X 
                  E14 - ano  X  
                  E15 - ciclo  X 

  E16 - Foi efectuada análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos do 3.º ciclo na  
  avaliação sumativa interna e na sumativa externa (exames nacionais) X  

  E17 - Foram elaborados estudos comparativos dos resultados alcançados no final do ano lectivo com  
  os do ano anterior  X 

  A avaliação dos resultados foi considerada na preparação do ano lectivo seguinte, designadamente: 
                  E18 - na organização e gestão pedagógica X  
                  E19 - na reformulação de práticas lectivas X  
                  E20 - no reforço da avaliação formativa  X 

 
  E21 - Apreciação global 

 
Não se registaram evidências de que a avaliação, do ponto de vista formativo, seja objecto de análise pelos 
diversos intervenientes.  
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Percursos Curriculares Alternativos – Despacho Normativo nº 1/2006, de 6 de Janeiro 
 
2006/2007 

 
1.º ciclo 

P1 

Total de 
alunos 

1  Alunos por nível etário 2 
Total de 
turmas 

3  N. º de alunos por turma 

1.1 
 < = 10 anos 

1.2 
11 a 13 anos 

1.3 
14 a 15 anos 

1.4 
>15 

3.1 
< 10 a 12 

3.2 
13 a 15 

3.3 
> 15 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 
 
2.º ciclo 

Ano 
escolaridade 

1 
Total de 
alunos 

2  Alunos por nível etário 3 
Total de 
turmas 

4  N. º de alunos por turma 

2.1 
11 a 13 anos 

2.2 
14 a 15 anos 

2.3 
>15 

4.1 
< 10 a 12 

4.2 
13 a 15 

4.3 
> 15 

P2 5.º Ano -- -- -- -- -- -- -- -- 

P3 6.º Ano -- -- -- -- -- -- -- -- 

P4 Total -- -- -- -- -- -- -- -- 
 
3.º ciclo 

Ano 
escolaridade 

1  
Total de 
alunos 

2  Alunos por nível etário 
3 

Total de 
turmas 

4  N. º de alunos por turma 

2.1 
12 a 13 anos 

2.2 
14 a 15 anos 

2.3 
>15 

4.1 
< 10 a 12 

4.2 
13 a 15 

4.3 
> 15 

P5 7.º Ano -- -- -- -- -- -- --     -- 

P6 8.º Ano -- -- -- -- -- -- -- -- 

P7 9.º Ano -- -- -- -- -- -- -- -- 

P8 Total -- -- -- -- -- -- -- -- 
 

2007/2008 
 
1.º ciclo 

P1 

Total de 
alunos 

1  Alunos por nível etário 2 
Total de 
turmas 

3  N. º de alunos por turma 

1.1 
 < = 10 anos 

1.2 
11 a 13 anos 

1.3 
14 a 15 anos 

1.4 
>15 

3.1 
< 10 a 12 

3.2 
13 a 15 

3.3 
> 15 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 
 
2.º ciclo 

Ano 
escolaridade 

1 
Total de 
alunos 

2  Alunos por nível etário 3 
Total de 
turmas 

4  N. º de alunos por turma 

2.1 
11 a 13 anos 

2.2 
14 a 15 anos 

2.3 
>15 

4.1 
< 10 a 12 

4.2 
13 a 15 

4.3 
> 15 

P2 5.º Ano -- -- -- -- -- -- -- -- 

P3 6.º Ano -- -- -- -- -- -- -- -- 

P4 Total -- -- -- -- -- -- -- -- 
 
3.º ciclo 

Ano 
escolaridade 

1  
Total de 
alunos 

2  Alunos por nível etário 
3 

Total de 
turmas 

4  N. º de alunos por turma 

2.1 
12 a 13 anos 

2.2 
14 a 15 anos 

2.3 
>15 

4.1 
< 10 a 12 

4.2 
13 a 15 

4.3 
> 15 

P5 7.º Ano -- -- -- -- -- -- --     -- 

P6 8.º Ano 7 2 5 -- -1 1 -- -- 

P7 9.º Ano -- -- -- -- -- -- -- -- 

P8 Total 7 2 5 -- 1 1 -- -- 
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1. Organização do percurso curricular alternativo 
 

 
 
  

Sim Não 
  Q1 A elaboração do currículo do percurso foi confiada a uma equipa de professores/formadores  X  
  Q2 Esses docentes/ técnicos asseguram a leccionação da(s) turma(s) X  

 
  Q3 Apreciação global 

 
 
 
 

 
 
2. Os conteúdos do percurso curricular alternativo foram fixados com base  

 
 
 
  

Sim Não 
  Q4 Nos resultados da avaliação diagnóstica X  
  Q5 Nas necessidades e interesses dos alunos X  
  Q6 Nas necessidades do meio onde se inserem  X 

  Q7 No ajustamento e articulação entre as diversas componentes do currículo e de outras 
  actividades de enriquecimento curricular  X 

 
  Q8 Apreciação global 

 
 
 
 

 
 
3. Estrutura curricular  

   
 

 
 
  

Sim Não 
  Q9 A estrutura curricular respeita a organização por ciclo de escolaridade X  
  Q10 A carga horária semanal respeita os limites previstos por ano de escolaridade e ciclo de 
  Ensino  X  

  Q11 A carga horária prevista no currículo regular é mantida nas disciplinas de Língua Portuguesa e 
  Matemática X  

  Q12 A estrutura curricular contempla uma formação artística, vocacional, pré-profissional ou 
  profissional 

X  

  Q13 Que componentes de formação artística ou vocacional foram consideradas: Artes decorativas 
 

3.1 Plano curricular 
Tipo de Formação Designação das disciplinas/Áreas disciplinares 
Q14 Escolar Língua Portuguesa, Língua Estrangeira I e II, História, 

Geografia, Matemática, Ciências Experimentais, Educação 
Física, Formação Cívica, Estudo Acompanhado, Introdução às 
Tecnologias de Informática e Comunicação, EMRC. 
 

Q15 Artística Artes decorativas 
Q16 Pré-profissional/Profissional Não tem 

 
  Q17 Apreciação global 

 
Os conteúdos do percurso curricular alternativo foram fixados tendo em conta o cumprimento do currículo nacional.  
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4. Processo individual do aluno 

 
 
 
  

Sim Não 
  Q18 O processo individual possui materiais reveladores do percurso do aluno  X  

  Q19 O percurso escolar do aluno encontra-se documentado com pareceres de professores, 
  psicólogos e outros técnicos intervenientes no processo X  

  Estão arquivados(as): X  
                 Q20 resultados de avaliação diagnóstica realizada no início da formação  X 
                 Q21 instrumentos de avaliação variados   X 
                 Q22 informações sobre assiduidade  X  
                 Q23 registos de avaliação periódica e final X  
                 Q24 registos de auto-avaliação X  
                 Q25 autorização do encarregado de educação relativa à frequência do percurso curricular 
                 alternativo X  

 
  Q26 Apreciação global 

No início da formação foi realizada uma avaliação diagnóstica cujos registos se encontram arquivados num dossier 
fora do processo individual dos alunos. 
 
 
 

 
 
5. Assiduidade 

 
 
 
  

Sim Não 
  Q27 Os alunos são assíduos * X  
  Q28 Alguns alunos desistiram do percurso curricular alternativo no 1.º período (n.º) *  X 
  Q29 Alguns alunos desistiram do percurso curricular alternativo no 2.º período (n.º) *  X 

 
  Q30 Apreciação global  * 

 
 
 
 

 
 
6. Acompanhamento e avaliação 

 Sim Não 
  O Conselho Pedagógico: 
 
 

  

          Q31 acompanha o funcionamento pedagógico das turmas   X 
          Q32 efectua a avaliação do funcionamento das turmas   X 
  Q33 Os docentes das turmas reúnem quinzenalmente para definição e acompanhamento 
  da evolução dos alunos X  

 
  Q34 Apreciação global 
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7. Certificação 

Foram atribuídos 
 
 
  

Sim Não 
  Q35 Certificados comprovativos de conclusão do percurso curricular alternativo com discriminação 
  de disciplinas e áreas curriculares (n.º)  X 

  Q36Diplomas de Ensino Básico (n.º)  X 
 

  Q37 Apreciação global 
As turmas de percurso alternativo entraram em funcionamento no presente ano lectivo. 
 
 
 

 
 
8. Transição para Curso de Educação e Formação (CEF) 

 
 
  

Sim Não 
  Q38 Os alunos que efectuaram 15 anos e não concluíram a escolaridade obrigatória foram 
  integrados em CEF (n.º)  X 

  Q39 A transição para os CEF ocorreu no decurso do 1.º período (n.º)  X 
  Q40 A transição para os CEF ocorreu no final do ano lectivo (n.º)  X 

 
  Q41Apreciação global 

 
 
 
 

 
 
9. Apreciação geral sobre a oferta de percursos curriculares alternativos nesta Unidade de Gestão 
 

Os alunos e os professores envolvidos nas turmas de percursos curriculares alternativos mostraram satisfação e 
empenhamento no projecto. 
As actividades parecem estar a decorrer com normalidade. 
O projecto da turma foi aprovado pela DREC. 
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Relatório Síntese 
Resultados Escolares e Estratégias de Melhoria no Ensino Básico  

 
 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAIÃO                                                                                            CÓDIGO 161378 
 
ESCOLA BÁSICA DOS 2.º E 3.º CICLOS DR. PEDROSA VERÍSSIMO                                              CÓDIGO 344990 
 
Período de intervenção: 22, 23 e 26.NOVEMBRO.2007.   
Turmas seleccionadas: 2.º e 3.º anos da EB1 Leirosa, 6.º B, 8.º D e 9.º B. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
No âmbito da actividade Resultados Escolares e Estratégias de Melhoria no Ensino Básico, inserida no programa 
de acompanhamento do Plano Anual de Actividades da Inspecção-Geral da Educação, foi elaborado este relatório 
que apresenta as conclusões mais relevantes referentes às cinco áreas a seguir mencionadas e que foram objecto 
de análise nesse Agrupamento de Escolas. 
 
 
1. RESULTADOS ESCOLARES 
 
1.1. Indicadores de sucesso 
 
Tendo como referência os indicadores de sucesso apurados pela IGE1

 

 do ano lectivo de 2004/2005 e os dados 
fornecidos pelo Agrupamento relativos ao ano lectivo de 2006/2007, estabeleceu-se a comparação dos resultados 
obtidos pelos alunos. 

Aspectos mais positivos 
 
Taxa de transição ao 2.º ciclo (97,3%), 0,4% superior ao indicador de referência (95,2%). 
 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Taxa de transição ao 2.º ciclo com 11 ou mais anos (1,8%), 0,5% superior à média do indicador de referência 
(1,3%), embora para esta percentagem tenham contribuído 2 alunos da unidade de multideficiência, um que 
concluiu o 1.º ciclo em 6 anos e outro em 7 ou mais anos; 
Taxa de transição no 3.º ciclo (77,8%), 1,1% inferior ao indicador de referência (78,9%); 
Taxa de desperdício2

 
 no Ensino Básico (4,3%), embora 5,9% inferior ao indicador de referência (10,2%). 

1.2. Provas de aferição 
 
Tendo como referência os resultados nacionais das provas de aferição relativos ao ano lectivo de 2006/20073

 

 e os 
dados fornecidos pelo Agrupamento referentes ao mesmo ano lectivo, em relação às disciplinas de Língua 
Portuguesa e de Matemática, estabeleceu-se a comparação dos resultados obtidos. 

Aspectos mais positivos 
 
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (93,3%), no 1.º ciclo, 4,2% acima da taxa nacional; 
Localização da taxa de sucesso de Matemática (86,7%), no 1.º ciclo, 6,4% acima da taxa nacional; 
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (87,5%), no 2.º ciclo, 2,1% acima da taxa nacional; 
Localização da taxa de sucesso de Matemática (79%), no 2.º ciclo, 20,1% acima da taxa nacional. 
 
 
 
 

                                              
1 www.ige.min-edu.pt (Avaliação, Desempenho Escolar dos Alunos, SUBSITE). 
2 Valor óptimo 0%. 
3 Provas de aferição do 4.º Ano 2006/2007 (Língua Portuguesa - 89,10%; Matemática - 80,30%) e 6.º Ano (Língua Portuguesa - 85,40%; 
Matemática - 58,90%). 

http://www.ige.min-edu.pt/�
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1.3. Exames nacionais do 9.º ano 
 
Tendo como referência os resultados nacionais dos exames 2006//20074 e os dados fornecidos pelo Agrupamento 
relativos aos anos lectivos de 2005/2006 e 2006/2007, em relação às disciplinas de Língua Portuguesa5 e de 
Matemática6

 
, estabeleceu-se a comparação dos resultados obtidos. 

Aspectos mais positivos 
 
Evolução da taxa de sucesso de Língua Portuguesa; 
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (90,0%), 2% acima da taxa nacional. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Evolução da taxa de sucesso de Matemática; 
Localização da taxa de sucesso de Matemática (34,0%), apesar de 5% acima da taxa nacional. 
 
2. PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 
 
2.1. Definição dos Critérios de Avaliação 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Reflexão sobre os critérios de avaliação por parte dos docentes do Agrupamento em sede das estruturas de 

orientação educativa; 
 Apresentação das propostas de definição dos critérios de avaliação ao Conselho Pedagógico (CP); 
 Divulgação dos critérios de avaliação definidos junto de todos os docentes, técnicos, alunos e encarregados 

de educação. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Definição dos critérios de avaliação pelo CP, após análise e negociação, para cada ciclo e ano de 

escolaridade (2.º e 3.º) e para a marcação das datas das provas/testes de avaliação; 
 Construção dos instrumentos de avaliação, tendo em consideração a definição dos critérios de avaliação; 
 Inclusão dos critérios definidos no Projecto Curricular de Agrupamento (PCA) e nos Projectos Curriculares de 

Turma (PCT). 
 
2.2. Operacionalização dos Critérios de Avaliação 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Aplicação de provas/testes de avaliação diagnóstica pelos docentes do Agrupamento;  
 Realização da avaliação sumativa interna de acordo com os critérios definidos pelo CP; 
 Realização da avaliação sumativa utilizando a informação recolhida no âmbito da avaliação formativa; 
 Corresponsabilização dos Conselhos de Docentes e dos Conselhos de Turma na avaliação sumativa; 
 Formulação descritiva da avaliação sumativa interna, no 1º ciclo, das áreas curriculares disciplinares e não 

disciplinares e das actividades de enriquecimento curricular; 
 Atribuição de uma menção qualitativa nas áreas curriculares não disciplinares, nos 2º e 3º ciclos; 
 Apreciação descritiva referente à avaliação sumativa interna na informação prestada aos encarregados de 

educação; 
 Elaboração de planos de recuperação e acompanhamento, como estratégia de melhoria do sucesso 

educativo, resultante da avaliação sumativa interna;  
 Apresentação ao CP, pelo conselho de turma (2º e 3º ciclos), das propostas de progressão antecipada dos 

alunos, acompanhadas dos pareceres dos encarregados de educação e dos psicólogos; 
 Apresentação ao CP, pelo professor do 1º ciclo, das propostas de retenção repetida dos alunos, 

acompanhadas dos pareceres dos encarregados de educação e com um plano de acompanhamento; 
 Apresentação ao CP, pelo conselho de turma (2º e 3º ciclos), das propostas de retenção repetida dos alunos, 

acompanhadas dos pareceres dos encarregados de educação, bem como de um plano de acompanhamento 
e uma proposta para percurso alternativo ou curso de educação e formação; 

 Monitorização do processo de avaliação pelo Conselho Executivo. 

                                              
4 Exames do 9.º Ano 2006/2007 (Língua Portuguesa - 88%; Matemática - 29%). 
5 Ano lectivo 2004/2005 (80,40%), ano lectivo 2005/2006 (66%), ano lectivo 2006/2007 (90%). 
6 Ano lectivo 2004/2005 (44%), ano lectivo 2005/2006 (49%), ano lectivo 2006/2007 (34%). 
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Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Realização de testes de avaliação diagnóstica, com base nas matrizes construídas, para os alunos do mesmo 

ano de escolaridade; 
 Construção de instrumentos de avaliação formativa e de avaliação sumativa interna, através de um trabalho 

plural e partilhado; 
 Realização da avaliação formativa, no decurso do ano lectivo, assumindo um carácter contínuo e sistemático; 
 Articulação da avaliação formativa com a avaliação diagnóstica no respeito pelos critérios definidos pelo CP;  
 Apreciações escritas nos documentos de avaliação com linguagem acessível a qualquer encarregado de 

educação; 
 Monitorização do processo de avaliação nas diversas Estruturas de Orientação Educativa e pelo CP. 
 
3. ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS E DOS RESULTADOS 
 
3.1. Elaboração e Implementação de Planos 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Elaboração dos planos de recuperação, no final do 1.º período, para os alunos do 1.º ciclo, sempre que 

revelem dificuldades em prosseguir com sucesso as aprendizagens e para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos, que 
tenham obtido três ou mais níveis inferiores a 3; 

 Elaboração dos planos de recuperação, no decurso do 2.º período, até à interrupção das aulas, no Carnaval, 
sempre que os alunos indiciaram dificuldades de aprendizagem; 

 Elaboração dos planos de acompanhamento para os alunos que foram retidos em resultado da avaliação 
sumativa interna; 

 Implementação dos planos de acompanhamento desde o início do ano lectivo; 
 Disponibilização dos recursos humanos e materiais necessários à execução dos planos de recuperação e de 

acompanhamento; 
 Elaboração dos planos de desenvolvimento, no final do 1.º período, para os alunos dos 2.º e 3.º que 

revelaram capacidades excepcionais de aprendizagem, com a participação de outros técnicos de educação, 
dos próprios alunos e dos encarregados de educação; 

 Comunicação aos encarregados de educação dos planos de recuperação, de acompanhamento e de 
desenvolvimento; 

 Implementação imediata dos planos de recuperação e de desenvolvimento. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Elaboração dos planos de recuperação e de acompanhamento pelo professor do 1º ciclo e pelo Conselho de 

Turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de outros técnicos de educação, dos próprios alunos e dos 
encarregados de educação; 

 Apreciação pelo CP das propostas dos planos de recuperação e de acompanhamento, para avaliação da sua 
adequabilidade às situações diagnosticadas. 

 
3.2. Outras Estratégias de Melhoria Organizacional 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Humanização do espaço físico do Agrupamento;  
 Elaboração de horários em função dos interesses dos alunos; 
 Diversificação ajustada dos recursos didáctico-pedagógicos. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Promoção do envolvimento dos encarregados de educação. 
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4. AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Elaboração e envio, à DREC, pela Direcção Executiva, do relatório resultante da avaliação dos planos e do 

relatório da avaliação relativo às provas de aferição, de acordo com o ponto n.º 7 do Despacho n.º 2351/2007, 
de 14 de Fevereiro; 

 Criação de momentos de reflexão entre os docentes para análise dos resultados escolares, com regularidade, 
no decurso do ano lectivo; 

 Realização de análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos do 3.º ciclo na avaliação sumativa 
interna e na sumativa externa (exames nacionais). 

 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Monitorização das estratégias de melhoria adoptadas; 
 Participação de todos os intervenientes na avaliação realizada; 
 Realização de análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos dos 1.º e 2.º ciclos na avaliação 

sumativa interna e nas provas de aferição por ano de escolaridade; 
 Preparação do ano lectivo seguinte, no que respeita à reformulação das práticas lectivas e ao reforço da 

avaliação formativa, tendo em atenção os resultados da avaliação, nomeadamente as discrepâncias entre as 
taxas de sucesso de Língua Portuguesa e as de Matemática nos exames nacionais do 9.º ano. 

 
 
5. PERCURSOS CURRICULARES ALTERNATIVOS 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Elaboração do plano curricular do percurso alternativo por uma equipa de professores; 
 Elaboração da estrutura curricular respeitando a organização por ciclo de escolaridade;  
 Definição da carga horária semanal das disciplinas do currículo, respeitando os limites previstos por ano e 

ciclo;  
 Definição da carga horária semanal nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática respeitando a prevista 

no currículo regular;  
 Elaboração da estrutura curricular, contemplando uma formação artística – Artes Decorativas.   
 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Monitorização do funcionamento pedagógico das turmas por parte do CP. 
 
 
 
 
Data: 10.DEZEMBRO.2007 
 
A Inspectora: Cristina Lemos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMA ACOMPANHAMENTO 
 
 
 
 

 

Actividade I.2 

Resultados escolares e estratégias de  

melhoria no ensino básico 
 
 

 
 
 
 
 
               Roteiro 
 
 
         
 
 
 

 
 
 

2007 
Agrupamento de Escolas Inês de Castro  

 Coimbra 
 

 
 



 
 
ACTIVIDADE I.2 
Resultados escolares e estratégias de melhoria no ensino básico 

 

2 

Resultados escolares e estratégias de melhoria no ensino básico  
 

Ano lectivo 2007/2008 

 

ANEXO 1 
 

Identificação e caracterização da unidade de gestão  

 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO 
 
2. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO (em números) 
 

Estabelecimentos  
 

A1 - Ed. Pré-Esc. A2 - 1.º C A3 - 2.º e 3.º C A4 - EBI A5 - 3.º C/Sec. A6 - Sec./ 3.º C A7 - Sec. A8 - Total 

3 0 1 6 0 0 0 10 

 
Crianças/Alunos 

A9 - Ed. Pré-Esc. A10 - 1.º C A11 - 2.º C A12 - 3.º C A13 - Total 

111 543 174 264 1092 
 
Docentes c/ componente lectiva 

A14 - Ed. Pré-Esc. A15 - 1.º C A16 - 2.º C A17 - 3.º C A18 - Apoio Educativo A19 - Total 

5 33 33 36 8 115 
 

A20 - Docentes s/ componente lectiva A21 - Dinamizadores (AEC) 

0 - 
 
Psicólogos 

A22 - A tempo inteiro A23 - A tempo parcial A24 - Total 

1 0 1 

 
Funcionários 
A25 - Auxiliares Acção Educativa A26 - Administrativos A27 - Outros A28 - Total 

24 8 1 33 

 
 

Agrupamento Agrupamento Escolas Inês de Castro Código 161317 
    

Escola sede Escola Básica 2,3 Inês de Castro Código 341757 
  

Endereço Quinta da Vinha Moura 
  

Localidade S. Martinho do Bispo Código Postal 3041-861 Coimbra 
    

Concelho Coimbra Distrito Coimbra 
    

Telefone 239801335 Fax 239801339 
    

E-mail Info@eps-ines-castro.rcts.pt   
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I – RESULTADOS ESCOLARES 
     (dados relativos ao ano lectivo anterior)  

                      (2006/2007) 
 
 

1.º CICLO 
1. Alunos 

Ano escolaridade 1- Portugueses 2 -Estrangeiros 3 -Etnias 4 -Total 5 -ASE  6 -NEE 
7 - C/ Planos 

7.1 - 
Recup. 

7.2 - 
Acomp. 

7.3 -
Desenvol. 

B1 - 1.º Ano 140 4 0 144 16 0 7 0 0 

B2 - 2.º Ano 135 3 0 138 22 5 20 1 0 

B3 - 3.º Ano 129 4 0 133 12 3 16 1 0 

B4 - 4.º Ano 138 6 0 144 26 15 25 1 0 

      B5 - Total 542 17 0 559 76 23 68 3 0 
 

B6 - Taxa de insucesso   5,2 % B7 - Taxa de abandono   0,2% 

 
2. Transitaram de ano 

Ano 
escolaridade 

1- Total 
2 - S/ Aproveitamento 3 - C/ Planos 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 2.3 - L. Port. e Mat. 3.1 - Recup. 3.2 - Acomp. 3.3 - Desenvol. 

B8 - 1.º Ano 144 4 0 1 7 0 0 

B9 - 2.º Ano 129 1 0 1 12 1 0 

B10 - 3.º Ano 130 1 0 0 14 1 0 

B11 - 4.º Ano 127 0 0 4 14 1 0 

  B12 - Total 530 6 0 6 47 3 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1- Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 
4 - C/ Planos 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B13 - 2.º Ano 9 9 0 8 0 

B14 - 3.º Ano 3 2 1 2 0 

B15 - 4.º Ano 17 17 0 11 0 

       B16 - Total 29 28 1 21 0 

 
4. Concluíram o 1.º ciclo 

 
C/ Anos de frequência 

B17 - 3 anos B18 - 4 anos B19 - 5 anos B20 - 6 anos B21 - 7 ou + anos B22 - Total 

1 115 9 2 0 127 
 

 
Sem aproveitamento 

B23 - Língua Portuguesa B24 - Matemática B25 - L. Portuguesa e Matemática  * 

0 0 6 
 

* Registar as medidas programadas, tendo em vista o sucesso educativo destes alunos (anexar, se necessário) 
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2.º CICLO 
 
1. Alunos 

Ano 
escolaridade 

1 - Portugueses 2 - Estrangeiros 3 - Etnias 4 - Total 5 - ASE  6 - NEE 

 

7 - C/ Planos 
7.1 - 

Recup. 
7.2 - 

Acomp. 

7.3 - 
Desenvol.  

B26 - 5.º Ano 74 2 0 76 24 12 18 0 0 

B27 - 6.º Ano 98 0 0 98 10 12 38 7 0 

   B28 - Total 172 2 0 174 34 24 56 7 0 
 

B29 - Taxa de insucesso   7,5% B30 - Taxa de abandono   1,1% 

 
2. Transitaram de ano 

Ano escolaridade 1 - Total 
2 - S/ Aproveitamento 3 - C/ Planos 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 2.3 - L. Port. e Mat. 3.1 - Recup. 3.2 - Acomp. 3.3- Desenvol. 

B31 - 5.º Ano 72 6 5 0 14 0 0 

B32 - 6.º Ano 87 9 9 0 28 5 0 

    B33 - Total 159 15 14 0 42 5 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1 - Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 

4 - C/ Planos 
 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B34 -5.º Ano 4 4 0 4 0 

B35 -6.º Ano 12 10 2 a) 10 2 

      B36 -Total 16 14 2 14 2 

 
4. Concluíram o 2.º ciclo 

 

C/ Anos de frequência 
 

B37 - 1 ano B38 - 2 anos B39 - 3 anos B40 - 4 anos B41 - 5 ou + anos B42 - Total 
0 80 6 0 1 

87 
 

 

Sem aproveitamento 
 

B43 - Língua Portuguesa B44 - Matemática B45 - L. Portuguesa e Matemática  * 

9 9 0 
 

* Registar as medidas programadas, tendo em vista o sucesso educativo destes alunos (anexar, se necessário) 
 

 

a) Um dos alunos tinha PEI - NEE 
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3.º CICLO 
 
1. Alunos 

Ano escolaridade 1 - Portugueses 2 - Estrangeiros 3- Etnias 4 - Total 5 - ASE  6 - NEE 

 

7 - C/ Planos 

7.1 
Recup. 

7.2 
Acomp. 

7.3 
Desenvol. 

B46 - 7.º Ano 104 2 0 106 17 4 31 13 0 

B47 - 8.º Ano 87 2 0 89 27 3 43 12 0 

B48 - 9.º Ano 69 0 0 69 11 1 37 9 0 

   B49 - Total 260 4 0 264 55 8 111 34 0 
 

B50 - Taxa de insucesso   16,67 % B51 - Taxa de abandono   0,0 % 

 
2. Transitaram de ano 

Ano escolaridade 1 - Total 

 

2 - S/ Aproveitamento 
 

 

3 - C/ Planos 
 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 
3.1 - 

Recuperação 
3.2 - 

Acompanhamento 
3.3 - 

Desenvolvimento 

B52 - 7.º Ano 87 12 3 19 7 0 

B53 - 8.º Ano 76 9 14 35 11 0 

B54 - 9.º Ano 57 2 13 27 6 0 

      B55 - Total 220 23 30 78 24 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1 - Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 
4 - C/ Planos 

 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B56 - 7.º Ano 19 a) 18 0 12 6 

B57 - 8.º Ano 13 13 0 8 1 

B58 - 9.º Ano 12 a) 11 0 10 3 

      B59 - Total 44 42 0 30 10 

 
4. Concluíram o 3.º ciclo 

 

C/ Anos de frequência 
 

B60 - 2 anos B61 - 3 anos B62 - 4 anos B63 - 5 anos B64 - 6 ou + anos B65 - Total 

0 46 9 1 1 57 
 

 

Sem aproveitamento   

B66 - Língua Portuguesa B67 - Matemática 

2 13 
 

 
 
a) Os alunos estão a fazer o ano por disciplinas. 
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II – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 
 

1. Definição dos Critérios de Avaliação 
 
1.1. Participação  

 
 
 
  

Sim Não 
  A definição dos critérios de avaliação foi reflectida e analisada por todos os docentes do  
  Agrupamento/Escola em sede das estruturas de orientação educativa: 

                  C1 - conselho de docentes X  
                  C2 - conselho de directores de turma  X 
                  C3 - departamentos curriculares X  
  C4 - Estas estruturas elaboraram e apresentaram propostas ao CP para definição dos critérios de 
  avaliação X  

  O CP definiu os critérios de avaliação após análise e negociação para: 
 

                  C5 - cada ciclo de escolaridade X  
                  C6 - cada ano de escolaridade  X 
                  C7 - a construção dos instrumentos de avaliação X  
                  C8 - a marcação das datas das provas/testes de avaliação 
 

 X 
  C9 - Os critérios definidos pelo CP integram o Projecto Curricular de Agrupamento/Escola  X 
  C10 - Os critérios definidos pelo CP integram os Projectos Curriculares de Turma X  

 
  C11 - Apreciação global 

Os critérios gerais de avaliação, assim como os critérios de avaliação específicos para o 1º CEB, foram aprovados pelo Conselho 
Pedagógico no início do presente ano lectivo. Os critérios específicos de cada disciplina dos 2º e 3º CEB foram construídos nos 
respectivos Departamentos, tendo sido aprovados em Conselho Pedagógico no ano lectivo de 2005/2006. 
No 1º CEB, os critérios de avaliação são definidos por ciclo, nos 2º e 3º ciclos os critérios são os mesmos para os dois níveis de 
ensino. 
Existem regras para a marcação dos testes (p. ex. não marcar mais de um teste por dia), mas não estão explícitas nos critérios 
gerais de avaliação. 

 
1.2. Divulgação  

 
 

 
 
  

Sim Não 
  Os critérios de avaliação definidos pelo CP foram divulgados:  
                  C12 - aos docentes do Agrupamento/Escola através das respectivas estruturas X  
                  C13 - aos serviços especializados de apoio educativo através do seu representante no CP 

                   
X  

                  C14 - aos alunos do 1.º ciclo pelo seu professor X  
  aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos:  
                  C15 - pelos professores de cada disciplina X  
                  C16 - pelo respectivo director de turma 
 

X  
  aos encarregados de educação: 
                  C17 - dos alunos do 1.º ciclo, na primeira reunião do ano lectivo com o professor da turma, 
                  aquando da apresentação dos conteúdos programáticos e dos objectivos a atingir  X 

                  C18 - dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos na primeira reunião do ano lectivo com o director de 
                  turma, aquando da apresentação dos conteúdos programáticos e dos objectivos a atingir 
                           

 X 

                  C19 - à associação de pais pela direcção executiva  X 
 
  C20 - Apreciação global 

No 1º CEB, os critérios de avaliação são afixados no átrio da escola para que os encarregados de educação tomem conhecimento 
deles; nos 2º e 3º ciclos, é entregue no início do ano lectivo, mas apenas aos encarregados de educação dos alunos do 5º ano, 
uma folha designada “Informação aos Pais e Encarregados de Educação -. Avaliação das Aprendizagens”, donde constam os 
critérios gerais de avaliação. 

 
 
1.3. Registo de evidências das acções desenvolvidas  

 
 

 
 
  

Sim Não 
    C21 - Convocatórias para as reuniões do CP X  

  C22 - Convocatórias para as reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  
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    C23 - Convocatórias para as reuniões com outros intervenientes no processo de avaliação dos 
    alunos  X 

  Actas de reuniões:  
                  C24 - do conselho pedagógico X  
                  C25 - das diversas estruturas de orientação educativa X  
                  C26 - dos departamentos curriculares X  
                  C27 - do conselho de docentes X  
                  C28 - do conselho de directores de turma X  
                  C29 - do conselho de turma X  
                  C30 - dos serviços especializados de apoio educativo X  
                  C31 - dos professores do 1.º ciclo com os encarregados de educação  X 
                  C32 - dos directores de turma com os encarregados de educação X  
                  C33 - do conselho executivo com a associação de pais  X 
  C34 – Sumários registados no livro de ponto  X 
 
  C35 - Apreciação global 

 
 

2. Operacionalização dos Critérios de Avaliação 
 
2.1. Modalidades de avaliação 

 
 
 
  

Sim Não 
                  C36 - diagnóstica X  
                  C37 - formativa X  
                  C38 - sumativa interna X  
 
 

2.2. Avaliação diagnóstica  
 
 

 
 
  

Sim Não 
  Foi realizada: 
                  C39 - no início do ano lectivo X  
                  C40 - no decurso do ano lectivo quando necessária   X 
                  C41 - de forma articulada com a avaliação formativa X  
                  C42 - no respeito pelos critérios definidos pelo CP  X 
  As matrizes das provas/testes foram construídas através de: 
                  C43 - um trabalho plural e partilhado X  
                  C44 - um trabalho meramente individual  X 
  C45 – Os docentes do Agrupamento/Escola realizaram provas/testes de avaliação diagnóstica X  
  C46 - Os docentes realizaram o teste de avaliação diagnóstica, com base numa matriz uniforme, para 
  os alunos do mesmo ano de escolaridade X  

  C47 - O Projecto Curricular de Turma contempla estratégias de diferenciação pedagógica X  
 

  C48 - Apreciação global 
Por norma, a avaliação diagnóstica é realizada no início do ano e incide nos alunos com os quais os professores estão a ter um 
primeiro contacto (5º ano). O CP não definiu quaisquer critérios no que respeita a esta modalidade de avaliação. 
Apenas em algumas situações as matrizes das provas são construídas através de um trabalho partilhado e obedecem a uma matriz 
uniforme, p. ex, na disciplina de Matemática nos 2º e 3º CEB. 
 

 
2.3. Avaliação formativa  Sim Não 

  Foi realizada:  
                  C49 - no decurso do ano lectivo, assumindo um carácter contínuo e sistemático X  
                  C50 - de forma articulada com a avaliação diagnóstica X  
                  C51 - no respeito pelos critérios definidos pelo conselho pedagógico X  
  C52 - Constituiu a principal modalidade de avaliação X  
  C53 - Recorreu a uma variedade de instrumentos de avaliação X  
  C54 - Contribuiu para a reformulação do Projecto Curricular de Turma X  
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  Os instrumentos de avaliação foram construídos através de: 
                  C55 - um trabalho plural e partilhado X  
                  C56 - um trabalho meramente individual  X 
 
  C57 - Apreciação global 

Os docentes recorrem a uma variedade de instrumentos de avaliação, nomeadamente: fichas de avaliação, mini-fichas, trabalhos 
de casa, relatórios, grelhas de avaliação diária, etc.. Estes instrumentos são construídos de forma partilhada pelos professores que 
leccionam o mesmo ano, ainda que esta prática esteja limitada às escolas do 1º CEB com vários lugares e a alguns 
departamentos dos 2º e 3º CEB, p. ex. Matemática. 

 
2.4. Avaliação sumativa interna  Sim Não 

  Foi realizada:  
                  C58 - no final de cada período lectivo X  
                  C59 - no final de cada ano X  
                  C60 - no final de cada ciclo X  
                  C61 - utilizou a informação recolhida no âmbito da avaliação formativa X  
                  C62 - respeitou os critérios definidos pelo conselho pedagógico X  
  Os instrumentos de avaliação foram construídos através de:  
                  C63 - um trabalho plural e partilhado X  
                  C64 - um trabalho meramente individual  X 
  Foi da responsabilidade: 
                  C65 - do professor de cada turma, no 1.º ciclo, em articulação com o conselho de docentes X  
                  C66 - dos professores que integram o conselho de turma nos 2.º e 3.º ciclos X  
  A informação resultante: 
                  C67 - traduziu a formulação de um juízo global sobre as aprendizagens realizadas pelos 
                 alunos X  

  No 1.º ciclo, expressou-se de forma descritiva:  
                  C68 - nas áreas curriculares disciplinares X  
                  C69 - nas áreas curriculares não disciplinares X  
                  C70 - nas actividades de enriquecimento curricular  X  
  Nos 2.º e 3.º ciclos expressou-se:  
                  C71 - numa classificação de 1 a 5 em todas as disciplinas X  
                  C72 - numa menção qualitativa nas áreas curriculares não disciplinares  X  
  C73 - A informação aos encarregados de educação foi acompanhada de uma apreciação descritiva  X 
  C74 - O registo de língua utilizado nos documentos de avaliação trimestral é acessível a qualquer 
  encarregado de educação X  

  O resultado da avaliação sumativa interna promoveu a adopção de estratégias com vista ao  
  sucesso educativo dos alunos, designadamente: 
                  C75 - Planos de recuperação X  
                  C76 - Planos de acompanhamento X  
                  C77 - Planos de desenvolvimento  X 
  C78 - A progressão ou retenção dos alunos baseou-se na avaliação sumativa interna X  
 
   
  C79 - Apreciação global 
A ficha/registo de avaliação trimestral no 1º CEB foi construída pelos docentes/conselho de docentes. Nos 2º e 3º CEB é utilizada 
uma ficha/registo padronizada donde constam apenas os níveis atribuídos. Nestes níveis de ensino, a informação aos encarregados 
de educação é acompanhada de uma apreciação descritiva apenas em casos excepcionais. 

 
 
2.4.1. Avaliação sumativa extraordinária 

 
 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  C80 -  Foram submetidos a esta modalidade de avaliação os alunos já retidos em qualquer ano de 
  escolaridade e que não possuíam condições necessárias para progredir X  

  C81 - As propostas de retenção repetida foram apresentadas ao CP pelo professor do 1.º ciclo X  
                  - com pareceres dos: 
                          C82 - encarregados de educação X  
                          C83 - serviços de psicologia e orientação X  
                  C84 - com um plano de acompanhamento X  
  C85 - As propostas de retenção repetida foram apresentadas ao CP pelo conselho de turma (2.º e 3.º 
  ciclos)   

                  - com pareceres dos: 
                          C86 - encarregados de educação X  
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                          C87 - serviços de psicologia e orientação X  
                  C88 - com um plano de acompanhamento X  
                  C89 - com proposta para percurso alternativo ou curso de educação e formação  X 

 
  C90 - Apreciação global 

 
 
2.4.2. Casos especiais de progressão  

 
 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  C91- Progrediram mais rapidamente no ensino básico os alunos que revelaram capacidades de 
  aprendizagem excepcionais    X 

  C92- As propostas de progressão antecipada foram apresentadas ao CP pelo professor do 1.º ciclo  X 
                  - acompanhadas de pareceres dos: 
                          C93 - encarregados de educação  X 
                          C94 - serviços especializados de apoio educativo ou psicólogos  X 
  C95 - As propostas de progressão antecipada foram apresentadas ao CP pelo conselho de turma (2.º 
  e 3.º ciclos)  X 

                  - acompanhadas de pareceres dos:   
                          C96 - encarregados de educação  X 
                          C97 - serviços especializados de apoio educativo ou psicólogos  X 

 
  C98 - Apreciação global 

Não existem casos especiais de progressão. 
 
2.5. Auto-avaliação  

 
 
 
  

Sim Não 
  C99 - Os alunos participaram, de forma sistemática, na sua própria avaliação X  
  C100 - Os alunos, a partir do 3.º ano de escolaridade efectuaram uma auto-avaliação escrita X  
  C101 - A matriz da ficha de auto-avaliação foi elaborada de acordo com os princípios definidos pelo 
  CP X  

 
  C102 - Apreciação global 

Existe uma ficha para auto-avaliação dos comportamentos e atitudes (igual para todos os alunos) e fichas específicas definidas 
ao nível do Conselho de Docentes/Departamentos Curriculares. 

 
2.6 Processo individual do aluno Sim Não 

  C103 - O percurso escolar do aluno encontra-se documentado no seu processo individual X  
  C104 - O processo individual proporciona uma visão global desse percurso  X  
  C105 - Estão arquivados registos das diversas modalidades de avaliação sobre o desempenho dos 
  alunos  X 

                  C106 - diagnóstica  X 
                  C107 - formativa  X 
                  C108 - sumativa X  
                  C109 - auto-avaliação X  
  C110 - O Regulamento Interno estabelece as regras para consulta do processo individual X  

 
  C111 - Apreciação global 

Os processos individuais dos alunos dos diferentes ciclos, de acordo com uma decisão do Agrupamento tendo em vista não criar 
processos muito volumosos, não integram elementos sobre a avaliação diagnóstica e formativa. 

 
2.7. Avaliação externa  Sim Não 

  A Direcção Executiva enviou à Direcção Regional o relatório da avaliação relativo às provas de 
  aferição, contendo:  
                  C112 - a análise do desempenho dos alunos do Agrupamento/Escola X  
                  C113 - o plano de acção para o ano lectivo seguinte X  

 
  C114 -  Apreciação global 

A Direcção Executiva preencheu uma aplicação informática que enviou à DREC com os dados sobre as provas de aferição do 
Agrupamento.  

 
2.8. Monitorização do processo de avaliação  Sim Não 

  Procedimentos regulares de monitorização:  
                  C115 - nas diversas estruturas de orientação educativa para cumprimento e operaciona- 
                  lização dos critérios de avaliação  X  
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                  - no conselho pedagógico para assegurar: 
                          C116 - o cumprimento do currículo nacional  X 
                          C117 - o primado da avaliação formativa X  
                          C118 - a valorização dos processos de auto-avaliação X  
                          C119 - a utilização de técnicas e instrumentos diversificados de avaliação  X 
                          C120 - a (re)orientação do processo educativo X  
                          C121 - a retenção dos alunos como medida pedagógica de última instância X  
                          C122 - a participação de diversos intervenientes X  
                          C123 - professores X  
                          C124 - alunos X  
                          C125 - conselho de docentes X  
                          C126 - conselho de turma X  
                          C127 - órgãos de gestão X  
                          C128 - encarregados de educação X  
                          C129 - serviços especializados de apoio educativo X  
                  - na direcção executiva para garantir a transparência, rigor e a equidade do processo:  
                          C130 - cumprimento das orientações definidas a nível nacional X  
                          C131 - respeito pelas regras estabelecidas no Regulamento Interno X  
                          C132 - salvaguarda dos interesses de todos os intervenientes  X  

 
  C133 - Apreciação global 

O Conselho Pedagógico, através das diversas secções que o compõem (Formação, Plano Anual de Actividades, Projecto 
Educativo, Avaliação das Aprendizagens e dos Docentes, CEFs), monitoriza o processo de avaliação, ainda que o faça de forma 
dispersa e pouco consistente. O mesmo se verifica nas diversas estruturas de orientação educativa onde, à excepção do 
Departamento de Matemática em consequência da aplicação do PAM, não é perceptível uma acção continuada no sentido de 
monitorizar a avaliação com vista à melhoria dos resultados das aprendizagens. 

 
2.9. Registo de evidências das acções desenvolvidas 

 
 

 
 
  

Sim Não 
    C134 - Convocatórias para reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  

  C135 - Convocatórias para reuniões do prof. 1.º ciclo c/ os encarregados de educação  X 
  C136 - Convocatórias para reuniões do director de turma c/ os encarregados de educação  X 
  C137 - Actas de reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  
  C138 - Actas de reuniões com os encarregados de educação X  
  C139 - Ordens de serviço X  
  C140 - Dossiers de departamento X  
  C141 - Processos individuais dos alunos X  
  C142 - Portfolios construídos pelos alunos  X 
  C143 - Cadernetas escolares X  
  C144 - Sumários registados no livro de ponto   X 
  C145 - Planos de recuperação X  
  C146 - Planos de acompanhamento X  
  C147 - Planos de desenvolvimento  X 
  C148 - Regulamento Interno X  
  C149 - Projecto Curricular de Agrupamento/Escola X  
  C150 - Projectos Curriculares de Turma X  
  C151 - Relatórios intercalares de avaliação das aprendizagens elaborados pelas diversas estruturas 
  de orientação educativa X  

 
Apreciação global 
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III – ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS E RESULTADOS 
 

1. Elaboração e implementação de Planos 
 

1.1 Planos de recuperação Sim Não 
  Os planos de recuperação foram elaborados:  
    no final do 1.º período: 
                  D1 - para os alunos do 1.º ciclo, sempre que revelaram dificuldades em prosseguir com 
                  sucesso as aprendizagens X  

                  D2 - para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos por terem obtido três ou mais níveis inferiores a 3 X  
  no decurso do 2.º período, até à interrupção das aulas no Carnaval: 
                  D3 - sempre que os alunos indiciaram dificuldades de aprendizagem X  
    pelo professor do 1º ciclo, com a participação: 
                  D4 – de outros técnicos de educação X  
                  D5 - dos próprios alunos  X 
                  D6 - dos encarregados de educação X  
    pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de: X  
                  D7 - outros técnicos de educação X  
                  D8 - os próprios alunos  X 
                  D9 - os encarregados de educação X  
  D10 - As propostas dos planos de recuperação foram submetidas à apreciação do CP para avaliação 
  da sua adequabilidade às situações diagnosticadas X  

  D11 - Os planos, depois de aprovados, foram apresentados à direcção executiva X  
  D12 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução X  
  D13 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de recuperação aos encarregados de 
  educação X  

  D14 - O Agrupamento/Escola procedeu de imediato à sua implementação  X  
 

Apreciação global 
Em 2006/2007, os alunos não assinaram os respectivos planos de recuperação; mesmo a participação dos encarregados de 
educação foi essencialmente formal (traduzida na assinatura do plano), queixando-se alguns que não lhes foi pedida a opinião 
sobre as medidas de apoio pedagógico a aplicar. No 1º CEB não houve recursos suplementares, humanos ou materiais, para 
apoio aos alunos com os planos; tal resultou, sobretudo, da diminuição dos professores dos apoios educativos. 
 

 
 

1.2. Planos de acompanhamento   Sim Não 
  D16 - Os planos de acompanhamento foram elaborados no final do ano lectivo para os alunos que  
  tenham sido objecto de retenção em resultado da avaliação sumativa interna X  

  D17 - Pelo professor do 1º ciclo com a participação de: X  
                  D18 - outros técnicos de educação X  
                  D19 - os próprios alunos X  
                  D20 - os encarregados de educação X  
  D21 - Pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos com a participação de: X  
                  D22 - outros técnicos de educação X  
                  D23 - os próprios alunos X  
                  D24 - os encarregados de educação X  
  D25 - As propostas dos planos de acompanhamento foram submetidas à apreciação do CP para 
  avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas X  

  D26 - Os planos, depois de aprovados, foram apresentados à direcção executiva X  
  D27 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução X  
  D28 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de acompanhamento aos encarregados de 
  educação X  

  D29 - Os planos de acompanhamento elaborados no ano lectivo anterior estão a ser aplicados aos 
  alunos  X  

 
  D30 - Apreciação global 
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1.3 Planos de desenvolvimento 

 
 
 
  

Sim Não 
  D31 - Os planos de desenvolvimento foram elaborados, no final do 1.º período, para os alunos que  
  revelaram capacidades excepcionais de aprendizagem  X 

  D32 - Pelo professor do 1º ciclo com a participação de:  X 
                  D33 - outros técnicos de educação  X 
                  D34 - os próprios alunos  X 
                  D35 - os encarregados de educação  X 
  D36 - Pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de:  X 
                  D37 - outros técnicos de educação  X 
                  D38 - os próprios alunos  X 
                  D39 - os encarregados de educação  X 

  D40 - As propostas dos planos de desenvolvimento foram submetidas à apreciação do CP para 
  avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas  X 

  D41 - Os planos de desenvolvimento depois de aprovados foram apresentados à direcção executiva  X 
  D42 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução  X 
  D43 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de desenvolvimento aos encarregados de 
  educação  X 

  D44 - O Agrupamento/Escola procedeu de imediato à sua implementação   X 
 

  D45 - Apreciação global 
Não existem planos de desenvolvimento. 

 
 

2. Outras estratégias de melhoria organizacional 
 

 
  

Sim Não 
  D46 - Humanização do espaço físico do Agrupamento/Escola X  
  D47 - Elaboração de horários em função dos interesses dos alunos X  
  D48 - Atendimento dos encarregados de educação em tempo ajustado aos seus horários laborais X  
  D49 - Participação activa dos encarregados de educação na vida da escola  X 
  D50 - Diversificação ajustada de recursos didáctico-pedagógicos X  
  D51 - Melhoria no sistema de comunicação interna no Agrupamento/Escola  X  
  D52 - Melhoria no sistema de comunicação com a comunidade educativa X  
  D53 - Outras  X 

 
  D54 - Apreciação global 

Exemplos ao nível da escola-sede: instalação de quadros interactivos, melhorias na biblioteca/centro de recursos. 
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IV – AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
1. Estratégias  

 
 
  

Sim Não 
  O Agrupamento/Escola avaliou as estratégias de melhoria relativas: 
 
                  E1 - à implementação dos Planos (III.1) X  
                  E2 - outras estratégias de carácter organizacional (III.2)  X 
 As estratégias adoptadas foram objecto de avaliação: 
                  E3 - contínua e sistemática  X 
                  E4 - apenas no final do ano X  
  E5 - A avaliação realizada foi participada por todos os intervenientes  X 
  O Agrupamento/Escola possui registos que evidenciam a avaliação:  
                  E6 - global dos Planos implementados  X 
                  E7 - das estratégias de melhoria organizacional  X 
  E8 - O relatório resultante da avaliação dos Planos foi enviado à respectiva DRE X  
 
  E9 - Apreciação global 

Os Planos foram objecto de avaliação no final do ano ao nível do Conselho de Docentes/Conselho de Turma. Contudo, nos 2º e 
3º CEB os pais e alunos não intervieram neste processo. Não existe, igualmente, uma avaliação global quanto ao efeito destas 
medidas. 

 
 
2. Resultados escolares 

 
  

Sim Não 
  Existiram momentos de reflexão entre os docentes para analisar os resultados escolares: 
                  E10 - apenas no final de cada período lectivo  X 
                  E11 - com regularidade, no decurso do ano lectivo X  
                  E12 - só no final do ano lectivo  X 
  Foi efectuada análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos dos 1.º e 2.º ciclos  
  na avaliação sumativa interna e nas provas de aferição:  

                  E13 - por turma X  
                  E14 - ano  X  
                  E15 - ciclo  X 

  E16 - Foi efectuada análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos do 3.º ciclo na  
  avaliação sumativa interna e na sumativa externa (exames nacionais) X  

  E17 - Foram elaborados estudos comparativos dos resultados alcançados no final do ano lectivo com  
  os do ano anterior X  

  A avaliação dos resultados foi considerada na preparação do ano lectivo seguinte, designadamente: 
                  E18 - na organização e gestão pedagógica X  
                  E19 - na reformulação de práticas lectivas X  
                  E20 - no reforço da avaliação formativa X  

 
  E21 - Apreciação global 

Ao longo do ano, os docentes reúnem nos CT (em média duas vezes por período) e no Conselho de Docentes / Departamentos, 
para análise dos resultados escolares. 
A comparação de resultados entre anos ocorre pontualmente em Matemática no âmbito do PAM. 
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Percursos Curriculares Alternativos – Despacho Normativo nº 1/2006, de 6 de Janeiro 
 
2006/2007 

 

ANEXO 3 
 

Percursos Curriculares Alternativos 
 

 
 

 
 

 
 
 
3.º ciclo 

Ano 
escolaridade 

1  
Total de 
alunos 

2  Alunos por nível etário 
3 

Total de 
turmas 

4  N. º de alunos por turma 

2.1 
12 a 13 anos 

2.2 
14 a 15 anos 

2.3 
>15 

4.1 
< 10 a 12 

4.2 
13 a 15 

4.3 
> 15 

P5 7.º Ano 7 3 4 0 1 1 0      0 

P6 8.º Ano 0 0 0 0 0 0 0 0 

P7 9.º Ano 0 0 0 0 0 0 0 0 

P8 Total 11 9 2 0 1 1 0 0 
 
1. Organização do percurso curricular alternativo 

 
 
 
  

Sim Não 
  Q1 A elaboração do currículo do percurso foi confiada a uma equipa de professores/formadores  X  
  Q2 Esses docentes/ técnicos asseguram a leccionação da(s) turma(s) X  

 
  Q3 Apreciação global 

 
2. Os conteúdos do percurso curricular alternativo foram fixados com base  

 
 
 
  

Sim Não 
  Q4 Nos resultados da avaliação diagnóstica  X 
  Q5 Nas necessidades e interesses dos alunos  X 
  Q6 Nas necessidades do meio onde se inserem  X 

  Q7 No ajustamento e articulação entre as diversas componentes do currículo e de outras 
  actividades de enriquecimento curricular X  

 
  Q8 Apreciação global 

O currículo do percurso é praticamente igual ao currículo normal, tendo sido assim elaborado, segundo os intervenientes, na 
perspectiva de que os alunos pudessem regressar a qualquer momento ao ensino regular. 
Neste momento, os docentes reconhecem que o currículo não está adequado aos interesses dos alunos. 

 
3. Estrutura curricular  

   
 

 
 
  

Sim Não 
  Q9 A estrutura curricular respeita a organização por ciclo de escolaridade X  
  Q10 A carga horária semanal respeita os limites previstos por ano de escolaridade e ciclo de 
  Ensino  X  

  Q11 A carga horária prevista no currículo regular é mantida nas disciplinas de Língua Portuguesa e 
  Matemática  X  

Agrupamento de Escolas Inês de Castro Código 161317 
    

Escola sede Escola E.B.2.3. de Inês de Castro Código 341757 
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  Q12 A estrutura curricular contempla uma formação artística, vocacional, pré-profissional ou 
  profissional X  

  Q13 Que componentes de formação artística ou vocacional foram consideradas: Informática 
 

3.1 Plano curricular 
Tipo de Formação Designação das disciplinas/Áreas disciplinares 
Q14 Escolar LP, ING, MAT, HIST, CN, EF, CFQ, FRA, EV 
Q15 Artística Informática 
Q16 Pré-profissional/Profissional Não tem 

 
  Q17 Apreciação global 

 
 
4. Processo individual do aluno 

 
 
 
  

Sim Não 
  Q18 O processo individual possui materiais reveladores do percurso do aluno  X  

  Q19 O percurso escolar do aluno encontra-se documentado com pareceres de professores, 
  psicólogos e outros técnicos intervenientes no processo X  

  Estão arquivados(as):   
                 Q20 resultados de avaliação diagnóstica realizada no início da formação  X 
                 Q21 instrumentos de avaliação variados   X 
                 Q22 informações sobre assiduidade  X  
                 Q23 registos de avaliação periódica e final X  
                 Q24 registos de auto-avaliação X  
                 Q25 autorização do encarregado de educação relativa à frequência do percurso curricular 
                 alternativo X  

 
  Q26 Apreciação global 

 
 
5. Assiduidade 

 
 
 
  

Sim Não 
  Q27 Os alunos são assíduos * X  
  Q28 Alguns alunos desistiram do percurso curricular alternativo no 1.º período (n.º) *  X 
  Q29 Alguns alunos desistiram do percurso curricular alternativo no 2.º período (n.º) *  X 

 
  Q30 Apreciação global  * 

 
 
6. Acompanhamento e avaliação 

 Sim Não 
  O Conselho Pedagógico: 
 
 

  

          Q31 acompanha o funcionamento pedagógico das turmas  X  
          Q32 efectua a avaliação do funcionamento das turmas  X  
  Q33 Os docentes das turmas reúnem quinzenalmente para definição e acompanhamento 
  da evolução dos alunos X  

 
  Q34 Apreciação global 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ACTIVIDADE I.2 
Resultados escolares e estratégias de melhoria no ensino básico 

 

16 

7. Certificação 
Foram atribuídos 

 
 
  

Sim Não 
  Q35 Certificados comprovativos de conclusão do percurso curricular alternativo com discriminação 
  de disciplinas e áreas curriculares (n.º)  X 

  Q36Diplomas de Ensino Básico (n.º)  X 
 

  Q37 Apreciação global 
Ainda não foi feita a certificação. 
 

 
 
8. Transição para Curso de Educação e Formação (CEF) 

 
 
  

Sim Não 
  Q38 Os alunos que efectuaram 15 anos e não concluíram a escolaridade obrigatória foram 
  integrados em CEF (n.º)  X 

  Q39 A transição para os CEF ocorreu no decurso do 1.º período (n.º)  X 
  Q40 A transição para os CEF ocorreu no final do ano lectivo (n.º)  X 

 
  Q41Apreciação global 

 
 
 
9. Apreciação geral sobre a oferta de percursos curriculares alternativos nesta Unidade de Gestão 
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Relatório Síntese 
Resultados Escolares e Estratégias de Melhoria no Ensino Básico  

 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS INÊS DE CASTRO                    CÓDIGO 161317 
ESCOLA SEDE: EB 2,3 INÊS DE CASTRO                               CÓDIGO 341757 
 
 
Período de intervenção: de 3 a 5 de Dezembro de 2007   
Turmas seleccionadas: 6º C, 8º B (EB 2,3 Inês de Castro); 4º ano (EB1 Almas de Freire). 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
No âmbito da actividade Resultados Escolares e Estratégias de Melhoria no Ensino Básico, inserida no programa 
de acompanhamento do Plano Anual de Actividades da Inspecção-Geral da Educação, foi elaborado este relatório 
que apresenta as conclusões mais relevantes referentes às cinco áreas a seguir mencionadas e que foram objecto 
de análise nesse Agrupamento de Escolas. 
 
1. RESULTADOS ESCOLARES 
 
1.1. Indicadores de sucesso 
 
Tendo como referência os indicadores de sucesso apurados pela IGE1

 

 do ano lectivo de 2004/2005 e os dados 
fornecidos pelo Agrupamento relativos ao ano lectivo de 2006/2007, estabeleceu-se a comparação dos resultados 
obtidos pelos alunos. 

Aspectos mais positivos 
 
Taxa de transição no 3.º ciclo (82,6%), 3,7% superior ao indicador de referência (95,2%); 
Taxa de sucesso no 3.º ciclo (83,3%), 2,4% superior ao indicador de referência (80,9%). 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Taxa de transição ao 2.º ciclo (88,2%), 7,0% inferior ao indicador de referência (95,2%); 
Taxa de transição ao 2.º ciclo com 11 ou mais anos (1,6%), 0,3% superior ao indicador de referência (1,3%); 
Taxa de desperdício2

 
 no EB (1,3%), apesar de inferior à média do indicador de referência (10,2%). 

 
1.2. Provas de aferição 
 
Tendo como referência os resultados nacionais das provas de aferição relativos ao ano lectivo de 2006/20073

 

 e os 
dados fornecidos pelo Agrupamento referentes ao mesmo ano lectivo, em relação às disciplinas de Língua 
Portuguesa e de Matemática, estabeleceu-se a comparação dos resultados obtidos. 

Aspectos mais positivos 
 
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (90,6%), no 1.º ciclo, 1,5% acima da taxa nacional; 
Localização da taxa de sucesso de Matemática (82,77%), no 1.º ciclo, 2,47% acima da taxa nacional; 
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (89,01%), no 2.º ciclo, 3,61% acima da taxa nacional; 
Localização da taxa de sucesso de Matemática (80,0%), no 2.º ciclo, 21,1% acima da taxa nacional. 
 
1.3. Exames nacionais do 9.º ano 
 
Tendo como referência os resultados nacionais dos exames 2006//20074 e os dados fornecidos pelo Agrupamento 
relativos aos anos lectivos de 2004/2005 a 2006/2007, em relação às disciplinas de Língua Portuguesa5 e de 
Matemática6

 
, estabeleceu-se a comparação dos resultados obtidos. 

 
                                              
1 www.ige.min-edu.pt (Avaliação, Desempenho Escolar dos Alunos, SUBSITE). 
2 Valor óptimo 0%. 
3 Provas de aferição do 4.º Ano 2006/2007 (Língua Portuguesa - 89,10%; Matemática - 80,30%) e 6.º Ano (Língua Portuguesa - 85,40%; 
Matemática - 58,90%). 
4 Exames do 9.º Ano 2006/2007 (Língua Portuguesa - 88%; Matemática - 29%). 
5 Ano lectivo 2004/2005 (90,28%), ano lectivo 2005/2006 (76,92%), ano lectivo 2006/2007 (95,16%). 
6 Ano lectivo 2004/2005 (56,16%), ano lectivo 2005/2006 (70,77%), ano lectivo 2006/2007 (46,03%). 

http://www.ige.min-edu.pt/�
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Aspectos mais positivos 
 
Evolução da taxa de sucesso de Língua Portuguesa; 
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (95,16%), 7,16% acima da taxa nacional; 
Localização da taxa de sucesso de Matemática (46,03%), 17,03% acima da taxa nacional. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Evolução da taxa de sucesso de Matemática. 
 
 
2. PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 
 
2.1. Definição dos Critérios de Avaliação 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Reflexão sobre os critérios de avaliação por parte dos docentes do Agrupamento em sede das estruturas de 

orientação educativa (Conselho de Docentes e Departamentos Curriculares); 
 Elaboração das propostas de definição dos critérios de avaliação pelas estruturas de gestão intermédia e por 

outras estruturas de apoio educativo; 
 Apresentação das propostas de definição dos critérios de avaliação ao conselho pedagógico (CP); 
 Definição dos critérios de avaliação pelo CP, após análise e negociação, para os ciclos de escolaridade; 
 Construção dos instrumentos de avaliação, tendo em consideração a definição dos critérios de avaliação. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Elaboração das propostas de definição dos critérios de avaliação pelo Conselho de Directores de Turma; 
 Definição dos critérios pelo CP, após análise e negociação, para a marcação das datas das provas/testes de 

avaliação; 
 Inclusão dos critérios definidos no Projecto Curricular de Agrupamento; 
 Divulgação dos critérios de avaliação definidos junto dos encarregados de educação. 
 
2.2. Operacionalização dos Critérios de Avaliação 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Implementação das modalidades de avaliação (diagnóstica, formativa e sumativa), respeitando os critérios 

definidos; 
 Realização de testes de avaliação diagnóstica, com base nas matrizes construídas, para os alunos do mesmo 

ano de escolaridade; 
 Consideração de estratégias de diferenciação pedagógica nos Projectos Curriculares de Turma; 
 Realização da avaliação formativa, no decurso do ano lectivo, assumindo um carácter contínuo e sistemático; 
 Articulação da avaliação formativa com a avaliação diagnóstica; 
 Utilização de uma variedade de instrumentos de avaliação formativa; 
 Realização da avaliação sumativa interna de acordo com os critérios definidos pelo CP; 
 Realização da avaliação sumativa utilizando a informação recolhida no âmbito da avaliação formativa; 
 Corresponsabilização dos Conselhos de Docentes e dos Conselhos de Turma na avaliação sumativa; 
 Formulação descritiva da avaliação sumativa interna no 1º ciclo; 
 Apreciações escritas nos documentos de avaliação do 1º ciclo com linguagem acessível a qualquer 

encarregado de educação; 
 Elaboração de planos de recuperação e acompanhamento, como estratégia de melhoria do sucesso 

educativo, resultante da avaliação sumativa interna;  
 Apresentação ao CP, pelo professor do 1º ciclo e pelo conselho de turma (2º e 3º ciclos) das propostas de 

retenção repetida dos alunos, acompanhadas dos pareceres dos encarregados de educação, dos serviços 
especializados de apoio educativo e dos psicólogos e de um plano de acompanhamento; 

 Participação dos alunos, de forma sistemática, na sua própria avaliação. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Definição dos critérios pelo CP, no que respeita à avaliação diagnóstica; 
 Construção dos instrumentos de avaliação formativa, e das respectivas matrizes, através de um trabalho 

plural e partilhado; 
 Apreciação descritiva referente à avaliação sumativa interna na informação prestada aos encarregados de 

educação dos alunos dos 2º e 3º CEB; 
 Monitorização do processo de avaliação pelo CP e pelas estruturas de orientação pedagógica. 
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3. ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS E DOS RESULTADOS 
 
3.1. Elaboração e Implementação de Planos 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Elaboração dos planos de recuperação, no final do 1.º período, para os alunos do 1.º ciclo, sempre que 

revelaram dificuldades em prosseguir com sucesso as aprendizagens e para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos, 
que tenham obtido três ou mais níveis inferiores a 3; 

 Elaboração dos planos de recuperação, no decurso do 2.º período, até à interrupção das aulas, no Carnaval, 
sempre que os alunos indiciaram dificuldades de aprendizagem; 

 Elaboração dos planos de acompanhamento para os alunos que foram retidos em resultado da avaliação 
sumativa interna; 

 Apreciação pelo CP das propostas dos planos de recuperação e de acompanhamento, para avaliação da sua 
adequabilidade às situações diagnosticadas;  

 Apresentação dos planos de recuperação e de acompanhamento, depois de aprovados, à Direcção Executiva;  
 Comunicação aos encarregados de educação dos planos de recuperação e de acompanhamento; 
 Implementação imediata dos planos de recuperação e de acompanhamento. 
 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Participação dos alunos e dos encarregados de educação na elaboração dos planos de recuperação. 
 
 
3.2. Outras Estratégias de Melhoria Organizacional 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Elaboração de horários em função dos interesses dos alunos; 
 Atendimento dos encarregados de educação em tempo ajustado aos seus horários laborais; 
 Sistema de comunicação interna do Agrupamento; 
 Sistema de comunicação com a comunidade educativa. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Promoção do envolvimento dos encarregados de educação. 
 
4. AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Elaboração e envio pela Direcção Executiva, à DREC, do relatório resultante da avaliação dos planos e do 

relatório da avaliação relativo às provas de aferição, de acordo com o ponto n.º 7 do Despacho n.º 2351/2007, 
de 14 de Fevereiro; 

 Criação de momentos de reflexão entre os docentes para análise dos resultados escolares, com regularidade, 
no decurso do ano lectivo; 

 Realização de análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos dos 1.º e 2.º ciclos na avaliação 
sumativa interna e nas provas de aferição, por turma e por ano; 

 Realização de análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos do 3.º ciclo na avaliação sumativa 
interna e na sumativa externa (exames nacionais); 

 Preparação do ano lectivo seguinte, no que respeita à organização e à gestão pedagógica, à reformulação 
das práticas lectivas e ao reforço da avaliação formativa, tendo em atenção os resultados da avaliação. 

 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Participação de todos os intervenientes na avaliação dos planos; 
 Avaliação global por parte da gestão intermédia e/ou de topo das estratégias de melhoria relativas à 

implementação dos planos de recuperação e acompanhamento e de outras medidas de carácter 
organizacional;  

 Monitorização das estratégias de melhoria adoptadas; 
 Elaboração de estudos comparativos dos resultados alcançados no final do ano lectivo com os de anos 

anteriores. 
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5. PERCURSOS CURRICULARES ALTERNATIVOS 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Elaboração da estrutura curricular respeitando a organização por ciclo de escolaridade;  
 Reunião quinzenal dos docentes das turmas para definição e acompanhamento da evolução dos alunos; 
 Definição da carga horária semanal das disciplinas do currículo, respeitando os limites previstos por ano e 

ciclo;  
 Definição da carga horária semanal nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática respeitando a prevista 

no currículo regular;  
 Monitorização do funcionamento pedagógico das turmas por parte do conselho pedagógico. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Elaboração do currículo dos alunos com base nas suas necessidades e interesses e nas necessidades do 

meio onde se inserem. 
 
 
 
Data: 06/12/ 2007 
 
O Inspector: Fernando Nuno Pimentel Vasconcelos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
PROGRAMA ACOMPANHAMENTO 
 
 
 
 

 

Actividade I.2 

Resultados escolares e estratégias de  

melhoria no ensino básico 
 
 

 
 
 
 
 
               Roteiro 
 
 
         
 
 
 

 
 
 

2007 
Agrupamento de Escolas de Terras do Xisto 

Fundão 
 

 
 



 
 
ACTIVIDADE I.2 
Resultados escolares e estratégias de melhoria no ensino básico 

 

2 

 

 

Resultados escolares e estratégias de melhoria no ensino básico  
 

Ano lectivo 2007/2008 

1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO 
 

 
 
 
2. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO (em números) 
 

Estabelecimentos  
 

A1 - Ed. Pré-Esc. A2 - 1.º C A3 - 2.º e 3.º C A4 - EBI A5 - 3.º C/Sec. A6 - Sec./ 3.º C A7 - Sec. A8 - Total 

4 2 1 0 0 0 0 7 

 
Crianças/Alunos 

A9 - Ed. Pré-Esc. A10 - 1.º C A11 - 2.º C A12 - 3.º C A13 - Total 

42 65 51 88 246 
 
Docentes c/ componente lectiva 

A14 - Ed. Pré-Esc. A15 - 1.º C A16 - 2.º C A17 - 3.º C A18 - Apoio Educativo A19 - Total 

4 4 10 17 3 38 
 

A20 - Docentes s/ componente lectiva A21 - Dinamizadores (AEC) 

0 5 
 
Psicólogos 

A22 - A tempo inteiro A23 - A tempo parcial A24 - Total 

0 1 1 

 
Funcionários 
A25 - Auxiliares Acção Educativa A26 - Administrativos A27 - Outros A28 - Total 

20 5 7 32 

 
 
 

Agrupamento AGRUPAMENTO DE ESCOLAS TERRAS DO XISTO Código 161202 
    

Escola sede EB 2,3 de Silvares Código 345325 
  

Endereço Sítio das Lameiras, Apartado 1 
  

Localidade Silvares Código Postal 6230-648 SILVARES FND 
    

Concelho Fundão Distrito Castelo Branco 
    

Telefone 275660100 Fax 275660109 
    

E-mail atxsilvares@mail.telepac.pt   
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I – RESULTADOS ESCOLARES 
      (dados relativos ao ano lectivo anterior)  
2006/2007 

 
1.º CICLO 

1. Alunos 

Ano escolaridade 1- Portugueses 2 -Estrangeiros 3 -Etnias 4 -Total 5 -ASE  6 -NEE 
7 - C/ Planos 

7.1 - 
Recup. 

7.2 - 
Acomp. 

7.3 -
Desenvol. 

B1 - 1.º Ano 17 0 0 17 2 2 0 0 0 

B2 - 2.º Ano 15 0 0 15 3 1 0 0 0 

B3 - 3.º Ano 9 0 0 9 1 2 0 0 0 

B4 - 4.º Ano 10 0 0 10 4 2 0 0 0 

      B5 - Total 51 0 0 51 10 7 0 0 0 
 

B6 - Taxa de insucesso  1,97 % B7 - Taxa de abandono   0% 

 
2. Transitaram de ano 

Ano 
escolaridade 

1- Total 
2 - S/ Aproveitamento 3 - C/ Planos 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 2.3 - L. Port. e Mat. 3.1 - Recup. 3.2 - Acomp. 3.3 - Desenvol. 

B8 - 1.º Ano 17 0 0 0 0 0 0 

B9 - 2.º Ano 15 0 0 0 0 0 0 

B10 - 3.º Ano 8 0 0 0 0 0 0 

B11 - 4.º Ano 10 0 0 0 0 0 0 

  B12 - Total 50 0 0 0 0 0 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1- Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 
4 - C/ Planos 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B13 - 2.º Ano 0 0 0 0 0 

B14 - 3.º Ano 1 1 0 0 0 

B15 - 4.º Ano 0 0 0 0 0 

       B16 - Total 1 1 0 0 0 

 
4. Concluíram o 1.º ciclo 

 
C/ Anos de frequência 

B17 - 3 anos B18 - 4 anos B19 - 5 anos B20 - 6 anos B21 - 7 ou + anos B22 - Total 

0 10 0 0 0 10 
 

 
Sem aproveitamento 

B23 - Língua Portuguesa B24 - Matemática B25 - L. Portuguesa e Matemática  * 

0 0 0 

* Registar as medidas programadas, tendo em vista o sucesso educativo destes alunos (anexar, se necessário) 
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2.º CICLO 

 
1. Alunos 

Ano 
escolaridade 

1 - Portugueses 2 - Estrangeiros 3 - Etnias 4 - Total 5 - ASE  6 - NEE 

 

7 - C/ Planos 
7.1 - 

Recup. 
7.2 - 

Acomp. 

7.3 - 
Desenvol.  

B26 - 5.º Ano 23 0 0 23 7 4 1 1 0 

B27 - 6.º Ano 21 0 0 21 10 2 1 0 0 

   B28 - Total 44 0 0 44 17 6 2 1 0 
 

B29 - Taxa de insucesso   0% B30 - Taxa de abandono   0% 

 
2. Transitaram de ano 

Ano escolaridade 1 - Total 
2 - S/ Aproveitamento 3 - C/ Planos 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 2.3 - L. Port. e Mat. 3.1 - Recup. 3.2 - Acomp. 3.3- Desenvol. 

B31 - 5.º Ano 23 0 4 0 1 1 0 

B32 - 6.º Ano 21 0 0 0 1 0 0 

    B33 - Total 44 0 4 0 2 1 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1 - Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 

4 - C/ Planos 
 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B34 -5.º Ano 0 0 0 0 0 

B35 -6.º Ano 0 0 0 0 0 

      B36 -Total 0 0 0 0 0 

 
4. Concluíram o 2.º ciclo 

 

C/ Anos de frequência 
 

B37 - 1 ano B38 - 2 anos B39 - 3 anos B40 - 4 anos B41 - 5 ou + anos B42 - Total 
0 21 0 0 0 

21 
 

 

Sem aproveitamento 
 

B43 - Língua Portuguesa B44 - Matemática B45 - L. Portuguesa e Matemática  * 

0 0 0 
 

* Registar as medidas programadas, tendo em vista o sucesso educativo destes alunos (anexar, se necessário) 
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3.º CICLO 
 
1. Alunos 

Ano escolaridade 1 - Portugueses 2 - Estrangeiros 3- Etnias 4 - Total 5 - ASE  6 - NEE 

 

7 - C/ Planos 

7.1 
Recup. 

7.2 
Acomp. 

7.3 
Desenvol. 

B46 - 7.º Ano 41 0 0 41 14 7 13 5 0 

B47 - 8.º Ano 25 0 0 25 8 2 15 1 0 

B48 - 9.º Ano 30 0 0 30 12 5 8      7 0 

   B49 - Total 96 0 0 96 34 14 36 13 0 
 

B50 - Taxa de insucesso   6,3% B51 - Taxa de abandono   0,9% 

 
2. Transitaram de ano 

Ano escolaridade 1 - Total 

 

2 - S/ Aproveitamento 
 

 

3 - C/ Planos 
 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 
3.1 - 

Recuperação 
3.2 - 

Acompanhamento 
3.3 - 

Desenvolvimento 

B52 - 7.º Ano 38 9 7 11 4 0 

B53 - 8.º Ano 22 5 8 15 1 0 

B54 - 9.º Ano 27 0 11 5 5 0 

      B55 - Total 87 14 26 31 10 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1 - Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 
4 - C/ Planos 

 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B56 - 7.º Ano 3 3 0 2 1 

B57 - 8.º Ano 3 2 1 0 0 

B58 - 9.º Ano 3 3 0 3 2 

      B59 - Total 9 8 1 5 3 

 
4. Concluíram o 3.º ciclo 

 

C/ Anos de frequência 
 

B60 - 2 anos B61 - 3 anos B62 - 4 anos B63 - 5 anos B64 - 6 ou + anos B65 - Total 

0 22 5 0 0 27 
 

 

Sem aproveitamento   

B66 - Língua Portuguesa B67 - Matemática 

0 11 
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II – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 

 
 

1. Definição dos Critérios de Avaliação 
 
 
1.1. Participação  

 
 
 
  

Sim Não 
  A definição dos critérios de avaliação foi reflectida e analisada por todos os docentes do  
  Agrupamento/Escola em sede das estruturas de orientação educativa: 

                  C1 - conselho de docentes x  
                  C2 - conselho de directores de turma x  
                  C3 - departamentos curriculares x  
  C4 - Estas estruturas elaboraram e apresentaram propostas ao CP para definição dos critérios de 
  avaliação x  

  O CP definiu os critérios de avaliação após análise e negociação para: 
                   C5 - cada ciclo de escolaridade x  

                  C6 - cada ano de escolaridade X  
                  C7 - a construção dos instrumentos de avaliação  x 
                  C8 - a marcação das datas das provas/testes de avaliação 
 

x  
  C9 - Os critérios definidos pelo CP integram o Projecto Curricular de Agrupamento/Escola x  
  C10 - Os critérios definidos pelo CP integram os Projectos Curriculares de Turma x  

 
  C11 - Apreciação global 

C9 E C10 – A escola elaborou um documento síntese dos critérios de avaliação, que consta do PCA e dos PCT. Contudo é vago 
e não reflecte o trabalho desenvolvido, a este nível.  
 
                                                                                                                                                                       80 palavras  
 

 
 
1.2. Divulgação  

 
 

 
 
  

Sim Não 
  Os critérios de avaliação definidos pelo CP foram divulgados:  
                  C12 - aos docentes do Agrupamento/Escola através das respectivas estruturas x  
                  C13 - aos serviços especializados de apoio educativo através do seu representante no CP 

                   
x  

                  C14 - aos alunos do 1.º ciclo pelo seu professor x  
  aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos:  
                  C15 - pelos professores de cada disciplina x  
                  C16 - pelo respectivo director de turma 
 

x  
  aos encarregados de educação: 
                  C17 - dos alunos do 1.º ciclo, na primeira reunião do ano lectivo com o professor da turma, 
                  aquando da apresentação dos conteúdos programáticos e dos objectivos a atingir x  

                  C18 - dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos na primeira reunião do ano lectivo com o director de 
                  turma, aquando da apresentação dos conteúdos programáticos e dos objectivos a atingir 
                           

x  

                  C19 - à associação de pais pela direcção executiva  x 
 
  C20 - Apreciação global 

C19 – A Associação de Pais, embora constituída, não funciona. 
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1.3. Registo de evidências das acções desenvolvidas  

 
 

 
 
  

Sim Não 
    C21 - Convocatórias para as reuniões do CP x  

  C22 - Convocatórias para as reuniões das diversas estruturas de orientação educativa x  
    C23 - Convocatórias para as reuniões com outros intervenientes no processo de avaliação dos 
    alunos x  

  Actas de reuniões:  
                  C24 - do conselho pedagógico x  
                  C25 - das diversas estruturas de orientação educativa x  
                  C26 - dos departamentos curriculares x  
                  C27 - do conselho de docentes x  
                  C28 - do conselho de directores de turma x  
                  C29 - do conselho de turma x  
                  C30 - dos serviços especializados de apoio educativo x  
                  C31 - dos professores do 1.º ciclo com os encarregados de educação x  
                  C32 - dos directores de turma com os encarregados de educação x  
                  C33 - do conselho executivo com a associação de pais  x 
  C34 – Sumários registados no livro de ponto x  
 
  C35 - Apreciação global 

C33 – Ver C19 
 
 
 

 
 

2. Operacionalização dos Critérios de Avaliação 
 
2.1. Modalidades de avaliação 

 
 
 
  

Sim Não 
                  C36 - diagnóstica X  
                  C37 - formativa X  
                  C38 - sumativa interna X  
 
 

2.2. Avaliação diagnóstica  
 
 

 
 
  

Sim Não 
  Foi realizada: 
                  C39 - no início do ano lectivo X  
                  C40 - no decurso do ano lectivo quando necessária  X  
                  C41 - de forma articulada com a avaliação formativa X  
                  C42 - no respeito pelos critérios definidos pelo CP X  
  As matrizes das provas/testes foram construídas através de: 
                  C43 - um trabalho plural e partilhado  X 
                  C44 - um trabalho meramente individual X  
  C45 – Os docentes do Agrupamento/Escola realizaram provas/testes de avaliação diagnóstica X  
  C46 - Os docentes realizaram o teste de avaliação diagnóstica, com base numa matriz uniforme, para 
  os alunos do mesmo ano de escolaridade  X 

  C47 - O Projecto Curricular de Turma contempla estratégias de diferenciação pedagógica X  
 

  C48 - Apreciação global 
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2.3. Avaliação formativa  Sim Não 

  Foi realizada:  
                  C49 - no decurso do ano lectivo, assumindo um carácter contínuo e sistemático X  
                  C50 - de forma articulada com a avaliação diagnóstica X  
                  C51 - no respeito pelos critérios definidos pelo conselho pedagógico X  
  C52 - Constituiu a principal modalidade de avaliação X  
  C53 - Recorreu a uma variedade de instrumentos de avaliação X  
  C54 - Contribuiu para a reformulação do Projecto Curricular de Turma X  
  Os instrumentos de avaliação foram construídos através de: 
                  C55 - um trabalho plural e partilhado  X 
                  C56 - um trabalho meramente individual X  
 
  C57 - Apreciação global 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.4. Avaliação sumativa interna  Sim Não 

  Foi realizada:  
                  C58 - no final de cada período lectivo X  
                  C59 - no final de cada ano X  
                  C60 - no final de cada ciclo X  
                  C61 - utilizou a informação recolhida no âmbito da avaliação formativa X  
                  C62 - respeitou os critérios definidos pelo conselho pedagógico X  
  Os instrumentos de avaliação foram construídos através de:  
                  C63 - um trabalho plural e partilhado  X 
                  C64 - um trabalho meramente individual X  
  Foi da responsabilidade: 
                  C65 - do professor de cada turma, no 1.º ciclo, em articulação com o conselho de docentes X  
                  C66 - dos professores que integram o conselho de turma nos 2.º e 3.º ciclos X  
  A informação resultante: 
                  C67 - traduziu a formulação de um juízo global sobre as aprendizagens realizadas pelos 
                 alunos X  

  No 1.º ciclo, expressou-se de forma descritiva:  
                  C68 - nas áreas curriculares disciplinares X  
                  C69 - nas áreas curriculares não disciplinares X  
                  C70 - nas actividades de enriquecimento curricular  X  
  Nos 2.º e 3.º ciclos expressou-se:  
                  C71 - numa classificação de 1 a 5 em todas as disciplinas X  
                  C72 - numa menção qualitativa nas áreas curriculares não disciplinares  X  
  C73 - A informação aos encarregados de educação foi acompanhada de uma apreciação descritiva  X 
  C74 - O registo de língua utilizado nos documentos de avaliação trimestral é acessível a qualquer 
  encarregado de educação X   

  O resultado da avaliação sumativa interna promoveu a adopção de estratégias com vista ao  
  sucesso educativo dos alunos, designadamente: 
                  C75 - Planos de recuperação X  
                  C76 - Planos de acompanhamento X  
                  C77 - Planos de desenvolvimento  X 
  C78 - A progressão ou retenção dos alunos baseou-se na avaliação sumativa interna X  

 
  C79 - Apreciação global 

C74 – Referimo-nos ao 1.º CEB. 
C77 – Não se verificou nenhuma situação. 
C78 – Mais a avaliação externa no 9.º ano (exames). 
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2.4.1. Avaliação sumativa extraordinária 
 
 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  C80 -  Foram submetidos a esta modalidade de avaliação os alunos já retidos em qualquer ano de 
  escolaridade e que não possuíam condições necessárias para progredir x  

  C81 - As propostas de retenção repetida foram apresentadas ao CP pelo professor do 1.º ciclo  x 
                  - com pareceres dos: 
                          C82 - encarregados de educação  x 
                          C83 - serviços de psicologia e orientação  x 
                  C84 - com um plano de acompanhamento  x 
  C85 - As propostas de retenção repetida foram apresentadas ao CP pelo conselho de turma (2.º e 3.º 
  ciclos) x  

                  - com pareceres dos: 
                          C86 - encarregados de educação x  
                          C87 - serviços de psicologia e orientação x  
                  C88 - com um plano de acompanhamento x  
                  C89 - com proposta para percurso alternativo ou curso de educação e formação x  

 
  C90 - Apreciação global 

C81 – Não se verificou nenhuma situação. 
C89 – Quando a escola considera pertinente, encaminha para CEF,S existentes noutras escolas das redondezas, uma vez que o 
n.º de alunos não permite a constituição duma turma CEF. 
 
 

 
 
2.4.2. Casos especiais de progressão  

 
 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  C91- Progrediram mais rapidamente no ensino básico os alunos que revelaram capacidades de 
  aprendizagem excepcionais    x 

  C92- As propostas de progressão antecipada foram apresentadas ao CP pelo professor do 1.º ciclo  x 
                  - acompanhadas de pareceres dos: 
                          C93 - encarregados de educação  x 
                          C94 - serviços especializados de apoio educativo ou psicólogos  x 
  C95 - As propostas de progressão antecipada foram apresentadas ao CP pelo conselho de turma (2.º 
  e 3.º ciclos)  

x 

                  - acompanhadas de pareceres dos:  x 
                          C96 - encarregados de educação  x 
                          C97 - serviços especializados de apoio educativo ou psicólogos  x 

 
  C98 - Apreciação global 

2.4.2 – Não se verificou nenhuma situação. 
 
 
 

 
 
 

2.5. Auto-avaliação  
 

 
 
  

Sim Não 
  C99 - Os alunos participaram, de forma sistemática, na sua própria avaliação x  
  C100 - Os alunos, a partir do 3.º ano de escolaridade efectuaram uma auto-avaliação escrita x  
  C101 - A matriz da ficha de auto-avaliação foi elaborada de acordo com os princípios definidos pelo 
  CP x  

 
  C102 - Apreciação global 
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2.6 Processo individual do aluno Sim Não 

  C103 - O percurso escolar do aluno encontra-se documentado no seu processo individual  x 
  C104 - O processo individual proporciona uma visão global desse percurso   x 
  C105 - Estão arquivados registos das diversas modalidades de avaliação sobre o desempenho dos 
  alunos x  

                  C106 - diagnóstica  x 
                  C107 - formativa   
                  C108 - sumativa x  
                  C109 - auto-avaliação x  
  C110 - O Regulamento Interno estabelece as regras para consulta do processo individual x  

 
  C111 - Apreciação global 

C103 e C114 - Os processos individuais dos alunos, contêm, essencialmente, registos de avaliação, à excepção dos do 1.º ciclo. 
 
 
 

 
 

2.7. Avaliação externa  Sim Não 
  A Direcção Executiva enviou à Direcção Regional o relatório da avaliação relativo às provas de 
  aferição, contendo:  
                  C112 - a análise do desempenho dos alunos do Agrupamento/Escola x  
                  C113 - o plano de acção para o ano lectivo seguinte x  

 
  C114 -  Apreciação global 

 
 
 
 

 
 

2.8. Monitorização do processo de avaliação  Sim Não 
  Procedimentos regulares de monitorização:  
                  C115 - nas diversas estruturas de orientação educativa para cumprimento e operaciona- 
                  lização dos critérios de avaliação  x  

                  - no conselho pedagógico para assegurar: 
                          C116 - o cumprimento do currículo nacional X  
                          C117 - o primado da avaliação formativa x  
                          C118 - a valorização dos processos de auto-avaliação x  
                          C119 - a utilização de técnicas e instrumentos diversificados de avaliação x  
                          C120 - a (re)orientação do processo educativo x  
                          C121 - a retenção dos alunos como medida pedagógica de última instância x  
                          C122 - a participação de diversos intervenientes x  

 
 Sim Não 
                          C123 - professores x  
                          C124 - alunos x  
                          C125 - conselho de docentes x  
                          C126 - conselho de turma x  
                          C127 - órgãos de gestão x  
                          C128 - encarregados de educação x  
                          C129 - serviços especializados de apoio educativo x  
                  - na direcção executiva para garantir a transparência, rigor e a equidade do processo:  
                          C130 - cumprimento das orientações definidas a nível nacional x  
                          C131 - respeito pelas regras estabelecidas no Regulamento Interno x  
                          C132 - salvaguarda dos interesses de todos os intervenientes  x  
 
  C133 - Apreciação global 
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2.9. Registo de evidências das acções desenvolvidas 

 
 

 
 
  

Sim Não 
    C134 - Convocatórias para reuniões das diversas estruturas de orientação educativa x  

  C135 - Convocatórias para reuniões do prof. 1.º ciclo c/ os encarregados de educação x  
  C136 - Convocatórias para reuniões do director de turma c/ os encarregados de educação x  
  C137 - Actas de reuniões das diversas estruturas de orientação educativa x  
  C138 - Actas de reuniões com os encarregados de educação x  
  C139 - Ordens de serviço x  
  C140 - Dossiers de departamento x  
  C141 - Processos individuais dos alunos x  
  C142 - Portfolios construídos pelos alunos  x 
  C143 - Cadernetas escolares x  
  C144 - Sumários registados no livro de ponto  x  
  C145 - Planos de recuperação x  
  C146 - Planos de acompanhamento x  
  C147 - Planos de desenvolvimento  x 
  C148 - Regulamento Interno x  
  C149 - Projecto Curricular de Agrupamento/Escola x  
  C150 - Projectos Curriculares de Turma x  
  C151 - Relatórios intercalares de avaliação das aprendizagens elaborados pelas diversas estruturas 
  de orientação educativa x  

 
  C152 - Apreciação global 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
ACTIVIDADE I.2 
Resultados escolares e estratégias de melhoria no ensino básico 

 

12 

 
III – ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS E RESULTADOS 

 
1. Elaboração e implementação de Planos 

 
1.1 Planos de recuperação Sim Não 

  Os planos de recuperação foram elaborados:  
    no final do 1.º período: 
                  D1 - para os alunos do 1.º ciclo, sempre que revelaram dificuldades em prosseguir com 
                  sucesso as aprendizagens  x 

                  D2 - para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos por terem obtido três ou mais níveis inferiores a 3 X  
  no decurso do 2.º período, até à interrupção das aulas no Carnaval: 
                  D3 - sempre que os alunos indiciaram dificuldades de aprendizagem X  
    pelo professor do 1º ciclo, com a participação: 
                  D4 – de outros técnicos de educação  x 
                  D5 - dos próprios alunos  x 
                  D6 - dos encarregados de educação  x 
    pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de: x  
                  D7 - outros técnicos de educação x  
                  D8 - os próprios alunos x  
                  D9 - os encarregados de educação x  
  D10 - As propostas dos planos de recuperação foram submetidas à apreciação do CP para avaliação 
  da sua adequabilidade às situações diagnosticadas x  

  D11 - Os planos, depois de aprovados, foram apresentados à direcção executiva x  
  D12 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução x  
  D13 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de recuperação aos encarregados de 
  educação x  

  D14 - O Agrupamento/Escola procedeu de imediato à sua implementação  x  
 

 D15 -  Apreciação global 
 
D1 e D4 a D6 - No 1.º ciclo não se verificou esta situação 
  
 

 
 

1.2. Planos de acompanhamento   Sim Não 
  D16 - Os planos de acompanhamento foram elaborados no final do ano lectivo para os alunos que  
  tenham sido objecto de retenção em resultado da avaliação sumativa interna x  

  D17 - Pelo professor do 1º ciclo com a participação de:  x 
                  D18 - outros técnicos de educação  x 
                  D19 - os próprios alunos  x 
                  D20 - os encarregados de educação  x 
  D21 - Pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos com a participação de: x  
                  D22 - outros técnicos de educação x  
                  D23 - os próprios alunos x  
                  D24 - os encarregados de educação   
  D25 - As propostas dos planos de acompanhamento foram submetidas à apreciação do CP para 
  avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas x  

  D26 - Os planos, depois de aprovados, foram apresentados à direcção executiva x  
 

 Sim Não 
  D27 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução X  
  D28 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de acompanhamento aos encarregados de 
  educação X  

  D29 - Os planos de acompanhamento elaborados no ano lectivo anterior estão a ser aplicados aos 
  alunos  X  

 
  D30 - Apreciação global 

 
D17 a D20 - No 1.º ciclo não se verificou nenhuma situação. 
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1.3 Planos de desenvolvimento 
 

 
 
  

Sim Não 
  D31 - Os planos de desenvolvimento foram elaborados, no final do 1.º período, para os alunos que  
  revelaram capacidades excepcionais de aprendizagem  

x 

  D32 - Pelo professor do 1º ciclo com a participação de:  x 
                  D33 - outros técnicos de educação  x 
                  D34 - os próprios alunos  x 
                  D35 - os encarregados de educação  x 
  D36 - Pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de:  x 
                  D37 - outros técnicos de educação  x 
                  D38 - os próprios alunos  x 
                  D39 - os encarregados de educação  x 
  D40 - As propostas dos planos de desenvolvimento foram submetidas à apreciação do CP para 
  avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas  

x 

  D41 - Os planos de desenvolvimento depois de aprovados foram apresentados à direcção executiva  x 
  D42 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução  x 
  D43 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de desenvolvimento aos encarregados de 
  educação  

x 

  D44 - O Agrupamento/Escola procedeu de imediato à sua implementação   x 
 

  D45 - Apreciação global 
 

1.3 – Não se verificou nenhuma situação 
 
 

 
 
 

2. Outras estratégias de melhoria organizacional 
 

 
  

Sim Não 
  D46 - Humanização do espaço físico do Agrupamento/Escola x  
  D47 - Elaboração de horários em função dos interesses dos alunos x  
  D48 - Atendimento dos encarregados de educação em tempo ajustado aos seus horários laborais  x 
  D49 - Participação activa dos encarregados de educação na vida da escola  x 
  D50 - Diversificação ajustada de recursos didáctico-pedagógicos x  
  D51 - Melhoria no sistema de comunicação interna no Agrupamento/Escola  x  
  D52 - Melhoria no sistema de comunicação com a comunidade educativa x  
  D53 - Outras x  

 
 
 
 

  D54 - Apreciação global 
 
D48 – O atendimento aos EE está marcado em horas normais de trabalho. Contudo, estes podem ser atendidos noutras horas, 
desde que, previamente acordadas. As reuniões formais com os EE são sempre em horário pós-laboral. 
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IV – AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
1. Estratégias  

 
 
  

Sim Não 
  O Agrupamento/Escola avaliou as estratégias de melhoria relativas: 
                   E1 - à implementação dos Planos  x  
                  E2 - outras estratégias de carácter organizacional   X 
 As estratégias adoptadas foram objecto de avaliação: 
                  E3 - contínua e sistemática x  
                  E4 - apenas no final do ano  x 
  E5 - A avaliação realizada foi participada por todos os intervenientes x  
  O Agrupamento/Escola possui registos que evidenciam a avaliação:  
                  E6 - global dos Planos implementados X  
                  E7 - das estratégias de melhoria organizacional  X 
  E8 - O relatório resultante da avaliação dos Planos foi enviado à respectiva DRE X  
 
  E9 - Apreciação global 

 
 
                                                                                                                                                                       80 palavras  
 

 
 
2. Resultados escolares 

 
  

Sim Não 
  Existiram momentos de reflexão entre os docentes para analisar os resultados escolares: 
                  E10 - apenas no final de cada período lectivo  x 
                  E11 - com regularidade, no decurso do ano lectivo x  
                  E12 - só no final do ano lectivo  x 
  Foi efectuada análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos dos 1.º e 2.º ciclos  
  na avaliação sumativa interna e nas provas de aferição:  
                  E13 - por turma  X 
                  E14 - ano   X 
                  E15 - ciclo x  

  E16 - Foi efectuada análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos do 3.º ciclo na  
  avaliação sumativa interna e na sumativa externa (exames nacionais) x  

  E17 - Foram elaborados estudos comparativos dos resultados alcançados no final do ano lectivo com  
  os do ano anterior  x 

  A avaliação dos resultados foi considerada na preparação do ano lectivo seguinte, designadamente: 
                  E18 - na organização e gestão pedagógica x  
                  E19 - na reformulação de práticas lectivas  X 
                  E20 - no reforço da avaliação formativa  X 

 
  E21 - Apreciação global 
 

E17 – Foram feitas as estatísticas e houve reflexão sobre os dados, nas diferentes estruturas. Porém, não se pode falar de estudo 
comparativo. 
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Relatório Síntese   
Resultados Escolares e Estratégias de Melhoria no Ensino Básico  

 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE TERRAS DO XISTO                                                             CÓDIGO 161202 
ESCOLA SEDE  EB2,3 DE SILVARES                                                                                            CÓDIGO 345325 
 
  
Período de intervenção: de 12 a 14 de Novembro de 2007 
Turmas seleccionadas  8.º A e 6.º A 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
No âmbito da actividade Resultados Escolares e Estratégias de Melhoria no Ensino Básico, inserida no programa 
de acompanhamento do Plano Anual de Actividades da Inspecção-Geral da Educação, foi elaborado este relatório 
que apresenta as conclusões mais relevantes referentes às quatro áreas a seguir mencionadas e que foram 
objecto de análise nesse Agrupamento de Escolas. 
 
 
1. RESULTADOS ESCOLARES 
 
1.1. Indicadores de sucesso 
 
Tendo como referência os indicadores de sucesso apurados pela IGE1

 

 do ano lectivo de 2004/2005 e os dados 
fornecidos pelo Agrupamento relativos ao ano lectivo de 2006/2007, estabeleceu-se a comparação dos resultados 
obtidos pelos alunos. 

Aspectos mais positivos 
 
Taxa de transição ao 2.º ciclo (100%), 4,4% acima do indicador de referência (95,6%), sendo que não foi 
elaborado nenhum plano de recuperação, nem de acompanhamento, para os alunos do 1.º ciclo; 
Taxa de transição ao 2.º ciclo com 11 ou mais anos (0%), igual ao indicador de referência; 
Taxa de sucesso no 3.º ciclo (93,7%), 16,9% acima do indicador de referência (76,8%); 
Taxa de transição no 3.º ciclo (90%), 11,9% acima do indicador de referência (78,1%), sendo que apenas 
transitaram 62,5% dos alunos com planos de recuperação e 28,6% dos alunos com planos de acompanhamento. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Taxa de desperdício no Ensino Básico (escola 0,9%)2

 

, apesar de inferior à média do indicador de referência 
(13,4%). 

 
1.2. Provas de aferição 
 
Tendo como referência os resultados nacionais das provas de aferição relativos ao ano lectivo de 2006/20073

 

 e os 
dados fornecidos pelo Agrupamento referentes ao mesmo ano lectivo, em relação às disciplinas de Língua 
Portuguesa e de Matemática, estabeleceu-se a comparação dos resultados obtidos. 

Aspectos mais positivos 
 
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (100%), no 1.º ciclo, 10,9% acima da taxa nacional; 
Localização da taxa de sucesso de Matemática (100%), no 1.º ciclo, 19,7% acima da taxa nacional. 
 
 
 

                                              
1 www.ige.min-edu.pt (Avaliação, Desempenho Escolar dos Alunos, SUBSITE). 
2 Valor óptimo (0%). 
3 Provas de aferição do 4.º Ano 2006/2007 (Língua Portuguesa - 89,10%; Matemática - 80,30%) e 6.º Ano (Língua Portuguesa - 85,40%; 
Matemática - 58,90%). 
 

http://www.ige.min-edu.pt/�
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Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (80,95%), no 2.º ciclo, 4,45% abaixo da taxa nacional; 
Localização da taxa de sucesso de Matemática (33,3%), no 2.º ciclo, 25,57% abaixo da taxa nacional. 
 
1.3. Exames nacionais do 9.º ano 
 
Tendo como referência os resultados nacionais dos exames de 200620074

 

 e os dados fornecidos pelo 
Agrupamento relativos aos anos lectivos de 2004/2005 a 2006/2007, em relação às disciplinas de Língua 
Portuguesa e de Matemática, estabeleceu-se a comparação dos resultados obtidos. 

 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Evolução da taxa de sucesso de Língua Portuguesa5

Evolução da taxa de sucesso de Matemática, que regista percentagens de insucesso preocupantes
; 

6

Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (53,57%), 34,43% abaixo da taxa nacional; 
;  

Localização da taxa de sucesso de Matemática (7,14%), 21,86% abaixo da taxa nacional. 
 
2. PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 
 
2.1. Definição dos Critérios de Avaliação 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Reflexão sobre os critérios de avaliação por parte dos docentes do Agrupamento em sede das Estruturas de 

Orientação Educativa; 
 Elaboração das propostas de definição dos critérios de avaliação pelas estruturas de gestão intermédia e por 

outras estruturas de apoio educativo; 
 Apresentação das propostas de definição dos critérios de avaliação ao Conselho Pedagógico (CP); 
 Definição dos critérios de avaliação pelo CP, após análise e negociação, para cada ciclo, para cada ano de 

escolaridade e para a marcação das datas das provas/testes de avaliação; 
 Construção dos instrumentos de avaliação tendo em consideração a definição dos critérios de avaliação; 
 Divulgação dos critérios de avaliação definidos junto de todos os docentes, técnicos, alunos e encarregados 

de educação. 
 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Documento síntese elaborado para a Inclusão no Projecto Curricular de Agrupamento e nos Projectos 

Curriculares de Turma sobre os critérios de avaliação. 
 
. 
2.2. Operacionalização dos Critérios de Avaliação 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Implementação das modalidades de avaliação (diagnóstica, formativa e sumativa), respeitando os critérios 

definidos; 
 Aplicação de provas/testes de avaliação diagnóstica pelos docentes do Agrupamento;  
 Consideração de estratégias de diferenciação pedagógica nos Projectos Curriculares de Turma; 
 Articulação da avaliação diagnóstica com as estratégias de diferenciação pedagógica: 
 Realização da avaliação formativa, no decurso do ano lectivo, assumindo um carácter contínuo e sistemático; 
 Articulação da avaliação formativa com a avaliação diagnóstica no respeito pelos critérios definidos pelo CP; 
 Utilização de uma variedade de instrumentos de avaliação formativa; 
 Realização da avaliação sumativa interna de acordo com os critérios definidos pelo CP; 
 Realização da avaliação sumativa utilizando a informação recolhida no âmbito da avaliação formativa; 
 Corresponsabilização dos Conselhos de Docentes e  dos Conselhos de Turma na avaliação sumativa; 

                                              
4 Exames do 9.º Ano 2006/2007 (Língua Portuguesa - 88%; Matemática - 29%). 
5 Ano Lectivo 2004/2005 (34,62%); ano lectivo 2005/2006 (36,36%) e 2006/2007 (53,57%). 
6 Ano Lectivo 2004/2005 (19,23%); ano lectivo 2005/2006 (9,09%) e 2006/2007 (7,14%). 
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 Formulação descritiva da avaliação sumativa interna, no 1º ciclo, das áreas curriculares disciplinares e não 
disciplinares e das actividades de enriquecimento curricular, bem como a atribuição de uma menção 
qualitativa nas áreas curriculares não disciplinares nos 2º e 3º ciclos; 

 Apreciações escritas nos documentos de avaliação com linguagem acessível a qualquer encarregado de 
educação, no 1.º ciclo; 

 Elaboração de planos de recuperação e de acompanhamento como estratégia de melhoria do sucesso 
educativo, resultante da avaliação sumativa interna;  

 Participação dos alunos, de forma sistemática, na sua própria avaliação; 
 Monitorização do processo de avaliação pelo Conselho Executivo, pelo CP e pelas diversas Estruturas de 

Orientação Educativa. 
 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Construção de matrizes uniformes para as provas/testes, através de um trabalho plural e partilhado; 
 Realização de testes de avaliação diagnóstica, com base nas matrizes construídas, para os alunos do mesmo 

ano de escolaridade; 
 Construção dos instrumentos de avaliação formativa e sumativa interna através de um trabalho plural e 

partilhado; 
 Apreciação descritiva referente à avaliação sumativa interna na informação prestada aos encarregados de 

educação, nos 2.º e 3.º ciclos; 
 Inclusão no processo individual do aluno de documentação que revele o seu percurso escolar. 
 
3. ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS E DOS RESULTADOS 
 
3.1. Elaboração e Implementação de Planos 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Elaboração dos planos de recuperação, no final do 1.º período, para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos, que 

tenham obtido três ou mais níveis inferiores a 3; 
 Elaboração dos planos de recuperação, no decurso do 2.º período, até à interrupção das aulas, no Carnaval, 

sempre que os alunos indiciaram dificuldades de aprendizagem; 
 Elaboração dos planos de recuperação e de acompanhamento pelo Conselho de Turma, nos 2º e 3º ciclos, 

com a participação de outros técnicos de educação, dos próprios alunos e dos encarregados de educação; 
 Apreciação pelo CP das propostas dos planos de recuperação e de acompanhamento, para avaliação da sua 

adequabilidade às situações diagnosticadas;  
 Apresentação dos planos de recuperação e de acompanhamento, depois de aprovados, à Direcção Executiva;  
 Disponibilização dos recursos humanos e materiais necessários à execução dos planos de recuperação e de 

acompanhamento; 
 Comunicação aos encarregados de educação dos planos de recuperação e de acompanhamento; 
 Implementação imediata dos planos de recuperação; 
 Elaboração dos planos de acompanhamento para os alunos que foram retidos em resultado da avaliação 

sumativa interna; 
 Implementação dos planos de acompanhamento desde o início do ano lectivo. 
 
 
3.2. Outras Estratégias de Melhoria Organizacional 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Humanização do espaço físico do Agrupamento;  
 Elaboração de horários em função dos interesses dos alunos; 
 Atendimento dos encarregados de educação em tempo ajustado aos seus horários laborais; 
 Diversificação ajustada dos recursos didáctico-pedagógicos; 
 Sistema de comunicação interna do Agrupamento; 
 Sistema de comunicação com a comunidade educativa. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Promoção do envolvimento dos encarregados de educação. 
 
 
 



 
 
ACTIVIDADE I.2 
Resultados escolares e estratégias de melhoria no ensino básico 
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4. AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Avaliação pelos Órgãos de Gestão intermédia e de topo das estratégias de melhoria relativas à 

implementação dos planos; 
 Monitorização das estratégias de melhoria adoptadas; 
 Participação de todos os intervenientes na avaliação realizada; 
 Elaboração e envio pela Direcção Executiva, à DREC, do relatório resultante da avaliação dos planos e do 

relatório da avaliação relativo às provas de aferição, de acordo com o ponto n.º 7 do Despacho n.º 2351/2007, 
de 14 de Fevereiro; 

 Criação de momentos de reflexão entre os docentes para análise dos resultados escolares, com regularidade, 
no decurso do ano lectivo; 

 Realização de análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos do 3.º ciclo na avaliação sumativa 
interna e na sumativa externa (exames nacionais). 

 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Realização de análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos dos 1.º e 2.º ciclos na avaliação 

sumativa interna e nas provas de aferição, por turma, por ano e por ciclo; 
 Elaboração de estudos comparativos dos resultados alcançados no final do ano lectivo com os dos anos 

anteriores, tendo em vista a preparação do ano lectivo seguinte, no que respeita, à reformulação das práticas 
lectivas e ao reforço da avaliação formativa, tendo em atenção: 
 
- os resultados dos alunos nas provas de aferição, nomeadamente as altas taxas de sucesso do 1.º ciclo 
(100%) nas disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática e as baixas taxas de sucesso nas mesmas 
disciplinas no 6.º ano; 
- as baixas taxas de sucesso a Língua Portuguesa e a Matemática, no último triénio, nos exames nacionais do 
9.º ano, particularmente as baixíssimas taxas de sucesso a Matemática, por se revelarem muito preocupantes; 
- as discrepâncias entre as altas taxas de sucesso na disciplina de Matemática no 1.º ciclo (100%) e a 
baixíssima taxa de sucesso (7, 14%) na mesma disciplina, nos Exames Nacionais do 9.º Ano. 

 
 
Data: 17/11/2007 
 
A Inspectora: Maria Silvina Mano Marques 
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Resultados escolares e estratégias de melhoria no ensino básico  
 

Ano lectivo 2007/2008 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO 

Agrupamento Agrupamento de Escolas de Alhadas Código 161354 
    

Escola sede Escola EB 2.º/3.º Ciclos Pintor Mário Augusto Código 344989 
  

Endereço Rua da Escola C+S 
  

Localidade Alhadas de Baixo Código Postal 3090-401 Alhadas 
    

Concelho Figueira da Foz Distrito Coimbra 
    

Telefone 233 937 550 Fax 233 939 036 
    

E-mail eb23pmarioaugusto@escolas.min-edu.pt   

2. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO (em números) 

Estabelecimentos  
 

A1 - Ed. Pré-Esc. A2 - 1.º C A3 - 2.º e 3.º C A4 - EBI A5 - 3.º C/Sec. A6 - Sec./ 3.º C A7 - Sec. A8 - Total 

9 17 1 0 0 0  27 

 
Crianças/Alunos 

A9 - Ed. Pré-Esc. A10 - 1.º C A11 - 2.º C A12 - 3.º C A13 - Total 

201 531 131 191 1054 
 
Docentes c/ componente lectiva 

A14 - Ed. Pré-Esc. A15 - 1.º C A16 - 2.º C A17 - 3.º C A18 - Apoio Educativo A19 - Total 

12 36 20 28 6 102 
 

A20 - Docentes s/ componente lectiva A21 - Dinamizadores (AEC) 

3 69 
 
Psicólogos 

A22 - A tempo inteiro A23 - A tempo parcial A24 - Total 

0 0 0 
 
Funcionários 
A25 - Auxiliares Acção Educativa A26 - Administrativos A27 - Outros A28 - Total 

30 9 5 44 
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I – RESULTADOS ESCOLARES 
      (dados relativos ao ano lectivo anterior)  
                                 2006/2007 

1.º CICLO 
1. Alunos 

Ano escolaridade 1- Portugueses 2 -Estrangeiros 3 -Etnias 4 -Total 5 -ASE  6 -NEE 
7 - C/ Planos 

7.1 - 
Recup. 

7.2 - 
Acomp. 

7.3 -
Desenvol. 

B1 - 1.º Ano 113 0 0 113 30 7 0 0 0 

B2 - 2.º Ano 140 4 0 144 47 16 26 11 1 

B3 - 3.º Ano 138 0 0 138 36 19 18 8 1 

B4 - 4.º Ano 135 1 0 136 48 15 21 5 0 

      B5 - Total 526 5 0 531 161 57 65 24 2 
 

B6 - Taxa de insucesso   9,2 % B7 - Taxa de abandono  0 % 
 

2. Transitaram de ano 

Ano 
escolaridade 

1- Total 
2 - S/ Aproveitamento 3 - C/ Planos 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 2.3 - L. Port. e Mat. 3.1 - Recup. 3.2 - Acomp. 3.3 - Desenvol. 

B8 - 1.º Ano 113 0 0 0 0 0 0 

B9 - 2.º Ano 118 0 0 0 8 11 1 

B10 - 3.º Ano 128 0 0 0 10 8 1 

B11 - 4.º Ano 123 0 0 0 11 5 0 

  B12 - Total 482 0 0 0 29 24 2 
 

3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1- Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 
4 - C/ Planos 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B13 - 2.º Ano 26 26 0 18 0 

B14 - 3.º Ano 10 10 0 8 0 

B15 - 4.º Ano 13 13 0 10 0 

       B16 - Total 49 49 0 36 0 
 

4. Concluíram o 1.º ciclo 
 

C/ Anos de frequência 

B17 - 3 anos B18 - 4 anos B19 - 5 anos B20 - 6 anos B21 - 7 ou + anos B22 - Total 

2  a) + b) 87 33 2 0 124  a) 
 

 
Sem aproveitamento 

B23 - Língua Portuguesa B24 - Matemática B25 - L. Portuguesa e Matemática  * 

0 0 0 

* Registar as medidas programadas, tendo em vista o sucesso educativo destes alunos (anexar, se necessário) 
a) – Uma aluna, com Plano de Desenvolvimento no 3.º ano, conclui o ciclo, transitando logo ao 5.º ano. (B11+1) 
b) – Um aluno, quando iniciou a escolaridade obrigatória já sabia ler e escrever, por isso transitou de imediato ao 2.º ano, pelo que 
veio a concluir o ciclo em 3 anos. (B10-3.3+1) 

 
 
 
 



 

 

4 

2.º CICLO 
1. Alunos 

Ano 
escolaridade 

1 - Portugueses 2 - Estrangeiros 3 - Etnias 4 - Total 5 - ASE  6 - NEE 

 

7 - C/ Planos 
7.1 - 

Recup. 
7.2 - 

Acomp. 

7.3 - 
Desenvol.  

B26 - 5.º Ano 57 0 0 57 23 10 21 0 0 

B27 - 6.º Ano 74 0 0 74 23 21 15 0 0 

   B28 - Total 131 0 0 131 46 31 36 0 0 
 

B29 - Taxa de insucesso   13,7 % B30 - Taxa de abandono   0 % 

 
2. Transitaram de ano 

Ano escolaridade 1 - Total 
2 - S/ Aproveitamento 3 - C/ Planos 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 2.3 - L. Port. e Mat. 3.1 - Recup. 3.2 - Acomp. 3.3- Desenvol. 

B31 - 5.º Ano 43 5 4 1 11 0 0 

B32 - 6.º Ano 70 5 4 1 12 0 0 

    B33 - Total 113 10 8 2 23 0 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1 - Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 

4 - C/ Planos 
 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B34 -5.º Ano 14 14 0 10 0 

B35 -6.º Ano 4 4 0 3 0 

      B36 -Total 18 18 0 13 0 

 
4. Concluíram o 2.º ciclo 

 

C/ Anos de frequência 
 

B37 - 1 ano B38 - 2 anos B39 - 3 anos B40 - 4 anos B41 - 5 ou + anos B42 - Total 

0 61 8 1 0 70 
 

 

Sem aproveitamento 
 

B43 - Língua Portuguesa B44 - Matemática B45 - L. Portuguesa e Matemática  * 

5 4 1 c) 
 

* Registar as medidas programadas, tendo em vista o sucesso educativo destes alunos (anexar, se necessário) 

 
 

c) Trata-se de um aluno que foi submetido a uma avaliação sumativa extraordinária. No seu Plano de Recuperação constam as 
seguintes estratégias: 
“Produzir com maior frequência exercícios práticos de expressão escrita. 
Dar maior valorização à expressão oral. 
Treinar o raciocínio lógico e/ou abstracto através de exercícios adequados. 
Proporcionar situações de ensino diferenciado / individualizado. 
Incentivar o trabalho de grupo na sala de aula. 
Reforçar o controlo sobre a assiduidade / pontualidade. 
Maior envolvimento dos encarregados de educação nas tarefas escolares de casa e nas tarefas lectivas. 
Incentivar e valorizar os hábitos de trabalho / métodos de trabalho / organização. 
Valorizar o espírito de iniciativa. 
Realizar experiências e trabalhos de pesquisa, favorecendo o ensino pela descoberta. 
Reforçar o controlo sobre os trabalhos de casa e/ou caderno diário. 
Proporcionar aos alunos situações que lhes permitam desenvolver o espírito de cooperação, solidariedade, compreensão e respeito 
pelos outros.” 
modalidades de aplicação: 
“Pedagogia diferenciada na sala de aula.  
Programas de tutoria para apoio a estratégias de estudo, orientação e aconselhamento do aluno.” 
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3.º CICLO 

  
 
1. Alunos 

Ano escolaridade 1 - Portugueses 2 - Estrangeiros 3- Etnias 4 - Total 5 - ASE  6 - NEE 

 

7 - C/ Planos 

7.1 
Recup. 

7.2 
Acomp. 

7.3 
Desenvol. 

B46 - 7.º Ano 74 3 0 77 30 16 33 0 0 

B47 - 8.º Ano 49 0 0 49 13 3 14 0 0 

B48 - 9.º Ano 65 0 0 65 30 9 28 1 0 

   B49 - Total 188 3 0 191 73 28 75 1 0 
 

B50 - Taxa de insucesso   20,4 % B51 - Taxa de abandono   0 % 

 
2. Transitaram de ano 

Ano escolaridade 1 - Total 

 

2 - S/ Aproveitamento 
 

 

3 - C/ Planos 
 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 
3.1 - 

Recuperação 
3.2 - 

Acompanhamento 
3.3 - 

Desenvolvimento 

B52 - 7.º Ano 57 3 3 20 0 0 

B53 - 8.º Ano 46 1 7 11 0 0 

B54 - 9.º Ano 49 0 4 13 0 0 

      B55 - Total 152 4 24 44 0 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1 - Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 
4 - C/ Planos 

 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B56 - 7.º Ano 20 20 0 13 0 

B57 - 8.º Ano 3 3 0 3 0 

B58 - 9.º Ano 16 16 0 15 0 

      B59 - Total 39 39 0 31 0 

 
4. Concluíram o 3.º ciclo 

 

C/ Anos de frequência 
 

B60 - 2 anos B61 - 3 anos B62 - 4 anos B63 - 5 anos B64 - 6 ou + anos B65 - Total 

0 31 16 2 0 49 
 

 

Sem aproveitamento   

B66 - Língua Portuguesa B67 - Matemática 

0 14 
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II – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 
 
 

1. Definição dos Critérios de Avaliação 
 
 
1.1. Participação  

 
 
 
  

Sim Não 
  A definição dos critérios de avaliação foi reflectida e analisada por todos os docentes do  
  Agrupamento/Escola em sede das estruturas de orientação educativa: 

                  C1 - conselho de docentes X  
                  C2 - conselho de directores de turma X  
                  C3 - departamentos curriculares X  
  C4 - Estas estruturas elaboraram e apresentaram propostas ao CP para definição dos critérios de 
  avaliação X  

  O CP definiu os critérios de avaliação após análise e negociação para: 
                   C5 - cada ciclo de escolaridade X  

                  C6 - cada ano de escolaridade X  
                  C7 - a construção dos instrumentos de avaliação  X 
                  C8 - a marcação das datas das provas/testes de avaliação 
 

 X 
  C9 - Os critérios definidos pelo CP integram o Projecto Curricular de Agrupamento/Escola  X 
  C10 - Os critérios definidos pelo CP integram os Projectos Curriculares de Turma X  

 
  C11 - Apreciação global 

 
 
                                                                                                                                                                       80 palavras  
 

 
 
1.2. Divulgação  

 
 

 
 
  

Sim Não 
  Os critérios de avaliação definidos pelo CP foram divulgados:  
                  C12 - aos docentes do Agrupamento/Escola através das respectivas estruturas X  
                  C13 - aos serviços especializados de apoio educativo através do seu representante no CP 

                   
X  

                  C14 - aos alunos do 1.º ciclo pelo seu professor X  
  aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos:  
                  C15 - pelos professores de cada disciplina X  
                  C16 - pelo respectivo director de turma 
 

X  
  aos encarregados de educação: 
                  C17 - dos alunos do 1.º ciclo, na primeira reunião do ano lectivo com o professor da turma, 
                  aquando da apresentação dos conteúdos programáticos e dos objectivos a atingir X  

                  C18 - dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos na primeira reunião do ano lectivo com o director de 
                  turma, aquando da apresentação dos conteúdos programáticos e dos objectivos a atingir 
                           

X  

                  C19 - à associação de pais pela direcção executiva  X 
 
  C20 - Apreciação global 

 
C19 - Os critérios de avaliação definidos pelo CP foram divulgados à associação de pais através do seu 
representante no CP. 
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1.3. Registo de evidências das acções desenvolvidas  
 
 

 
 
  

Sim Não 
    C21 - Convocatórias para as reuniões do CP X  

  C22 - Convocatórias para as reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  
    C23 - Convocatórias para as reuniões com outros intervenientes no processo de avaliação dos 
    alunos X  

  Actas de reuniões:  
                  C24 - do conselho pedagógico X  
                  C25 - das diversas estruturas de orientação educativa X  
                  C26 - dos departamentos curriculares X  
                  C27 - do conselho de docentes X  
                  C28 - do conselho de directores de turma X  
                  C29 - do conselho de turma X  
                  C30 - dos serviços especializados de apoio educativo X  
                  C31 - dos professores do 1.º ciclo com os encarregados de educação X  
                  C32 - dos directores de turma com os encarregados de educação  X 
                  C33 - do conselho executivo com a associação de pais  X 
  C34 – Sumários registados no livro de ponto X  
 
  C35 - Apreciação global 

 
C32 – Os directores de turma  arquivam no dossier de direcção de turma a lista de presenças dos encarregados de educação na 
reunião, juntamente com um documento onde constam os pontos a serem abordados, isto é, a ordem de trabalhos da reunião. Este 
documento é comum a todas as turmas dos 2.º e 3.º CEB. 
 

 
 

2. Operacionalização dos Critérios de Avaliação 
 
2.1. Modalidades de avaliação 

 
 
 
  

Sim Não 
                  C36 - diagnóstica X  
                  C37 - formativa X  
                  C38 - sumativa interna X  
 
 

2.2. Avaliação diagnóstica  
 
 

 
 
  

Sim Não 
  Foi realizada: 
                  C39 - no início do ano lectivo X  
                  C40 - no decurso do ano lectivo quando necessária  X  
                  C41 - de forma articulada com a avaliação formativa X  
                  C42 - no respeito pelos critérios definidos pelo CP X  
  As matrizes das provas/testes foram construídas através de: 
                  C43 - um trabalho plural e partilhado  X 
                  C44 - um trabalho meramente individual X  
  C45 – Os docentes do Agrupamento/Escola realizaram provas/testes de avaliação diagnóstica X  
  C46 - Os docentes realizaram o teste de avaliação diagnóstica, com base numa matriz uniforme, para 
  os alunos do mesmo ano de escolaridade  X 

  C47 - O Projecto Curricular de Turma contempla estratégias de diferenciação pedagógica X  
 

  C48 - Apreciação global 
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2.3. Avaliação formativa  Sim Não 
  Foi realizada:  
                  C49 - no decurso do ano lectivo, assumindo um carácter contínuo e sistemático X  
                  C50 - de forma articulada com a avaliação diagnóstica X  
                  C51 - no respeito pelos critérios definidos pelo conselho pedagógico X  
  C52 - Constituiu a principal modalidade de avaliação X  
  C53 - Recorreu a uma variedade de instrumentos de avaliação X  
  C54 - Contribuiu para a reformulação do Projecto Curricular de Turma X  
  Os instrumentos de avaliação foram construídos através de: 
                  C55 - um trabalho plural e partilhado                                                                         X  
                  C56 - um trabalho meramente individual X  
 
  C57 - Apreciação global 

 
 
2.4. Avaliação sumativa interna  Sim Não 

  Foi realizada:  
                  C58 - no final de cada período lectivo X  
                  C59 - no final de cada ano X  
                  C60 - no final de cada ciclo X  
                  C61 - utilizou a informação recolhida no âmbito da avaliação formativa X  
                  C62 - respeitou os critérios definidos pelo conselho pedagógico X  
  Os instrumentos de avaliação foram construídos através de:  
                  C63 - um trabalho plural e partilhado X  
                  C64 - um trabalho meramente individual  X 
  Foi da responsabilidade: 
                  C65 - do professor de cada turma, no 1.º ciclo, em articulação com o conselho de docentes X  
                  C66 - dos professores que integram o conselho de turma nos 2.º e 3.º ciclos X  
  A informação resultante: 
                  C67 - traduziu a formulação de um juízo global sobre as aprendizagens realizadas pelos 
                 alunos X  

  No 1.º ciclo, expressou-se de forma descritiva:  
                  C68 - nas áreas curriculares disciplinares X  
                  C69 - nas áreas curriculares não disciplinares X  
                  C70 - nas actividades de enriquecimento curricular  X  
  Nos 2.º e 3.º ciclos expressou-se:  
                  C71 - numa classificação de 1 a 5 em todas as disciplinas X  
                  C72 - numa menção qualitativa nas áreas curriculares não disciplinares  X  
  C73 - A informação aos encarregados de educação foi acompanhada de uma apreciação descritiva X  
  C74 - O registo de língua utilizado nos documentos de avaliação trimestral é acessível a qualquer 
  encarregado de educação X  

  O resultado da avaliação sumativa interna promoveu a adopção de estratégias com vista ao  
  sucesso educativo dos alunos, designadamente: 
                  C75 - Planos de recuperação X  
                  C76 - Planos de acompanhamento X  
                  C77 - Planos de desenvolvimento X  
  C78 - A progressão ou retenção dos alunos baseou-se na avaliação sumativa interna X  

 
  C79 - Apreciação globa 

 
 
2.4.1. Avaliação sumativa extraordinária 

 
 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  C80 -  Foram submetidos a esta modalidade de avaliação os alunos já retidos em qualquer ano de 
  escolaridade e que não possuíam condições necessárias para progredir X  

  C81 - As propostas de retenção repetida foram apresentadas ao CP pelo professor do 1.º ciclo X  
                  - com pareceres dos: 
                          C82 - encarregados de educação X  
                          C83 - serviços de psicologia e orientação  X 
                  C84 - com um plano de acompanhamento X  
  C85 - As propostas de retenção repetida foram apresentadas ao CP pelo conselho de turma (2.º e 3.º 
  ciclos) X  

                  - com pareceres dos: 
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                          C86 - encarregados de educação X  
                          C87 - serviços de psicologia e orientação  X 
                  C88 - com um plano de acompanhamento X  
                  C89 - com proposta para percurso alternativo ou curso de educação e formação X  

 
  C90 - Apreciação global 

 A escola não tem SPO. 
 

 
2.4.2. Casos especiais de progressão  

 
 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  C91- Progrediram mais rapidamente no ensino básico os alunos que revelaram capacidades de 
  aprendizagem excepcionais   X  

  C92- As propostas de progressão antecipada foram apresentadas ao CP pelo professor do 1.º ciclo X  
                  - acompanhadas de pareceres dos: 
                          C93 - encarregados de educação X  
                          C94 - serviços especializados de apoio educativo ou psicólogos X  
  C95 - As propostas de progressão antecipada foram apresentadas ao CP pelo conselho de turma (2.º 
  e 3.º ciclos)  X 

                  - acompanhadas de pareceres dos:  X 
                          C96 - encarregados de educação  X 
                          C97 - serviços especializados de apoio educativo ou psicólogos  X 

 
  C98 - Apreciação global 

 
C95 a C97 – Não Observado (por inexistência) 
 

 
 

2.5. Auto-avaliação  
 

 
 
  

Sim Não 
  C99 - Os alunos participaram, de forma sistemática, na sua própria avaliação X  
  C100 - Os alunos, a partir do 3.º ano de escolaridade efectuaram uma auto-avaliação escrita X  
  C101 - A matriz da ficha de auto-avaliação foi elaborada de acordo com os princípios definidos pelo 
  CP X  

 
  C102 - Apreciação global 

 
 
2.6 Processo individual do aluno Sim Não 

  C103 - O percurso escolar do aluno encontra-se documentado no seu processo individual X  
  C104 - O processo individual proporciona uma visão global desse percurso  X  
  C105 - Estão arquivados registos das diversas modalidades de avaliação sobre o desempenho dos 
  alunos X  

                  C106 - diagnóstica  X 
                  C107 - formativa  X 
                  C108 - sumativa X  
                  C109 - auto-avaliação X  
  C110 - O Regulamento Interno estabelece as regras para consulta do processo individual X  

 
  C111 - Apreciação global 

 
C107 e C108 - No processo individual dos alunos do 1.º CEB – “SIM”, no dos alunos dos 2.º e 3.º CEB - “NÃO” 
 

 
2.7. Avaliação externa  Sim Não 

  A Direcção Executiva enviou à Direcção Regional o relatório da avaliação relativo às provas de 
  aferição, contendo:  
                  C112 - a análise do desempenho dos alunos do Agrupamento/Escola X  
                  C113 - o plano de acção para o ano lectivo seguinte X  

 
  C114 -  Apreciação global 

Foi enviado à Direcção Regional, o relatório da avaliação relativo às provas de aferição, por parte da Direcção Executiva, segundo 
a aplicação por esta disponibilizada, na Internet. 
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2.8. Monitorização do processo de avaliação  Sim Não 

  Procedimentos regulares de monitorização:  
                  C115 - nas diversas estruturas de orientação educativa para cumprimento e operaciona- 
                  lização dos critérios de avaliação  X  

                  - no conselho pedagógico para assegurar: 
                          C116 - o cumprimento do currículo nacional X  
                          C117 - o primado da avaliação formativa X  
                          C118 - a valorização dos processos de auto-avaliação  X 
                          C119 - a utilização de técnicas e instrumentos diversificados de avaliação X  
                          C120 - a (re)orientação do processo educativo X  
                          C121 - a retenção dos alunos como medida pedagógica de última instância X  
                          C122 - a participação de diversos intervenientes X  

 

                        Sim Não 
                          C123 - professores X  
                          C124 - alunos X  
                          C125 - conselho de docentes X  
                          C126 - conselho de turma X  
                          C127 - órgãos de gestão X  
                          C128 - encarregados de educação X  
                          C129 - serviços especializados de apoio educativo X  
                  - na direcção executiva para garantir a transparência, rigor e a equidade do processo:  
                          C130 - cumprimento das orientações definidas a nível nacional  X 
                          C131 - respeito pelas regras estabelecidas no Regulamento Interno  X 
                          C132 - salvaguarda dos interesses de todos os intervenientes   X 
 
  C133 - Apreciação global 

São elaborados relatórios sobre a avaliação aquando das avaliações intercalares, no final de cada período e ano lectivo, nas 
diversas estruturas de orientação educativa, seguindo depois para o Conselho Pedagógico. 
C130 a 132 – O Conselho Executivo informou que não possui registos escritos desta monitorização feita , exclusivamente por 
este órgão de gestão, contudo assegurou que isso é efectuado de forma informal e verbal. 

       2.9. Registo de evidências das acções desenvolvidas 
 
 

 
 
  

Sim Não 
    C134 - Convocatórias para reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  

  C135 - Convocatórias para reuniões do prof. 1.º ciclo c/ os encarregados de educação X  
  C136 - Convocatórias para reuniões do director de turma c/ os encarregados de educação X  
  C137 - Actas de reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  
  C138 - Actas de reuniões com os encarregados de educação  X 
  C139 - Ordens de serviço  X 
  C140 - Dossiers de departamento X  
  C141 - Processos individuais dos alunos X  
  C142 - Portfolios construídos pelos alunos  X 
  C143 - Cadernetas escolares X  
  C144 - Sumários registados no livro de ponto  X  
  C145 - Planos de recuperação X  
  C146 - Planos de acompanhamento X  
  C147 - Planos de desenvolvimento X  
  C148 - Regulamento Interno X  
  C149 - Projecto Curricular de Agrupamento/Escola X  
  C150 - Projectos Curriculares de Turma X  
  C151 - Relatórios intercalares de avaliação das aprendizagens elaborados pelas diversas estruturas 
  de orientação educativa X  

 
  C152 - Apreciação global 

C135 e C136 – Estas “convocatórias”, por vezes, são feitas na caderneta do aluno. 
C138 – Só existem actas de reuniões com os encarregados de educação no 1.º CEB. Nos 2.º e 3.º CEB, os directores de turma, depois 
de realizadas essas reuniões, arquivam, no dossier de direcção de turma, a lista de presenças dos encarregados de educação, 
juntamente com um documento onde constam os pontos a serem abordados, isto é, a ordem de trabalhos da reunião.  
C139 – Não existem ordens de serviço, no Agrupamento. O Conselho Executivo utiliza o contacto directo, sempre que 
necessário. 
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III – ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS E RESULTADOS 

 
1. Elaboração e implementação de Planos 

 
1.1 Planos de recuperação Sim Não 

  Os planos de recuperação foram elaborados:  
    no final do 1.º período: 
                  D1 - para os alunos do 1.º ciclo, sempre que revelaram dificuldades em prosseguir com 
                  sucesso as aprendizagens X  

                  D2 - para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos por terem obtido três ou mais níveis inferiores a 3 X  
  no decurso do 2.º período, até à interrupção das aulas no Carnaval: 
                  D3 - sempre que os alunos indiciaram dificuldades de aprendizagem X  
    pelo professor do 1º ciclo, com a participação: 
                  D4 – de outros técnicos de educação  X 
                  D5 - dos próprios alunos  X 
                  D6 - dos encarregados de educação  X 
    pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de: X  
                  D7 - outros técnicos de educação  X 
                  D8 - os próprios alunos  X 
                  D9 - os encarregados de educação  X 
  D10 - As propostas dos planos de recuperação foram submetidas à apreciação do CP para avaliação 
  da sua adequabilidade às situações diagnosticadas X  

  D11 - Os planos, depois de aprovados, foram apresentados à direcção executiva X  
  D12 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução X  
  D13 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de recuperação aos encarregados de 
  educação X  

  D14 - O Agrupamento/Escola procedeu de imediato à sua implementação  X  
 

 D15 -  Apreciação global 
 
D11- Apurou-se que todos os planos de recuperação foram apresentados à direcção executiva, contudo, no próprio documento 
apenas os do 1.º CEB apresentam esse facto. 
                                                                                                                                                                       80 palavras  
 

 
 

1.2. Planos de acompanhamento   Sim Não 
  D16 - Os planos de acompanhamento foram elaborados no final do ano lectivo para os alunos que  
  tenham sido objecto de retenção em resultado da avaliação sumativa interna X  

  D17 - Pelo professor do 1º ciclo com a participação de: X  
                  D18 - outros técnicos de educação  X 
                  D19 - os próprios alunos  X 
                  D20 - os encarregados de educação  X 
  D21 - Pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos com a participação de: X  
                  D22 - outros técnicos de educação  X 
                  D23 - os próprios alunos  X 
                  D24 - os encarregados de educação  X 
  D25 - As propostas dos planos de acompanhamento foram submetidas à apreciação do CP para 
  avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas X  

  D26 - Os planos, depois de aprovados, foram apresentados à direcção executiva X  
 

 Sim Não 
  D27 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução X  
  D28 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de acompanhamento aos encarregados de 
  educação X  

  D29 - Os planos de acompanhamento elaborados no ano lectivo anterior estão a ser aplicados aos 
  alunos  X  

 
  D30 - Apreciação global 
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1.3 Planos de desenvolvimento 

 
 
 
  

Sim Não 
  D31 - Os planos de desenvolvimento foram elaborados, no final do 1.º período, para os alunos que  
  revelaram capacidades excepcionais de aprendizagem X  

  D32 - Pelo professor do 1º ciclo com a participação de: X  
                  D33 - outros técnicos de educação  X 
                  D34 - os próprios alunos  X 
                  D35 - os encarregados de educação  X 
  D36 - Pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de:  X 
                  D37 - outros técnicos de educação  X 
                  D38 - os próprios alunos  X 
                  D39 - os encarregados de educação  X 

  D40 - As propostas dos planos de desenvolvimento foram submetidas à apreciação do CP para 
  avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas X  

  D41 - Os planos de desenvolvimento depois de aprovados foram apresentados à direcção executiva X  
  D42 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução X  
  D43 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de desenvolvimento aos encarregados de 
  educação X  

  D44 - O Agrupamento/Escola procedeu de imediato à sua implementação  X  
 

  D45 - Apreciação global 
 
D36 a D39 – Não Observado (por inexistência) 
 

 
2. Outras estratégias de melhoria organizacional 

 
 
  

Sim Não 
  D46 - Humanização do espaço físico do Agrupamento/Escola X  
  D47 - Elaboração de horários em função dos interesses dos alunos  X 
  D48 - Atendimento dos encarregados de educação em tempo ajustado aos seus horários laborais X  
  D49 - Participação activa dos encarregados de educação na vida da escola X  
  D50 - Diversificação ajustada de recursos didáctico-pedagógicos X  
  D51 - Melhoria no sistema de comunicação interna no Agrupamento/Escola  X  
  D52 - Melhoria no sistema de comunicação com a comunidade educativa X  
  D53 - Outras X  

 
 

  D54 - Apreciação global 
 
D48 – O horário semanal de atendimento aos encarregados de educação coincide com o horário laboral de alguns deles, no 
entanto, são sempre atendidos, mesmo fora do período estipulado, desde de que seja encetado contacto prévio. De salientar que 
quando há reuniões para todos os encarregados de educação, estas são realizadas ao fim da tarde. 
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IV – AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
1. Estratégias  

 
 
  

Sim Não 
  O Agrupamento/Escola avaliou as estratégias de melhoria relativas: 
                   E1 - à implementação dos Planos  X  
                  E2 - outras estratégias de carácter organizacional  X  
 As estratégias adoptadas foram objecto de avaliação: 
                  E3 - contínua e sistemática X  
                  E4 - apenas no final do ano  X 
  E5 - A avaliação realizada foi participada por todos os intervenientes  X 
  O Agrupamento/Escola possui registos que evidenciam a avaliação:  
                  E6 - global dos Planos implementados X  
                  E7 - das estratégias de melhoria organizacional  X 
  E8 - O relatório resultante da avaliação dos Planos foi enviado à respectiva DRE X  
 
  E9 - Apreciação global 

E5 – Habitualmente, apenas participam docentes. 
E7 – O relato de vários interlocutores foi no sentido de que essa avaliação se realiza de forma informal e verbal. 
                                                                                                                                                                        

 
 
2. Resultados escolares 

 
  

Sim Não 
  Existiram momentos de reflexão entre os docentes para analisar os resultados escolares: 
                  E10 - apenas no final de cada período lectivo  X 
                  E11 - com regularidade, no decurso do ano lectivo X  
                  E12 - só no final do ano lectivo  X 
  Foi efectuada análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos dos 1.º e 2.º ciclos  
  na avaliação sumativa interna e nas provas de aferição:  
                  E13 - por turma X  
                  E14 - ano   X 
                  E15 - ciclo  X 

  E16 - Foi efectuada análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos do 3.º ciclo na  
  avaliação sumativa interna e na sumativa externa (exames nacionais)  X 

  E17 - Foram elaborados estudos comparativos dos resultados alcançados no final do ano lectivo com  
  os do ano anterior  X 

  A avaliação dos resultados foi considerada na preparação do ano lectivo seguinte, designadamente: 
                  E18 - na organização e gestão pedagógica X  
                  E19 - na reformulação de práticas lectivas X  
                  E20 - no reforço da avaliação formativa  X 

 
  E21 - Apreciação global 

 
Os resultados escolares são objecto de reflexão, porém os relatórios produzidos não sistematizam uma análise comparativa.  
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Percursos Curriculares Alternativos – Despacho Normativo nº 1/2006, de 6 de Janeiro 
 
2006/2007 

 
 
3.º ciclo 

Ano 
escolaridade 

1  
Total de 
alunos 

2  Alunos por nível etário 
3 

Total de 
turmas 

4  N. º de alunos por turma 

2.1 
12 a 13 anos 

2.2 
14 a 15 anos 

2.3 
>15 

4.1 
< 10 a 12 

4.2 
13 a 15 

4.3 
> 15 

P5 7.º Ano 0 0 0 0 0 0 0      0 

P6 8.º Ano 0 0 0 0 0 0 0 0 

P7 9.º Ano 12 0 6 6 1 1 0 0 

P8 Total 12 0 6 6 1 1 0 0 
 

2007/2008 
 
 
2.º ciclo 

Ano 
escolaridade 

1 
Total de 
alunos 

2  Alunos por nível etário 3 
Total de 
turmas 

4  N. º de alunos por turma 

2.1 
11 a 13 anos 

2.2 
14 a 15 anos 

2.3 
>15 

4.1 
< 10 a 12 

4.2 
13 a 15 

4.3 
> 15 

P2 5.º Ano 11 11 0 0 1 1 0 0 

P3 6.º Ano 0 0 0 0 0 0 0 0 

P4 Total 11 11 0 0 1 1 0 0 
 
 
 
3.º ciclo 

Ano 
escolaridade 

1  
Total de 
alunos 

2  Alunos por nível etário 
3 

Total de 
turmas 

4  N. º de alunos por turma 

2.1 
12 a 13 anos 

2.2 
14 a 15 anos 

2.3 
>15 

4.1 
< 10 a 12 

4.2 
13 a 15 

4.3 
> 15 

P5 7.º Ano 13 8 5 0 1 0 1      0 

P6 8.º Ano 0 0 0 0 0 0 0 0 

P7 9.º Ano 0 0 0 0 0 0 0 0 

P8 Total 13 8 5 0 1 0 1 0 
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1. Organização do percurso curricular alternativo 

 
 
 
  

Sim Não 
  Q1 A elaboração do currículo do percurso foi confiada a uma equipa de professores/formadores  X  
  Q2 Esses docentes/ técnicos asseguram a leccionação da(s) turma(s) X  

 
  Q3 Apreciação global 

 
 

 
2. Os conteúdos do percurso curricular alternativo foram fixados com base  

 
 
 
  

Sim Não 
  Q4 Nos resultados da avaliação diagnóstica X  
  Q5 Nas necessidades e interesses dos alunos X  
  Q6 Nas necessidades do meio onde se inserem X  

  Q7 No ajustamento e articulação entre as diversas componentes do currículo e de outras 
  actividades de enriquecimento curricular X  

 
  Q8 Apreciação global 

 
 

 
3. Estrutura curricular  

   
 

 
 
  

Sim Não 
  Q9 A estrutura curricular respeita a organização por ciclo de escolaridade X  
  Q10 A carga horária semanal respeita os limites previstos por ano de escolaridade e ciclo de 
  Ensino  X  

  Q11 A carga horária prevista no currículo regular é mantida nas disciplinas de Língua Portuguesa e 
  Matemática  X  

  Q12 A estrutura curricular contempla uma formação artística, vocacional, pré-profissional ou 
  profissional X  
  Q13 Que componentes de formação artística ou vocacional foram consideradas:   
      
       Na turma do 9.º ano (2006/2007): Artes Visuais, Cerâmica, TIC e Técnicas Culinárias 
       Na turma do 5.º ano (2007/2008): Oficina de Artes 
       Na turma do 7.º ano (2007/2008): Hotelaria e Restauração                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1 Plano curricular  
2006/2007 –  9.º ano 

Tipo de Formação Designação das disciplinas/Áreas disciplinares 
Q14 Escolar L. Portuguesa, Inglês 5, Francês 3, História e Ciências Sociais, 

Técnicas Geográficas, Matemática, Estudos Experimentais em 
Ciências Naturais, Estudos Experimentais em Ciências Físico-
Químicas, Educação Física, EMRC, Estudo Acompanhado e 
Formação Cívica  

Q15 Artística Artes Visuais, Cerâmica, TIC e Técnicas Culinárias 
Q16 Pré-profissional/Profissional Não tem 

 
2007/2008 –  5.º ano 

Tipo de Formação Designação das disciplinas/Áreas disciplinares 
Q14 Escolar L. Portuguesa, Inglês, História e Geografia de Portugal, 

Matemática, Ciências da Natureza, EVT, Educação Musical, 
Educação Física, Introdução às TIC, EMRC, Estudo 
Acompanhado, Formação Cívica e Área de Projecto 

Q15 Artística Oficina de Artes 
Q16 Pré-profissional/Profissional Não tem 
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2007/2008 –  7.º ano 

Tipo de Formação Designação das disciplinas/Áreas disciplinares 
Q14 Escolar L. Portuguesa, Inglês, Francês, História, Geografia, 

Matemática, Ciências Naturais, Ciências Físico-Química, 
Educação Visual, Educação Tecnológica, Educação Física, 
Introdução às TIC, EMRC, Estudo Acompanhado e Formação  
Cívica  

Q15 Artística Não tem 
Q16 Pré-profissional/Profissional Hotelaria e Restauração 

 
  Q17 Apreciação global 

 
 

 
4. Processo individual do aluno 

 
 
 
  

Sim Não 
  Q18 O processo individual possui materiais reveladores do percurso do aluno  X  

  Q19 O percurso escolar do aluno encontra-se documentado com pareceres de professores, 
  psicólogos e outros técnicos intervenientes no processo X  

  Estão arquivados(as): X  
                 Q20 resultados de avaliação diagnóstica realizada no início da formação  X 
                 Q21 instrumentos de avaliação variados  X  
                 Q22 informações sobre assiduidade  X  
                 Q23 registos de avaliação periódica e final X  
                 Q24 registos de auto-avaliação X  
                 Q25 autorização do encarregado de educação relativa à frequência do percurso curricular 
                 alternativo X  

 
  Q26 Apreciação global 

 
 

 
5. Assiduidade 

 
 
 
  

Sim Não 
  Q27 Os alunos são assíduos * X  
  Q28 Alguns alunos desistiram do percurso curricular alternativo no 1.º período (n.º) *  X 
  Q29 Alguns alunos desistiram do percurso curricular alternativo no 2.º período (n.º) *  X 

 
  Q30 Apreciação global  * 

 
 

 
6. Acompanhamento e avaliação 

 Sim Não 
  O Conselho Pedagógico: 
 
 

  

          Q31 acompanha o funcionamento pedagógico das turmas  X  
          Q32 efectua a avaliação do funcionamento das turmas  X  
  Q33 Os docentes das turmas reúnem quinzenalmente para definição e acompanhamento 
  da evolução dos alunos X  

 
  Q34 Apreciação global 
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7. Certificação 
Foram atribuídos 

 
 
  

Sim Não 
  Q35 Certificados comprovativos de conclusão do percurso curricular alternativo com discriminação 
  de disciplinas e áreas curriculares (n.º) 7  

  Q36Diplomas de Ensino Básico (n.º) 7  
 

  Q37 Apreciação global 
 
 

 
 
8. Transição para Curso de Educação e Formação (CEF) 

 
 
  

Sim Não 
  Q38 Os alunos que efectuaram 15 anos e não concluíram a escolaridade obrigatória foram 
  integrados em CEF (n.º) 11  

  Q39 A transição para os CEF ocorreu no decurso do 1.º período (n.º)  X 
  Q40 A transição para os CEF ocorreu no final do ano lectivo (n.º)  X 

 
  Q41Apreciação global 

 
Q38 – No final do ano lectivo transacto, treze alunos não concluíram a escolaridade obrigatória.  
 
No início do ano lectivo 2007/08, a Escola iniciou o funcionamento de CEF com  duas turmas de nível II, estando a frequentar 
Jardinagem 14 alunos e Informática 15.  
 

 
 
9. Apreciação geral sobre a oferta de percursos curriculares alternativos nesta Unidade de Gestão 
 

Analisada a situação académica dos alunos, auscultadas as necessidades do meio e as possibilidades de  
realização de estágios foi disponibilizado um leque de opções com possíveis ofertas para percursos  
curriculares alternativos, nomeadamente: Artes Gráficas, Jardinagem, Informática e Hotelaria e Restauração. 
As opções dos alunos, segundo os seus interesses e motivações, recolhidos através do preenchimento de 
um inquérito, recaíram nas três últimas, encontrando-se, actualmente, a frequentar esses PCA. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

18 

 
Relatório Síntese 

Resultados Escolares e Estratégias de Melhoria no Ensino Básico  
 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALHADAS    -    CÓDIGO 161354 
ESCOLA DE EB 2.º/3.º CICLOS PINTOR MÁRIO AUGUSTO    -    CÓDIGO344989 
 
 
Período de intervenção: De 19/11/2007 a 21/11/2007  
 
Turmas seleccionadas: 3.º ano (EB1 de Maiorca),  5.º B e 8.º B (do ano lectivo 2006/2007).           
                                                                  
INTRODUÇÃO 
 
No âmbito da actividade Resultados Escolares e Estratégias de Melhoria no Ensino Básico, inserida no programa de 
acompanhamento do Plano Anual de Actividades da Inspecção-Geral da Educação, foi elaborado este relatório que 
apresenta as conclusões mais relevantes referentes às cinco áreas a seguir mencionadas e que foram objecto de 
análise nesse Agrupamento de Escolas. 
 
1. RESULTADOS ESCOLARES 
 
1.1. Indicadores de sucesso 
 
Tendo como referência os indicadores de sucesso apurados pela IGE1

 

 do ano lectivo de 2004/2005 e os dados 
fornecidos pelo Agrupamento relativos ao ano lectivo de 2006/2007, estabeleceu-se a comparação dos resultados 
obtidos pelos alunos. 

Aspectos mais positivos 
 
Taxa de desperdício no EB (0%), inferior à média do indicador de referência (10,2%). 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Taxa de transição ao 2.º ciclo (90,4%), 4,8% inferior ao indicador de referência (95,2%), sendo que apenas 
transitaram 52,4% dos alunos do 4.º ano com plano de recuperação; 
Taxa de transição ao 2.º ciclo com 11 ou mais anos (1,6%), 0,3% superior ao indicador de referência (1,3%); 
Taxa de transição no 3.º ciclo (75,4%), 3,3% inferior ao indicador de referência (78,9%), sendo que apenas 
transitaram 46,4% dos alunos do 9.º ano com plano de recuperação; 
Taxa de sucesso no 3.º ciclo (79,6%), 1,3% inferior ao indicador de referência (80,9%). 
 
1.2. Provas de aferição 
 
Tendo como referência os resultados nacionais das provas de aferição relativos ao ano lectivo de 2006/20072

 

 e os 
dados fornecidos pelo Agrupamento referentes ao mesmo ano lectivo, em relação às disciplinas de Língua 
Portuguesa e de Matemática, estabeleceu-se a comparação dos resultados obtidos. 

Aspectos mais positivos 
 
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (94,65%), no 1.º ciclo, 10,55% acima da taxa nacional; 
Localização da taxa de sucesso de Matemática (92,37%), no 1.º ciclo, 12,07% acima da taxa nacional; 
Localização da taxa de sucesso de Matemática (60,61%), no 2.º ciclo, 1,71% acima da taxa nacional. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (78,78%), no 2.º ciclo, 6,62% abaixo da taxa nacional. 
 
                                              
1 www.ige.min-edu.pt (Avaliação, Desempenho Escolar dos Alunos, SUBSITE). 
2 Provas de aferição do 4.º Ano 2006/2007 (Língua Portuguesa - 89,10%; Matemática - 80,30%) e 6.º Ano (Língua Portuguesa - 85,40%; 
Matemática - 58,90%). 

http://www.ige.min-edu.pt/�
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1.3. Exames nacionais do 9.º ano 
 
Tendo como referência os resultados nacionais dos exames 2006//20073 e os dados fornecidos pelo Agrupamento 
relativos aos anos lectivos de 2004/2005 a 2006/2007, em relação às disciplinas de Língua Portuguesa4 e de 
Matemática5

 
, estabeleceu-se a comparação dos resultados obtidos. 

Aspectos mais positivos 
 
Evolução da taxa de sucesso de Língua Portuguesa, embora com uma taxa de sucesso de apenas 48,2% no ano 
lectivo 2005/2006. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Evolução da taxa de sucesso de Matemática, que se afigura preocupante; 
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa, 5,5% abaixo da taxa nacional; 
Localização da taxa de sucesso de Matemática, 4% abaixo da taxa nacional. 
 
 
2. PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 
 
2.1. Definição dos Critérios de Avaliação 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Reflexão sobre os critérios de avaliação por parte dos docentes do Agrupamento em sede das estruturas de 

orientação educativa; 
 Elaboração das propostas de definição dos critérios de avaliação pelas estruturas de gestão intermédia e pelos 

serviços especializados de apoio educativo; 
 Apresentação das propostas de definição dos critérios de avaliação ao Conselho Pedagógico (CP); 
 Definição dos critérios de avaliação pelo CP, após análise e negociação, para cada ano e ciclo de escolaridade; 
 Inclusão dos critérios definidos nos Projectos Curriculares de Turma (PCT); 
 Divulgação dos critérios de avaliação definidos junto de todos os docentes, técnicos, alunos e encarregados de 

educação. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Definição de critérios por parte do CP, após análise e negociação, para a construção dos instrumentos de 

avaliação e para a marcação das datas das provas/testes de avaliação; 
 Inclusão dos critérios definidos no Projecto Curricular de Agrupamento (PCA). 
 
2.2. Operacionalização dos Critérios de Avaliação 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Implementação das modalidades de avaliação (diagnóstica, formativa e sumativa), respeitando os critérios 

definidos; 
 Aplicação de provas/testes de avaliação diagnóstica pelos docentes do Agrupamento;  
 Consideração de estratégias de diferenciação pedagógica nos PCT; 
 Articulação da avaliação diagnóstica com as estratégias de diferenciação pedagógica: 
 Realização da avaliação formativa, no decurso do ano lectivo, assumindo um carácter contínuo e sistemático; 
 Articulação da avaliação formativa com a avaliação diagnóstica no respeito pelos critérios definidos pelo CP; 
 Utilização de uma variedade de instrumentos de avaliação formativa; 
 Realização da avaliação sumativa interna de acordo com os critérios definidos pelo CP e utilizando a informação 

recolhida no âmbito da avaliação formativa; 
 Construção dos instrumentos de avaliação sumativa interna e de alguns dos instrumentos de avaliação formativa 

através de um trabalho plural e partilhado; 
 Co-responsabilização dos conselhos de docentes e de turma na avaliação sumativa; 
 Formulação descritiva da avaliação sumativa interna, no 1º ciclo, das áreas curriculares disciplinares e não 

disciplinares, bem como das actividades de enriquecimento curricular; 
 Atribuição de uma menção qualitativa nas áreas curriculares não disciplinares, nos 2º e 3º ciclos; 

                                              
3 Exames do 9.º Ano 2006/2007 (Língua Portuguesa - 88%; Matemática - 29%). 
4 Ano lectivo 2004/2005 (64,7%), ano lectivo 2005/2006 (48,2%), ano lectivo 2006/2007 (82,5%). 
5 Ano lectivo 2004/2005 (38,2%), ano lectivo 2005/2006 (32,1%), ano lectivo 2006/2007 (25%). 
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 Existência de apreciações descritivas nos documentos de avaliação sumativa interna, a prestar aos encarregados 
de educação, numa linguagem acessível; 

 Elaboração de planos de recuperação, acompanhamento ou desenvolvimento, como estratégia de melhoria do 
sucesso educativo, resultante da avaliação sumativa interna;  

 Apresentação ao CP, pelo professor do 1º ciclo ou pelo conselho de turma nos 2º e 3º ciclos, das propostas de 
progressão antecipada dos alunos, acompanhadas dos pareceres dos encarregados de educação e dos serviços 
especializados de apoio educativo ou dos psicólogos; 

 Apresentação ao CP, pelo professor do 1º ciclo ou pelo conselho de turma nos 2º e 3º ciclos, das propostas de 
retenção repetida dos alunos, acompanhadas dos pareceres dos encarregados de educação e dos psicólogos e 
de um plano de acompanhamento, bem como, para alunos dos 2.º e 3.º ciclos, de proposta para percurso 
alternativo ou curso de educação e formação; 

 Participação dos alunos, de forma sistemática, na sua própria avaliação; 
 Inclusão no processo individual do aluno de documentação que revele o seu percurso escolar; 
 Monitorização do processo de avaliação nas diversas estruturas de orientação educativa e no conselho 

pedagógico.  
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Construção de matrizes uniformes para as provas/testes, através de um trabalho plural e partilhado; 
 Realização de testes de avaliação diagnóstica, com base nas matrizes construídas, para os alunos do mesmo 

ano de escolaridade; 
 Monitorização do processo de avaliação pelo Conselho Executivo. 
 

3. ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS E DOS RESULTADOS 
 
3.1. Elaboração e Implementação de Planos 
 

Aspectos mais positivos 
 
 Elaboração dos planos de recuperação, no final do 1.º período, para os alunos do 1.º ciclo, que revelaram 

dificuldades em prosseguir com sucesso as aprendizagens e para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos, que tenham 
obtido três ou mais níveis inferiores a 3; 

 Elaboração dos planos de recuperação, no decurso do 2.º período, até à interrupção das aulas, no Carnaval, 
sempre que os alunos indiciaram dificuldades de aprendizagem; 

 Elaboração dos planos de acompanhamento para os alunos que foram retidos em resultado da avaliação 
sumativa interna; 

 Elaboração dos planos de desenvolvimento, no final do 1.º período, para os alunos que revelaram capacidades 
excepcionais de aprendizagem; 

 Apreciação pelo CP das propostas dos planos de recuperação, de acompanhamento e de desenvolvimento para 
avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas;  

 Apresentação dos planos de recuperação, de acompanhamento e de desenvolvimento à Direcção Executiva, 
depois de aprovados pelo CP; 

 Disponibilização dos recursos humanos e materiais necessários à execução dos planos de recuperação, de 
acompanhamento e de desenvolvimento; 

 Comunicação aos encarregados de educação destes planos e imediata implementação dos mesmos, de acordo 
com o previsto para cada um deles. 

 

Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Elaboração dos planos de recuperação, de acompanhamento e de desenvolvimento pelo professor do 1º ciclo ou 

pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de outros técnicos de educação, dos próprios 
alunos e dos encarregados de educação. 

 

3.2. Outras Estratégias de Melhoria Organizacional 
 

Aspectos mais positivos 
 
 Humanização do espaço físico do Agrupamento;  
 Elaboração de horários em função dos interesses dos alunos; 
 Participação activa dos encarregados de educação; 
 Diversificação ajustada dos recursos didáctico-pedagógicos; 
 Sistema de comunicação interna do Agrupamento; 
 Sistema de comunicação com a comunidade educativa. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Atendimento dos encarregados de educação em tempo ajustado aos seus horários laborais. 
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4. AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Avaliação, por parte da gestão intermédia e de topo, das estratégias de melhoria relativas à implementação dos 

planos e a outras medidas de carácter organizacional; 
 Elaboração e envio pela Direcção Executiva, à DREC, do relatório resultante da avaliação dos planos e do 

relatório da avaliação relativo às provas de aferição, de acordo com o ponto n.º 7 do Despacho n.º 2351/2007, de 
14 de Fevereiro, segundo a aplicação por esta disponibilizada, na Internet; 

 Criação de momentos de reflexão entre os docentes para análise dos resultados escolares, com regularidade, no 
decurso do ano lectivo e não apenas no final de cada período lectivo ou só no final do ano lectivo; 

 Realização, em algumas turmas, de análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos dos 1.º e 2.º 
ciclos na avaliação sumativa interna e nas provas de aferição. 

 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Monitorização das estratégias de melhoria adoptadas; 
 Participação de todos os intervenientes na avaliação realizada; 
 Realização de análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos dos 1.º e 2.º ciclos na avaliação 

sumativa interna e nas provas de aferição, por turma, por ano e por ciclo; 
 Realização de análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos do 3.º ciclo na avaliação sumativa 

interna e na sumativa externa (exames nacionais); 
 Elaboração de estudos comparativos dos resultados alcançados no final do ano lectivo com os do ano anterior; 
 Preparação do ano lectivo seguinte, designadamente no que respeita ao reforço da avaliação formativa, tendo em 

atenção os resultados da avaliação, nomeadamente as baixas taxas de sucesso a Matemática nos exames 
nacionais do 9.º ano, que se revelam preocupantes, e as discrepâncias, nas provas de aferição, entre as taxas de 
sucesso de Língua Portuguesa e de Matemática no 1.º ciclo e no 2.º ciclo. 

 
5. PERCURSOS CURRICULARES ALTERNATIVOS 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Elaboração do plano curricular do percurso alternativo por uma equipa de professores; 
 Leccionação das turmas pelos docentes responsáveis pela elaboração do currículo; 
 Definição dos conteúdos das disciplinas com base nos resultados da avaliação diagnóstica, nas necessidades e 

nos interesses dos alunos, nas necessidades do meio onde se inserem, bem como no ajustamento e na 
articulação entre as diversas componentes do currículo e outras actividades de enriquecimento curricular; 

 Monitorização do funcionamento pedagógico das turmas por parte do CP; 
 Atribuição de certificados comprovativos da conclusão do Percurso Curricular Alternativo com discriminação das 

disciplinas e das áreas curriculares;  
 Integração nos cursos de educação e formação, no início do presente ano lectivo, dos alunos que efectuaram 15 

anos e não concluíram a escolaridade obrigatória. 
 
 
 
 
 
 
 
Professora requisitada  
c/ funções inspectivas: 

 
Georgina Florbela Fernandes Dinis C. Lopes   
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Resultados escolares e estratégias de melhoria no ensino básico  
 

Ano lectivo 2007/2008 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO 
 
 
 
 

 
 
 
2. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO (em números) 
 

Estabelecimentos  
 

A1 - Ed. Pré-Esc. A2 - 1.º C A3 - 2.º e 3.º C A4 - EBI A5 - 3.º C/Sec. A6 - Sec./ 3.º C A7 - Sec. A8 - Total 

2 5 1 0 0 0 0 8 

 
Crianças/Alunos 

A9 - Ed. Pré-Escolar A10 - 1.º C A11 - 2.º C A12 - 3.º C A13 - Total 

98 529 321 350 1298 
 
Docentes c/ componente lectiva  
A14 - Ed. Pré-Escolar A15 - 1.º C A16 - 2.º C A17 - 3.º C A18 - Apoio Educativo A19 - Total 

6 32 46 57 22 163 
 

A20 - Docentes s/ componente lectiva A21 - Dinamizadores (AEC) 

8  17 

 
Psicólogos 

A22 - A tempo inteiro A23 - A tempo parcial A24 - Total 

1 1 2 

 
Funcionários 
A25 - Auxiliares Acção Educativa A26 - Administrativos A27 - Outros A28 - Total 

35 12 3 50 

 
 

 

Agrupamento de Escolas Dr.ª Maria Alice Gouveia Código 161251 
    

Escola Sede Escola Básica 2,3 Dr.ª Maria Alice Gouveia Código 341344 
  

Endereço Rua D. Sena de Oliveira 
  

Localidade Coimbra Código Postal 3030 378 
    

Concelho Coimbra Distrito Coimbra 
    

Telefone 239 792 770 Fax 239 792 779 
    

E-mail me.drec.emag@mail.telepac.pt   
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I – RESULTADOS ESCOLARES 
     (dados relativos ao ano lectivo anterior)  

                      (2006/2007 
 

 1.º CICLO  
1. Alunos 

Ano escolaridade 1- 
Portugueses 

2 -Estrangeiros 3 -
Etnias 

4 -Total 5 -ASE  6 -NEE 
7 - C/ Planos 

7.1 - 
Recup. 

7.2 - 
Acomp. 

7.3 -
Desenvol. 

B1 - 1.º Ano 110 7 5 122 11 5 0 0 0 

B2 - 2.º Ano 119 3 1 123 4 10 16 1 0 

B3 - 3.º Ano 128 7 2 137 14 9 22 0 0 

B4 - 4.º Ano 118 11 1 130 15 10 18 0 0 

      B5 - Total 475 28 9 512 44 34 56 1 0 
 

B6 - Taxa de insucesso  2, 14 % B7 - Taxa de abandono  0, 39 % 

 
2. Transitaram de ano 

Ano 
escolaridade 

1- Total 
2 - S/ Aproveitamento 3 - C/ Planos 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 2.3 - L. Port. e Mat. 3.1 - Recup. 3.2 - Acomp. 3.3 - Desenvol. 

B8 - 1.º Ano 122 2 2 5 0 0 0 

B9 - 2.º Ano 117 5 2 2 10 1 0 

B10 - 3.º Ano 134 1 1 0 19 0 0 

B11 - 4.º Ano 128 1 1 0 18 0 0 

  B12 - Total 501 9 6 7 47 1 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1- Total 
 

2 – Falta de 
aproveitamento 

 
3 – Abandono 

escolar 

 
4 – C/ Planos 

4.1 – Recuperação 4.2 – Acompanhamento 

B13 – 2.º Ano 6 6 0 6 0 

B14 – 3.º Ano 3 1 2 3 0 

B15 – 4.º Ano 2 2 0 0 0 

       B16 – Total 11 9 2 9 0 

 
4. Concluíram o 1.º ciclo 

 
C/ Anos de frequência 

B17 – 3 anos B18 – 4 anos B19 – 5 anos B20 – 6 anos B21 – 7 ou + anos B22 – Total 

0 109 12 6 1 128 
 

 
Sem aproveitamento 

B23 – Língua Portuguesa B24 – Matemática B25 – L. Portuguesa e Matemática  

1 2 0 
 

7.2. Trata-se do Plano de Acompanhamento de uma aluno que foi transferido para o Agrupamento no ano lectivo de 
2006/2007. 
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2.º CICLO 
 
1. Alunos 

Ano 
escolaridade 

1 - Portugueses 2 - Estrangeiros 3 - Etnias 4 - Total 5 - ASE  6 - NEE 

 

7 - C/ Planos 
7.1 - 

Recup. 
7.2 - 

Acomp. 

7.3 - 
Desenvol.  

B26 - 5.º Ano 140 4 4 148 32 9 33 0 0 

B27 - 6.º Ano 143 1 4 148 37 10 54 0 0 

   B28 - Total 283 5 8 296 69 19 87 0 0 
0 

B29 - Taxa de insucesso   6, 08 % B30 - Taxa de abandono   0,33 % 

 
2. Transitaram de ano 

Ano escolaridade 1 - Total 
2 - S/ Aproveitamento 3 - C/ Planos 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 2.3 - L. Port. e Mat. 3.1 - Recup. 3.2 - Acomp. 3.3- Desenvol. 

B31 - 5.º Ano 143 16 9 0 28 0 0 

B32 - 6.º Ano 135 8 14 3 41 0 0 

    B33 - Total 278 24 23 3 69 0 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1 - Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 

4 - C/ Planos 
 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B34 -5.º Ano 5 5 0 5 0 

B35 -6.º Ano 13 12 1 13 0 

      B36 -Total 18 17 1 18 0 

 
4. Concluíram o 2.º ciclo 

 

C/ Anos de frequência 
 

B37 - 1 ano B38 - 2 anos B39 - 3 anos B40 - 4 anos B41 - 5 ou + anos B42 - Total 

0 121 11 3 0 135 
 

 

Sem aproveitamento 
 

B43 - Língua Portuguesa B44 - Matemática B45 - L. Portuguesa e Matemática   

8 14 3 
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3.º CICLO 
 
1. Alunos 

Ano 
escolaridade 

1 - 
Portugueses 

2 - 
Estrangeiros 

3- 
Etnias 

4 - 
Total 

5 - 
ASE  

6 - 
NEE 

 

7 - C/ Planos 

7.1 
Recuperação 

7.2 
Acompanhamento 

7.3 
Desenvolvimento 

B46 - 7.º Ano 78 5 2 85 19 8 22 0 0 

B47 - 8.º Ano 142 2 0 144 11 10 45 0 0 

B48 - 9.º Ano 137 1 0 138 9 8 62 0 0 

   B49 - Total 357 8 2 367 39 26 129 0 0 
 

B50 - Taxa de insucesso  14,98 % B51 - Taxa de abandono   1,63 % 

 
2. Transitaram de ano 

Ano escolaridade 1 - Total 

 

2 - S/ Aproveitamento 
 

 

3 - C/ Planos 
 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 
3.1 - 

Recuperação 
3.2 - 

Acompanhamento 
3.3 - 

Desenvolvimento 

B52 - 7.º Ano 73 4 18 10 0 0 

B53 - 8.º Ano 126 7 20 27 0 0 

B54 - 9.º Ano 113 8 14 43 0 0 

      B55 - Total 312 19 52 80 0 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1 - Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 
4 - C/ Planos 

 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B56 - 7.º Ano 12 12 0 12 0 

B57 - 8.º Ano 18 18 0 18 0 

B58 - 9.º Ano 25 19 6 19 0 

      B59 - Total 55 49 6 49 0 

 
4. Concluíram o 3.º ciclo 

 

C/ Anos de frequência 
 

B60 - 2 anos B61 - 3 anos B62 - 4 anos B63 - 5 anos B64 - 6 ou + anos B65 - Total 

0 96 14 3 0 113 
 

 

Sem aproveitamento   

B66 - Língua Portuguesa B67 - Matemática 

8 14 
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II – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 
 
 

1. Definição dos Critérios de Avaliação 
 
1.1. Participação  

 
 
 
  

Sim Não 
  A definição dos critérios de avaliação foi reflectida e analisada por todos os docentes do  
  Agrupamento/Escola em sede das estruturas de orientação educativa: 

                  C1 - conselho de docentes X  
                  C2 - conselho de directores de turma X  
                  C3 - departamentos curriculares X  
  C4 - Estas estruturas elaboraram e apresentaram propostas ao CP para definição dos critérios de 
  avaliação X  

  O CP definiu os critérios de avaliação após análise e negociação para: 
 

                  C5 - cada ciclo de escolaridade X  
                  C6 - cada ano de escolaridade X  
                  C7 - a construção dos instrumentos de avaliação X  
                  C8 - a marcação das datas das provas/testes de avaliação 
 

 X 
  C9 - Os critérios definidos pelo CP integram o Projecto Curricular de Agrupamento/Escola X  
  C10 - Os critérios definidos pelo CP integram os Projectos Curriculares de Turma X  

 
  C11 - Apreciação global 

No início do ano lectivo, o CP definiu os “Critérios Gerais de Avaliação”, sob proposta do Conselho de Docentes, Conselho de 
Directores de Turma e Departamentos Curriculares. O mesmo órgão pedagógico aprovou os critérios específicos de cada 
disciplina e do 1º CEB, construídos nos respectivos departamentos/subdepartamentos e no conselho de docentes.  
No 1º CEB os critérios de avaliação são definidos por ano de escolaridade, nos 2º e 3º CEB por ciclo de ensino. 
Existem regras para a marcação dos testes (p. ex. não marcar mais de um teste por dia), mas não estão explícitas nos critérios 
gerais de avaliação. 
 

 
1.2. Divulgação  

 
 

 
 
  

Sim Não 
  Os critérios de avaliação definidos pelo CP foram divulgados:  
                  C12 - aos docentes do Agrupamento/Escola através das respectivas estruturas X  
                  C13 - aos serviços especializados de apoio educativo através do seu representante no CP 

                   
X  

                  C14 - aos alunos do 1.º ciclo pelo seu professor  X 
  aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos:  
                  C15 - pelos professores de cada disciplina  X 
                  C16 - pelo respectivo director de turma 
 

 X 
  aos encarregados de educação: 
                  C17 - dos alunos do 1.º ciclo, na primeira reunião do ano lectivo com o professor da turma, 
                  aquando da apresentação dos conteúdos programáticos e dos objectivos a atingir  X 

                  C18 - dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos na primeira reunião do ano lectivo com o director de 
                  turma, aquando da apresentação dos conteúdos programáticos e dos objectivos a atingir 
                           

 X 

                  C19 - à associação de pais pela direcção executiva X  
 
  C20 - Apreciação global 

Os critérios de avaliação são entregues no início do ano lectivo pelo director de turma ao representante dos encarregados de 
educação de cada turma, que fica responsável pela sua divulgação junto dos restantes EE. Este sistema, contudo, é contestado 
por alguns pais. Alguns professores, à margem das regras estabelecidas, têm entregue directamente os critérios de avaliação aos 
alunos e estes, por sua vez, dão conhecimento dos mesmos aos encarregados de educação.  
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1.3. Registo de evidências das acções desenvolvidas  
 
 

 
 
  

Sim Não 
    C21 - Convocatórias para as reuniões do CP X  

  C22 - Convocatórias para as reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  
    C23 - Convocatórias para as reuniões com outros intervenientes no processo de avaliação dos 
    alunos  X 

  Actas de reuniões:  
                  C24 - do conselho pedagógico X  
                  C25 - das diversas estruturas de orientação educativa X  
                  C26 - dos departamentos curriculares X  
                  C27 - do conselho de docentes X  
                  C28 - do conselho de directores de turma X  
                  C29 - do conselho de turma X  
                  C30 - dos serviços especializados de apoio educativo  X 
                  C31 - dos professores do 1.º ciclo com os encarregados de educação  X 
                  C32 - dos directores de turma com os encarregados de educação  X 
                  C33 - do conselho executivo com a associação de pais  X 
  C34 – Sumários registados no livro de ponto  X 
 
  C35 - Apreciação global 

 
C30-C33: não foi possível consultar estes documentos devido ao tempo disponível para a intervenção. 
 

 
 

2. Operacionalização dos Critérios de Avaliação 
 
2.1. Modalidades de avaliação 

 
 
 
  

Sim Não 
                  C36 - diagnóstica X  
                  C37 - formativa X  
                  C38 - sumativa interna X  
 
 

2.2. Avaliação diagnóstica  
 
 

 
 
  

Sim Não 
  Foi realizada: 
                  C39 - no início do ano lectivo X  
                  C40 - no decurso do ano lectivo quando necessária   X 
                  C41 - de forma articulada com a avaliação formativa X  
                  C42 - no respeito pelos critérios definidos pelo CP  X 
  As matrizes das provas/testes foram construídas através de: 
                  C43 - um trabalho plural e partilhado X  
                  C44 - um trabalho meramente individual  X 
  C45 – Os docentes do Agrupamento/Escola realizaram provas/testes de avaliação diagnóstica X  
  C46 - Os docentes realizaram o teste de avaliação diagnóstica, com base numa matriz uniforme, para 
  os alunos do mesmo ano de escolaridade X  

  C47 - O Projecto Curricular de Turma contempla estratégias de diferenciação pedagógica X  
 

  C48 - Apreciação global 
Por norma, a avaliação diagnóstica é realizada no início do ano. Apenas se verificou o caso de um docente que costuma fazer 
avaliação diagnóstica no decurso do ano lectivo, antes de cada unidade de ensino. 
O CP não definiu quaisquer critérios no que respeita a esta modalidade de avaliação. 
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2.3. Avaliação formativa  Sim Não 
  Foi realizada:  
                  C49 - no decurso do ano lectivo, assumindo um carácter contínuo e sistemático X  
                  C50 - de forma articulada com a avaliação diagnóstica X  
                  C51 - no respeito pelos critérios definidos pelo conselho pedagógico  X 
  C52 - Constituiu a principal modalidade de avaliação X  
  C53 - Recorreu a uma variedade de instrumentos de avaliação X  
  C54 - Contribuiu para a reformulação do Projecto Curricular de Turma X  
  Os instrumentos de avaliação foram construídos através de: 
                  C55 - um trabalho plural e partilhado X  
                  C56 - um trabalho meramente individual  X 
 
  C57 - Apreciação global 

Os docentes recorrem a uma variedade de instrumentos de avaliação, nomeadamente: fichas de avaliação, mini-fichas, trabalhos 
de casa, registos de avaliação diária, etc.. Estes instrumentos são construídos, normalmente de forma partilhada, pelos 
professores que leccionam o mesmo ano. 
 

 
2.4. Avaliação sumativa interna  Sim Não 

  Foi realizada:  
                  C58 - no final de cada período lectivo X  
                  C59 - no final de cada ano X  
                  C60 - no final de cada ciclo X  
                  C61 - utilizou a informação recolhida no âmbito da avaliação formativa X  
                  C62 - respeitou os critérios definidos pelo conselho pedagógico X  
  Os instrumentos de avaliação foram construídos através de:  
                  C63 - um trabalho plural e partilhado X  
                  C64 - um trabalho meramente individual  X 
  Foi da responsabilidade: 
                  C65 - do professor de cada turma, no 1.º ciclo, em articulação com o conselho de docentes X  
                  C66 - dos professores que integram o conselho de turma nos 2.º e 3.º ciclos  X 
  A informação resultante: 
                  C67 - traduziu a formulação de um juízo global sobre as aprendizagens realizadas pelos 
                 alunos X  

  No 1.º ciclo, expressou-se de forma descritiva:  
                  C68 - nas áreas curriculares disciplinares X  
                  C69 - nas áreas curriculares não disciplinares X  
                  C70 - nas actividades de enriquecimento curricular  X  
  Nos 2.º e 3.º ciclos expressou-se:  
                  C71 - numa classificação de 1 a 5 em todas as disciplinas X  
                  C72 - numa menção qualitativa nas áreas curriculares não disciplinares  X  
  C73 - A informação aos encarregados de educação foi acompanhada de uma apreciação descritiva  X 
  C74 - O registo de língua utilizado nos documentos de avaliação trimestral é acessível a qualquer 
  encarregado de educação X  

  O resultado da avaliação sumativa interna promoveu a adopção de estratégias com vista ao  
  sucesso educativo dos alunos, designadamente: 
                  C75 - Planos de recuperação X  
                  C76 - Planos de acompanhamento X  
                  C77 - Planos de desenvolvimento  X 
  C78 - A progressão ou retenção dos alunos baseou-se na avaliação sumativa interna X  
   
  C79 - Apreciação global 
A ficha/registo de avaliação trimestral no 1º CEB foi construída pelos docentes/conselho de docentes, por ano de escolaridade, 
sendo os diversos itens de observação actualizados em cada trimestre, em função das matérias leccionadas. 
Nos 2º e 3º CEB é utilizada uma ficha /registo padronizada e importada do “Programa de Alunos” da firma JPM Abreu. Nos 2º e 
3º Ciclos, a informação aos encarregados de educação é acompanhada de uma apreciação descritiva apenas em casos 
excepcionais. 

 
 
2.4.1. Avaliação sumativa extraordinária 

 
 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  C80 -  Foram submetidos a esta modalidade de avaliação os alunos já retidos em qualquer ano de 
  escolaridade e que não possuíam condições necessárias para progredir X  

  C81 - As propostas de retenção repetida foram apresentadas ao CP pelo professor do 1.º ciclo X  
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                  - com pareceres dos: 
                          C82 - encarregados de educação X  
                          C83 - serviços de psicologia e orientação X  
                  C84 - com um plano de acompanhamento X  
  C85 - As propostas de retenção repetida foram apresentadas ao CP pelo conselho de turma (2.º e 3.º 
  ciclos)   

                  - com pareceres dos: 
                          C86 - encarregados de educação X  
                          C87 - serviços de psicologia e orientação X  
                  C88 - com um plano de acompanhamento X  
                  C89 - com proposta para percurso alternativo ou curso de educação e formação  X 

 
  C90 - Apreciação global 

Os alunos com retenção repetida foram sujeitos a avaliação sumativa extraordinária, sendo-lhes aplicado um plano de 
recuperação / acompanhamento (o plano de recuperação aparece nos documentos com o mesmo sentido de plano de 
acompanhamento). 

 
2.4.2. Casos especiais de progressão  

 
 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  C91- Progrediram mais rapidamente no ensino básico os alunos que revelaram capacidades de 
  aprendizagem excepcionais    X 

  C92- As propostas de progressão antecipada foram apresentadas ao CP pelo professor do 1.º ciclo  X 
                  - acompanhadas de pareceres dos: 
                          C93 - encarregados de educação  X 
                          C94 - serviços especializados de apoio educativo ou psicólogos  X 
  C95 - As propostas de progressão antecipada foram apresentadas ao CP pelo conselho de turma (2.º 
  e 3.º ciclos)  X 

                  - acompanhadas de pareceres dos:   
                          C96 - encarregados de educação  X 
                          C97 - serviços especializados de apoio educativo ou psicólogos  X 

 
  C98 - Apreciação global 

Não existem casos especiais de progressão. 
 
2.5. Auto-avaliação  

 
 
 
  

Sim Não 
  C99 - Os alunos participaram, de forma sistemática, na sua própria avaliação X  
  C100 - Os alunos, a partir do 3.º ano de escolaridade efectuaram uma auto-avaliação escrita X  
  C101 - A matriz da ficha de auto-avaliação foi elaborada de acordo com os princípios definidos pelo 
  CP  X 

 
  C102 - Apreciação global 

As fichas de auto-avaliação são definidas ao nível do Conselho de Docentes/Departamentos Curriculares. 
 

 
2.6 Processo individual do aluno Sim Não 

  C103 - O percurso escolar do aluno encontra-se documentado no seu processo individual X  
  C104 - O processo individual proporciona uma visão global desse percurso  X  
  C105 - Estão arquivados registos das diversas modalidades de avaliação sobre o desempenho dos 
  alunos X  

                  C106 - diagnóstica X  
                  C107 - formativa X  
                  C108 - sumativa X  
                  C109 - auto-avaliação X  
  C110 - O Regulamento Interno estabelece as regras para consulta do processo individual  X 

 
  C111 - Apreciação global 

Os processos individuais dos alunos do 1º CEB integram registos das diversas modalidades de avaliação (diagnóstica, formativa, 
sumativa e auto-avaliação). Quanto aos processos dos alunos dos 2º e 3º CEB só existem os registos sobre a avaliação sumativa. 
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2.7. Avaliação externa  

Sim Não 

  A Direcção Executiva enviou à Direcção Regional o relatório da avaliação relativo às provas de 
  aferição, contendo:  
                  C112 - a análise do desempenho dos alunos do Agrupamento/Escola X  
                  C113 - o plano de acção para o ano lectivo seguinte X  

 
  C114 -  Apreciação global 

A pedido da DREC, a Direcção Executiva preencheu uma aplicação informática com os dados sobre as provas de aferição do 
Agrupamento.  

 
2.8. Monitorização do processo de avaliação  Sim Não 

  Procedimentos regulares de monitorização:  
                  C115 - nas diversas estruturas de orientação educativa para cumprimento e operaciona- 
                  lização dos critérios de avaliação  X  

                  - no conselho pedagógico para assegurar: 
                          C116 - o cumprimento do currículo nacional  X 
                          C117 - o primado da avaliação formativa  X 
                          C118 - a valorização dos processos de auto-avaliação  X 
                          C119 - a utilização de técnicas e instrumentos diversificados de avaliação  X 
                          C120 - a (re)orientação do processo educativo X  
                          C121 - a retenção dos alunos como medida pedagógica de última instância X  
                          C122 - a participação de diversos intervenientes  X 
                          C123 - professores  X 
                          C124 - alunos  X 
                          C125 - conselho de docentes  X 
                          C126 - conselho de turma  X 
                          C127 - órgãos de gestão  X 
                          C128 - encarregados de educação  X 
                          C129 - serviços especializados de apoio educativo  X 
                  - na direcção executiva para garantir a transparência, rigor e a equidade do processo:  
                          C130 - cumprimento das orientações definidas a nível nacional X  
                          C131 - respeito pelas regras estabelecidas no Regulamento Interno X  
                          C132 - salvaguarda dos interesses de todos os intervenientes  X  

 
  C133 - Apreciação global 

O Conselho Pedagógico tem um papel bastante reduzido na monitorização do processo de avaliação, limitando-se à análise 
pontual dos resultados das avaliações trimestrais. 

 
2.9. Registo de evidências das acções desenvolvidas 

 
 

 
 
  

Sim Não 
    C134 - Convocatórias para reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  

  C135 - Convocatórias para reuniões do prof. 1.º ciclo c/ os encarregados de educação  X 
  C136 - Convocatórias para reuniões do director de turma c/ os encarregados de educação  X 
  C137 - Actas de reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  
  C138 - Actas de reuniões com os encarregados de educação  X 
  C139 - Ordens de serviço X  
  C140 - Dossiers de departamento X  
  C141 - Processos individuais dos alunos X  
  C142 - Portfolios construídos pelos alunos  X 
  C143 - Cadernetas escolares X  
  C144 - Sumários registados no livro de ponto   X 
  C145 - Planos de recuperação X  
  C146 - Planos de acompanhamento X  
  C147 - Planos de desenvolvimento  X 
  C148 - Regulamento Interno X  
  C149 - Projecto Curricular de Agrupamento/Escola X  
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  C150 - Projectos Curriculares de Turma X  
  C151 - Relatórios intercalares de avaliação das aprendizagens elaborados pelas diversas estruturas 
  de orientação educativa X  

 
  C152 - Apreciação global 

C135, 136, 138, 144 - não foi possível consultar estes documentos devido ao tempo disponível para a intervenção. 
 

 
III – ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS E RESULTADOS 

 
1. Elaboração e implementação de Planos 

 
1.1 Planos de recuperação Sim Não 

  Os planos de recuperação foram elaborados:  
    no final do 1.º período: 
                  D1 - para os alunos do 1.º ciclo, sempre que revelaram dificuldades em prosseguir com 
                  sucesso as aprendizagens X  

                  D2 - para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos por terem obtido três ou mais níveis inferiores a 3 X  
  no decurso do 2.º período, até à interrupção das aulas no Carnaval: 
                  D3 - sempre que os alunos indiciaram dificuldades de aprendizagem X  
    pelo professor do 1º ciclo, com a participação: 
                  D4 – de outros técnicos de educação X  
                  D5 - dos próprios alunos X  
                  D6 - dos encarregados de educação X  
    pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de: X  
                  D7 - outros técnicos de educação X  
                  D8 - os próprios alunos X  
                  D9 - os encarregados de educação X  
  D10 - As propostas dos planos de recuperação foram submetidas à apreciação do CP para avaliação 
  da sua adequabilidade às situações diagnosticadas X  

  D11 - Os planos, depois de aprovados, foram apresentados à direcção executiva X  
  D12 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução X  
  D13 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de recuperação aos encarregados de 
  educação X  

  D14 - O Agrupamento/Escola procedeu de imediato à sua implementação  X  
 

 
 

1.2. Planos de acompanhamento   Sim Não 
  D16 - Os planos de acompanhamento foram elaborados no final do ano lectivo para os alunos que  
  tenham sido objecto de retenção em resultado da avaliação sumativa interna X  

  D17 - Pelo professor do 1º ciclo com a participação de: X  
                  D18 - outros técnicos de educação X  
                  D19 - os próprios alunos X  
                  D20 - os encarregados de educação X  
  D21 - Pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos com a participação de: X  
                  D22 - outros técnicos de educação X  
                  D23 - os próprios alunos X  
                  D24 - os encarregados de educação X  
  D25 - As propostas dos planos de acompanhamento foram submetidas à apreciação do CP para 
  avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas X  

  D26 - Os planos, depois de aprovados, foram apresentados à direcção executiva X  
 

 Sim Não 
  D27 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução X  
  D28 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de acompanhamento aos encarregados de 
  educação X  

  D29 - Os planos de acompanhamento elaborados no ano lectivo anterior estão a ser aplicados aos 
  alunos  X  
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  D30 - Apreciação global 
Aos alunos que foram objecto de retenção foi-lhes aplicado um plano de recuperação / acompanhamento (o plano de 
recuperação aparece nos documentos com o mesmo sentido de plano de acompanhamento). 
 

 
 

1.3 Planos de desenvolvimento 
 

 
 
  

Sim Não 
  D31 - Os planos de desenvolvimento foram elaborados, no final do 1.º período, para os alunos que  
  revelaram capacidades excepcionais de aprendizagem  X 

  D32 - Pelo professor do 1º ciclo com a participação de:  X 
                  D33 - outros técnicos de educação  X 
                  D34 - os próprios alunos  X 
                  D35 - os encarregados de educação  X 
  D36 - Pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de:  X 
                  D37 - outros técnicos de educação  X 
                  D38 - os próprios alunos  X 
                  D39 - os encarregados de educação  X 

  D40 - As propostas dos planos de desenvolvimento foram submetidas à apreciação do CP para 
  avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas  X 

  D41 - Os planos de desenvolvimento depois de aprovados foram apresentados à direcção executiva  X 
  D42 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução  X 
  D43 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de desenvolvimento aos encarregados de 
  educação  X 

  D44 - O Agrupamento/Escola procedeu de imediato à sua implementação   X 
 

  D45 - Apreciação global 
Não existem planos de desenvolvimento. 
 

 
 
 

2. Outras estratégias de melhoria organizacional 
 

 
  

Sim Não 
  D46 - Humanização do espaço físico do Agrupamento/Escola X  
  D47 - Elaboração de horários em função dos interesses dos alunos X  
  D48 - Atendimento dos encarregados de educação em tempo ajustado aos seus horários laborais X  
  D49 - Participação activa dos encarregados de educação na vida da escola  X 
  D50 - Diversificação ajustada de recursos didáctico-pedagógicos X  
  D51 - Melhoria no sistema de comunicação interna no Agrupamento/Escola  X  
  D52 - Melhoria no sistema de comunicação com a comunidade educativa X  
  D53 - Outras  X 

 
  D54 - Apreciação global 

Exemplos ao nível da escola-sede: pintura da escola, facilitação no acesso à Internet, instalação de quadros interactivos, 
melhorias na biblioteca/centro de recursos e na sala de informática. 
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IV – AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
1. Estratégias  

 
 
  

Sim Não 
  O Agrupamento/Escola avaliou as estratégias de melhoria relativas: 
 
                  E1 - à implementação dos Planos   X 
                  E2 - outras estratégias de carácter organizacional   X 
 As estratégias adoptadas foram objecto de avaliação: 
                  E3 - contínua e sistemática  X 
                  E4 - apenas no final do ano X  
  E5 - A avaliação realizada foi participada por todos os intervenientes X  
  O Agrupamento/Escola possui registos que evidenciam a avaliação:  
                  E6 - global dos Planos implementados  X 
                  E7 - das estratégias de melhoria organizacional  X 
  E8 - O relatório resultante da avaliação dos Planos foi enviado à respectiva DRE X  
 
  E9 - Apreciação global 

Os Planos foram objecto de avaliação no final do ano ao nível do Conselho de Turma, com a participação de docentes, 
encarregados de educação e alunos. Contudo, não existe uma avaliação global quanto ao efeito no desempenho da organização. 
 

 
 
2. Resultados escolares 

 
  

Sim Não 
  Existiram momentos de reflexão entre os docentes para analisar os resultados escolares: 
                  E10 - apenas no final de cada período lectivo  X 
                  E11 - com regularidade, no decurso do ano lectivo X  
                  E12 - só no final do ano lectivo  X 
  Foi efectuada análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos dos 1.º e 2.º ciclos  
  na avaliação sumativa interna e nas provas de aferição:  

                  E13 - por turma X  
                  E14 - ano  X  
                  E15 - ciclo X  

  E16 - Foi efectuada análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos do 3.º ciclo na  
  avaliação sumativa interna e na sumativa externa (exames nacionais) X  

  E17 - Foram elaborados estudos comparativos dos resultados alcançados no final do ano lectivo com  
  os do ano anterior  X 

  A avaliação dos resultados foi considerada na preparação do ano lectivo seguinte, designadamente: 
                  E18 - na organização e gestão pedagógica X  
                  E19 - na reformulação de práticas lectivas X  
                  E20 - no reforço da avaliação formativa X  

 
  E21 - Apreciação global 

Ao longo do ano, os docentes reúnem nos CT (em média duas vezes por período) e nos respectivos 
Departamentos/Subdepartamentos, para análise dos resultados escolares e monitorização do processo de avaliação. 
Os Departamentos de Matemática e Língua Portuguesa fazem ainda o acompanhamento dos resultados no âmbito do Plano de 
Acção da Matemática e Plano de Acção de Língua Portuguesa (interno à escola).  
A comparação de resultados entre anos ocorre pontualmente, p. ex. em Matemática no âmbito do PAM. 
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Percursos Curriculares Alternativos – Despacho Normativo nº 1/2006, de 6 de Janeiro 
 

 
 

2007/2008 
 
1.º ciclo 

P1 

Total de 
alunos 

1  Alunos por nível etário 2 
Total de 
turmas 

3  N. º de alunos por turma 

1.1 
 < = 10 anos 

1.2 
11 a 13 anos 

1.3 
14 a 15 anos 

1.4 
>15 

3.1 
< 10 a 12 

3.2 
13 a 15 

3.3 
> 15 

9 1 4 2 2 1 1   
 
2.º ciclo 

Ano 
escolaridade 

1 
Total de 
alunos 

2  Alunos por nível etário 3 
Total de 
turmas 

4  N. º de alunos por turma 

2.1 
11 a 13 anos 

2.2 
14 a 15 anos 

2.3 
>15 

4.1 
< 10 a 12 

4.2 
13 a 15 

4.3 
> 15 

P2 5.º Ano _ _ _ _ _ _ _ _ 

P3 6.º Ano 11 3 8 0 1 1 0 0 

P4 Total 11 3 8 0 1 1 0 0 
 
 
 
1. Organização do percurso curricular alternativo 

 
 
 
  

Sim Não 
  Q1 A elaboração do currículo do percurso foi confiada a uma equipa de professores/formadores   x 
  Q2 Esses docentes/ técnicos asseguram a leccionação da(s) turma(s)  x 

 
  Q3 Apreciação global 

O currículo da turma de 6º ano foi elaborado pelo Conselho Executivo, com a colaboração de uma professora do ensino especial e 
a participação pontual da actual directora de turma, que na altura se encontrava de baixa. 
 

 
 
2. Os conteúdos do percurso curricular alternativo foram fixados com base  

 
 
 
  

Sim Não 
  Q4 Nos resultados da avaliação diagnóstica  x 
  Q5 Nas necessidades e interesses dos alunos  x 
  Q6 Nas necessidades do meio onde se inserem  x 

  Q7 No ajustamento e articulação entre as diversas componentes do currículo e de outras 
  actividades de enriquecimento curricular x  

 
  Q8 Apreciação global 

Os docentes da turma consideram que falta uma componente profissional. Os alunos não se revêem nas matérias leccionadas, que 
consideram demasiado académicas e desajustadas dos seus interesses. 
 

 
3. Estrutura curricular  

   
 

 
 
  

Sim Não 
  Q9 A estrutura curricular respeita a organização por ciclo de escolaridade x  
  Q10 A carga horária semanal respeita os limites previstos por ano de escolaridade e ciclo de 
  Ensino (25h, 17 blocos, 18blocos) x  

  Q11 A carga horária prevista no currículo regular é mantida nas disciplinas de Língua Portuguesa e 
  Matemática (1º ciclo – Desp. Nº 19575/2006, 2º e 3º de acordo com o definido para as outras turmas).  x  

  Q12 A estrutura curricular contempla uma formação artística, vocacional, pré-profissional ou 
  profissional x  

  Q13 Que componentes de formação artística ou vocacional foram consideradas: TIC, Oficina Artes, Fotografia 
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3.1 Plano curricular 
Tipo de Formação Designação das disciplinas/Áreas disciplinares 
Q14 Escolar LP, ING, MAT, HIST, CN, EF, EM 
Q15 Artística ITIC, Oficina Artes, Fotografia 
Q16 Pré-profissional/Profissional Não tem 

 
  Q17 Apreciação global 

 
 
4. Processo individual do aluno 

 
 
 
  

Sim Não 
  Q18 O processo individual possui materiais reveladores do percurso do aluno  x  

  Q19 O percurso escolar do aluno encontra-se documentado com pareceres de professores, 
  psicólogos e outros técnicos intervenientes no processo X  

  Estão arquivados(as):   
                 Q20 resultados de avaliação diagnóstica realizada no início da formação  x 
                 Q21 instrumentos de avaliação variados   x 
                 Q22 informações sobre assiduidade   x 
                 Q23 registos de avaliação periódica e final  x 
                 Q24 registos de auto-avaliação  x 
                 Q25 autorização do encarregado de educação relativa à frequência do percurso curricular 
                 alternativo x  

 
  Q26 Apreciação global 

Não foi realizada avaliação diagnóstica no início da formação. Os instrumentos de avaliação do presente ano lectivo não são 
arquivados no PIA, assim como ainda não estão registadas as informações sobre a assiduidade e os registos de avaliação periódica, 
o que só ocorrerá no primeiro momento de avaliação trimestral. 
 

 
5. Assiduidade 

 
 
 
  

Sim Não 
  Q27 Os alunos são assíduos * x  
  Q28 Alguns alunos desistiram do percurso curricular alternativo no 1.º período (n.º) *  x 
  Q29 Alguns alunos desistiram do percurso curricular alternativo no 2.º período (n.º) *  x 

 
  Q30 Apreciação global  * 

 
 
6. Acompanhamento e avaliação 

 Sim Não 
  O Conselho Pedagógico: 
 
 

  

          Q31 acompanha o funcionamento pedagógico das turmas  x  
          Q32 efectua a avaliação do funcionamento das turmas  x  
  Q33 Os docentes das turmas reúnem quinzenalmente para definição e acompanhamento 
  da evolução dos alunos x  

 
  Q34 Apreciação global 

 
 
7. Certificação 

Foram atribuídos 
 
 
  

Sim Não 
  Q35 Certificados comprovativos de conclusão do percurso curricular alternativo com discriminação 
  de disciplinas e áreas curriculares (n.º)  x 

  Q36Diplomas de Ensino Básico (n.º)  x 
 

  Q37 Apreciação global 
Ainda não foi feita a certificação. 
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8. Transição para Curso de Educação e Formação (CEF) 

 
 
  

Sim Não 
  Q38 Os alunos que efectuaram 15 anos e não concluíram a escolaridade obrigatória foram 
  integrados em CEF (n.º)  x 

  Q39 A transição para os CEF ocorreu no decurso do 1.º período (n.º)  x 
  Q40 A transição para os CEF ocorreu no final do ano lectivo (n.º)  x 

 
  Q41Apreciação global 

 
 
 
9. Apreciação geral sobre a oferta de percursos curriculares alternativos nesta Unidade de Gestão 
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Relatório Síntese 

Resultados Escolares e Estratégias de Melhoria no Ensino Básico  
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DRª MARIA ALICE GOUVEIA                    CÓDIGO 161251 
ESCOLA SEDE: EB 2,3 DRª. MARIA ALICE GOUVEIA                              CÓDIGO 341344 
 
 
Período de intervenção: de 27 a 29 de Novembro de 2007   
Turmas seleccionadas: 5º E, 7º C (EB 2,3 Drª. Maria Alice Gouveia); 3º B (EB1 Quinta das Flores). 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
No âmbito da actividade Resultados Escolares e Estratégias de Melhoria no Ensino Básico, inserida no programa 
de acompanhamento do Plano Anual de Actividades da Inspecção-Geral da Educação, foi elaborado este relatório 
que apresenta as conclusões mais relevantes referentes às cinco áreas a seguir mencionadas e que foram objecto 
de análise nesse Agrupamento de Escolas. 
 
 
1. RESULTADOS ESCOLARES 
 
1.1. Indicadores de sucesso 
 
Tendo como referência os indicadores de sucesso apurados pela IGE1

 

 do ano lectivo de 2004/2005 e os dados 
fornecidos pelo Agrupamento relativos ao ano lectivo de 2006/2007, estabeleceu-se a comparação dos resultados 
obtidos pelos alunos. 

Aspectos mais positivos 
 
Taxa de transição ao 2.º ciclo (98,5%), 3,3% superior ao indicador de referência (95,2%); 
Taxa de transição no 3.º ciclo (81,9%), 0,3% superior ao indicador de referência (78,9%); 
Taxa de sucesso no 3.º ciclo (85,0%), 4,1% superior ao indicador de referência (80,9%). 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Taxa de transição ao 2.º ciclo com 11 ou mais anos (5,5%), 4,2% superior ao indicador de referência (1,3%); 
Taxa de desperdício no EB2

 
 (2,4%), apesar de 7,8% inferior à média do indicador de referência (10,2%). 

1.2. Provas de aferição 
 
Tendo como referência os resultados nacionais das provas de aferição relativos ao ano lectivo de 2006/20073

 

 e os 
dados fornecidos pelo Agrupamento referentes ao mesmo ano lectivo, em relação às disciplinas de Língua 
Portuguesa e de Matemática, estabeleceu-se a comparação dos resultados obtidos. 

Aspectos mais positivos 
 
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (99,2%), no 1.º ciclo, 10,1% acima da taxa nacional; 
Localização da taxa de sucesso de Matemática (94,2%), no 1.º ciclo, 13,9% acima da taxa nacional; 
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (94,3%), no 2.º ciclo, 8,9% acima da taxa nacional; 
Localização da taxa de sucesso de Matemática (76,3%), no 2.º ciclo, 17,4% acima da taxa nacional. 
 
 
 
 
 

                                              
1 www.ige.min-edu.pt (Avaliação, Desempenho Escolar dos Alunos, SUBSITE). 
2 Valor óptimo 0%. 
3 Provas de aferição do 4.º Ano 2006/2007 (Língua Portuguesa - 89,10%; Matemática - 80,30%) e 6.º Ano (Língua Portuguesa - 85,40%; 
Matemática - 58,90%). 

http://www.ige.min-edu.pt/�
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1.3. Exames nacionais do 9.º ano 
 
Tendo como referência os resultados nacionais dos exames 2006//20074 e os dados fornecidos pelo Agrupamento 
relativos aos anos lectivos de 2004/2005 a 2006/2007, em relação às disciplinas de Língua Portuguesa5 e de 
Matemática6

 
, estabeleceu-se a comparação dos resultados obtidos. 

Aspectos mais positivos 
 
Evolução da taxa de sucesso de Língua Portuguesa; 
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (96,5%), 8,5% acima da taxa nacional; 
Localização da taxa de sucesso de Matemática (51,3%), 22,3% acima da taxa nacional. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Evolução da taxa de sucesso de Matemática. 
 
2. PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 
 
2.1. Definição dos Critérios de Avaliação 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Reflexão sobre os critérios de avaliação por parte dos docentes do Agrupamento em sede das estruturas de 

orientação educativa; 
 Elaboração das propostas de definição dos critérios de avaliação pelas estruturas de gestão intermédia e por 

outras estruturas de apoio educativo; 
 Apresentação das propostas de definição dos critérios de avaliação ao Conselho Pedagógico (CP); 
 Definição dos critérios de avaliação pelo CP, após análise e negociação, para cada ciclo de escolaridade (2º e 

3º CEB) e para cada ano de escolaridade (1º CEB); 
 Construção dos instrumentos de avaliação, tendo em consideração a definição dos critérios de avaliação; 
 Inclusão dos critérios definidos no Projecto Curricular de Agrupamento (PCA) e nos Projectos Curriculares de 

Turma (PCT). 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Definição dos critérios pelo CP, após análise e negociação, para a marcação das datas das provas/testes de 

avaliação; 
 Divulgação dos critérios de avaliação definidos junto dos alunos e encarregados de educação. 
 
2.2. Operacionalização dos Critérios de Avaliação 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Implementação das modalidades de avaliação (diagnóstica, formativa e sumativa), respeitando os critérios 

definidos; 
 Construção de matrizes uniformes para as provas/testes, através de um trabalho plural e partilhado; 
 Realização de testes de avaliação diagnóstica, com base nas matrizes construídas, para os alunos do mesmo 

ano de escolaridade; 
 Aplicação de provas/testes de avaliação diagnóstica pelos docentes do Agrupamento;  
 Consideração de estratégias de diferenciação pedagógica nos PCT; 
 Realização da avaliação formativa, no decurso do ano lectivo, assumindo um carácter contínuo e sistemático; 
 Articulação da avaliação formativa com a avaliação diagnóstica; 
 Utilização de uma variedade de instrumentos de avaliação formativa; 
 Construção dos instrumentos de avaliação formativa e de avaliação sumativa interna através de um trabalho 

plural e partilhado; 
 Realização da avaliação sumativa interna de acordo com os critérios definidos pelo CP; 
 Realização da avaliação sumativa utilizando a informação recolhida no âmbito da avaliação formativa; 
 Corresponsabilização dos Conselhos de Docentes e dos Conselhos de Turma na avaliação sumativa; 
 Formulação descritiva da avaliação sumativa interna no 1º ciclo e atribuição de uma menção qualitativa nas 

áreas curriculares não disciplinares nos 2º e 3º ciclos; 

                                              
4 Exames do 9.º Ano 2006/2007 (Língua Portuguesa - 88%; Matemática - 29%). 
5 Ano lectivo 2004/2005 (99,10%), ano lectivo 2005/2006 (72,30%), ano lectivo 2006/2007 (96,50 %). 
6 Ano lectivo 2004/2005 (63,30%), ano lectivo 2005/2006 (76,40%), ano lectivo 2006/2007 (51,30%). 
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 Apreciações escritas nos documentos de avaliação do 1º CEB com linguagem acessível a qualquer 
encarregado de educação; 

 Elaboração de planos de recuperação, como estratégia de melhoria do sucesso educativo, resultante da 
avaliação sumativa interna;  

 Apresentação ao CP, pelo professor do 1º ciclo e pelo conselho de turma (2º e 3º ciclos), das propostas de 
retenção repetida dos alunos, acompanhadas dos pareceres dos encarregados de educação, dos serviços 
especializados de apoio educativo e dos psicólogos; 

 Participação dos alunos, de forma sistemática, na sua própria avaliação; 
 Inclusão no processo individual dos alunos de documentação que revele o seu percurso escolar; 
 Monitorização do processo de avaliação nas diversas Estruturas de Orientação Educativa e pelo Conselho 

Executivo. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Definição dos critérios pelo CP, no que respeita à avaliação diagnóstica; 
 Distinção clara ente planos de recuperação e de acompanhamento; 
 Apreciação descritiva referente à avaliação sumativa interna na informação prestada aos encarregados de 

educação dos alunos dos 2º e 3º CEB; 
 Monitorização do processo de avaliação pelo CP. 
 
 
3. ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS E DOS RESULTADOS 
 
3.1. Elaboração e Implementação de Planos 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Elaboração dos planos de recuperação, no final do 1.º período, para os alunos do 1.º ciclo, sempre que 

revelaram dificuldades em prosseguir com sucesso as aprendizagens e para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos, 
que tenham obtido três ou mais níveis inferiores a 3; 

 Elaboração dos planos de recuperação, no decurso do 2.º período, até à interrupção das aulas, no Carnaval, 
sempre que os alunos indiciaram dificuldades de aprendizagem; 

 Elaboração dos planos para os alunos que foram  retidos em resultado da avaliação sumativa interna; 
 Elaboração dos planos de recuperação pelo professor do 1º ciclo e pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, 

com a participação de outros técnicos de educação, dos próprios alunos e dos encarregados de educação; 
 Apreciação pelo CP das propostas dos planos de recuperação, para avaliação da sua adequabilidade às 

situações diagnosticadas;  
 Apresentação dos planos de recuperação, depois de aprovados, à Direcção Executiva;  
 Disponibilização dos recursos humanos e materiais necessários à execução dos planos de recuperação; 
 Comunicação aos encarregados de educação dos planos de recuperação; 
 Implementação imediata dos planos de recuperação. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Estruturação diferenciada dos planos de recuperação e de acompanhamento. 
 
3.2. Outras Estratégias de Melhoria Organizacional 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Humanização do espaço físico de algumas unidades do Agrupamento; 
 Elaboração de horários em função dos interesses dos alunos; 
 Atendimento dos encarregados de educação em tempo ajustado aos seus horários laborais; 
 Diversificação ajustada dos recursos didáctico-pedagógicos; 
 Sistema de comunicação interna do Agrupamento; 
 Sistema de comunicação com a comunidade educativa. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Promoção do envolvimento dos encarregados de educação. 
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4. AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Participação de todos os intervenientes na avaliação dos planos; 
 Elaboração e envio, à DREC, do relatório resultante da avaliação dos planos e do relatório da avaliação 

relativo às provas de aferição, de acordo com o ponto n.º 7 do Despacho n.º 2351/2007, de 14 de Fevereiro; 
 Criação de momentos de reflexão entre os docentes para análise dos resultados escolares, com regularidade, 

no decurso do ano lectivo; 
 Realização de análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos dos 1.º e 2.º ciclos na avaliação 

sumativa interna e nas provas de aferição, por turma, por ano e por ciclo; 
 Realização de análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos do 3.º ciclo na avaliação sumativa 

interna e na sumativa externa (exames nacionais). 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Avaliação global por parte da gestão intermédia e/ou de topo das estratégias de melhoria relativas à 

implementação dos planos de recuperação e acompanhamento e de outras medidas de carácter 
organizacional;  

 Monitorização das estratégias de melhoria adoptadas; 
 Elaboração de estudos comparativos dos resultados alcançados no final do ano lectivo com os de anos 

anteriores; 
 Preparação do ano lectivo seguinte, no que respeita à organização e à gestão pedagógica, à reformulação 

das práticas lectivas e ao reforço da avaliação formativa, tendo em atenção os resultados da avaliação, no 
sentido de diminuir as discrepâncias entre as taxas de sucesso de Língua Portuguesa e de Matemática nos 
exames nacionais do 9.º ano. 

 
5. PERCURSOS CURRICULARES ALTERNATIVOS 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Elaboração da estrutura curricular respeitando a organização por ciclo de escolaridade;  
 Reunião quinzenal dos docentes das turmas para definição e acompanhamento da evolução dos alunos; 
 Definição da carga horária semanal das disciplinas do currículo, respeitando os limites previstos por ano e 

ciclo;  
 Definição da carga horária semanal nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática respeitando a prevista 

no currículo regular;  
 Elaboração da estrutura curricular, contemplando uma formação escolar (Língua Portuguesa, Inglês, 

Matemática, História, Ciências da Natureza, Educação Física, Educação Musical) e artística (Introdução às 
Tecnologias da Informação e Comunicação, Oficina Artes, Fotografia); 

 Monitorização do funcionamento pedagógico das turmas por parte do CP. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Elaboração do plano curricular do percurso alternativo por uma equipa de professores/formadores; 
 Leccionação da turma pelos docentes/ técnicos responsáveis pela elaboração do currículo; 
 Definição dos conteúdos das disciplinas com base nos resultados da avaliação diagnóstica, nas necessidades 

e nos interesses dos alunos, bem como nas necessidades do meio onde se inserem e no ajustamento e na 
articulação entre as diversas componentes do currículo e outras actividades de enriquecimento curricular. 

 
 
 
Data: 30/11/ 2007 
 
O Inspector: Fernando Nuno Pimentel Vasconcellos 
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Resultados escolares e estratégias de melhoria no ensino básico  
ANEXO 1 

 

Identificação e caracterização da unidade de gestão  
 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO 
 
 
2. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO  
 

Estabelecimentos  
 

A1 - Ed. Pré-Esc. A2 - 1.º C A3 - 2.º e 3.º C A4 - EBI A5 - 3.º C/Sec. A6 - Sec./ 3.º C A7 - Sec. A8 - Total 

1 4 0 1 0 0 0 6 

 
Crianças/Alunos 

A9 - Ed. Pré-Esc. A10 - 1.º C A11 - 2.º C A12 - 3.º C A13 - Total 

13 469 198 164 844* 
 
Docentes c/ componente lectiva 

A14 - Ed. Pré-Esc. A15 - 1.º C A16 - 2.º C A17 - 3.º C A18 - Apoio Educativo A19 - Total 

2 35 13 50 6 106 
 

A20 - Docentes s/ componente lectiva A21 - Dinamizadores (AEC) 

4 25 
 
Psicólogos 

A22 - A tempo inteiro A23 - A tempo parcial A24 - Total 

0 0 0 

 
Funcionários 
A25 - Auxiliares Acção Educativa A26 - Administrativos A27 - Outros A28 - Total 

25 9 3 37 

* Acrescem a estes alunos 68 CEF T2; 13 CEF T3 e 7 CEF T5 
 

Agrupamento de Escolas António Sena Faria de Vasconcelos Código 160817 
    

Escola sede EBI Faria de Vasconcelos Código 402576 
  

Endereço Rua António Roxo, nº 8 
  

Localidade Castelo Branco Código Postal 6000-320 Castelo Branco 
    

Concelho Castelo Branco Distrito Castelo Branco 
    

Telefone 272339470 Fax 272339471 
    

E-mail esc.f.vasc.cb@netvisao.pt   

mailto:esc.f.vasc.cb@netvisao.pt�
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I – RESULTADOS ESCOLARES 
      (dados relativos ao ano lectivo 2006/2007) 

ANEXO 2 
 

Resultados escolares 
(dados relativos ao ano lectivo 2006/2007) 

 
1.º CICLO 

1. Alunos 

Ano escolaridade 1- Portugueses 2 -Estrangeiros 3 -Etnias 4 -Total 5 -ASE  6 -NEE 
7 - C/ Planos 

7.1 - 
Recup. 

7.2 - 
Acomp. 

7.3 -
Desenvol. 

B1 - 1.º Ano 90 2 0 92 0 6 0 0 0 

B2 - 2.º Ano 125 4 16 145 0 12 26 0 0 

B3 - 3.º Ano 112 1 2 115 0 17 5 1 0 

B4 - 4.º Ano 95 3 1 99 0 10 8 2 0 

      B5 - Total 422 10 19 451 0 45 39 3 0 
 

B6 - Taxa de insucesso  6,21% B7 - Taxa de abandono   0,22% 

 
2. Transitaram de ano 

Ano 
escolaridade 

1- Total 
2 - S/ Aproveitamento 3 - C/ Planos 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 2.3 - L. Port. e Mat. 3.1 - Recup. 3.2 - Acomp. 3.3 - Desenvol. 

B8 - 1.º Ano 92 0 0 0 0 0 0 

B9 - 2.º Ano 126 0 0 0 11 0 0 

B10 - 3.º Ano 112 0 0 0 5 1 0 

B11 - 4.º Ano 92 0 0 0 7 2 0 

  B12 - Total 422 0 0 0 23 3 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1- Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 
4 - C/ Planos 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B13 - 2.º Ano 19 19 0 15 0 

B14 - 3.º Ano 3 3 0 0 0 

B15 - 4.º Ano 7 6 1 1 0 

       B16 - Total 29 28 1 16 0 

4. Concluíram o 1.º ciclo 
 

C/ Anos de frequência 

B17 - 3 anos B18 - 4 anos B19 - 5 anos B20 - 6 anos B21 - 7 ou + anos B22 - Total 

 91 1 0 0 92 
 

 
Sem aproveitamento 

B23 - Língua Portuguesa B24 - Matemática B25 - L. Portuguesa e Matemática  * 

0 0 0 
 

• Registar as medidas programadas, tendo em vista o sucesso educativo destes alunos (anexar, se necessário) 
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2.º CICLO 

 
1. Alunos 

Ano 
escolaridade 

1 - Portugueses 2 - Estrangeiros 3 - Etnias 4 - Total 5 - ASE  6 - NEE 

 

7 - C/ Planos 
7.1 - 

Recup. 
7.2 - 

Acomp. 

7.3 - 
Desenvol.  

B26 - 5.º Ano 109 1 7 117 4 10 33 7 0 

B27 - 6.º Ano 61 1 0 62 0 4 19 3 0 

   B28 - Total 170 2 7 179 4 14 52 10 0 
 

B29 - Taxa de insucesso  8,93% B30 - Taxa de abandono   5,03% 

 
2. Transitaram de ano 

Ano escolaridade 1 - Total 
2 - S/ Aproveitamento 3 - C/ Planos 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 2.3 - L. Port. e Mat. 3.1 - Recup. 3.2 - Acomp. 3.3- Desenvol. 

B31 - 5.º Ano 100 3 7 2 21 2 0 

B32 - 6.º Ano 53 0 21 0 12 1 0 

    B33 - Total 153 3 28 2 33 3 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1 - Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 

4 - C/ Planos 
 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B34 -5.º Ano 17 9 8 12 5 

B35 -6.º Ano 9 7 2 7 2 

      B36 -Total 26 16 10 19 7 

 
4. Concluíram o 2.º ciclo 

 

C/ Anos de frequência 
 

B37 - 1 ano B38 - 2 anos B39 - 3 anos B40 - 4 anos B41 - 5 ou + anos B42 - Total 
 45 7 1 0 

53 
 

 

Sem aproveitamento 
 

B43 - Língua Portuguesa B44 - Matemática B45 - L. Portuguesa e Matemática  * 

0 21 0 
 

* Registar as medidas programadas, tendo em vista o sucesso educativo destes alunos (anexar, se necessário) 
 

 

 
Obs – Os 19 alunos de etnia cigana estão integrados num projecto de integração e para estes não foi feito planos de 
acompanhamento e/ou planos de recuperação. 
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3.º CICLO 
 
1. Alunos 

Ano escolaridade 1 - Portugueses 2 - Estrangeiros 3- Etnias 4 - Total 5 - ASE  6 - NEE 

 

7 - C/ Planos 

7.1 
Recup. 

7.2 
Acomp. 

7.3 
Desenvol. 

B46 - 7.º Ano 69 1 0 70 0 7 38 7 0 

B47 - 8.º Ano 52 2 0 54 1 3 27 7 0 

B48 - 9.º Ano 63 1 1 65 4 4 31 18 0 

   B49 - Total 184 4 1 189 5 14 96 32 0 
 

B50 - Taxa de insucesso   23,81% B51 - Taxa de abandono  5,82% 

 
2. Transitaram de ano 

Ano escolaridade 1 - Total 

 

2 - S/ Aproveitamento 
 

 

3 - C/ Planos 
 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 
3.1 - 

Recuperação 
3.2 - 

Acompanhamento 
3.3 - 

Desenvolvimento 

B52 - 7.º Ano 51 7 11 22 4 0 

B53 - 8.º Ano 43 6 12 20 3 0 

B54 - 9.º Ano 39 5 10 20 3 0 

      B55 - Total 133 18 33 62 10 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1 - Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 
4 - C/ Planos 

 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B56 - 7.º Ano 19 15 4 16 3 

B57 - 8.º Ano 11 8 3 7 4 

B58 - 9.º Ano 26 22 4 11 15 

      B59 - Total 56 45 1 34 22 

 
4. Concluíram o 3.º ciclo 

 

C/ Anos de frequência 
 

B60 - 2 anos B61 - 3 anos B62 - 4 anos B63 - 5 anos B64 - 6 ou + anos B65 - Total 

0 22 12 4 1 39 
 

 

Sem aproveitamento   

B66 - Língua Portuguesa B67 - Matemática 

5 10 
 

 
 
 
 
OBS: NA REUNIÃO FINAL COM O CE, FOI ESTE ÓRGÃO ALERTADO PARA O ELEVADO N.º DE ALUNOS QUE FICOU RETIDO, TENDO SIDO 
OBJECTO DE PLANOS DE RECUPERAÇÃO OU DE ACOMPANHAMEMTO E PARA A NECESSIDADE DE ANALISAR COM PROFUNDIDADE ESTA 
MATÉRIA. 
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II – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 

 
 

1. Definição dos Critérios de Avaliação 
 
 
1.1. Participação  

 
 
 
  

Sim Não 
  A definição dos critérios de avaliação foi reflectida e analisada por todos os docentes do  
  Agrupamento/Escola em sede das estruturas de orientação educativa: 

                  C1 - conselho de docentes X  
                  C2 - conselho de directores de turma X  
                  C3 - departamentos curriculares X  
  C4 - Estas estruturas elaboraram e apresentaram propostas ao CP para definição dos critérios de 
  avaliação 

X 
 

  O CP definiu os critérios de avaliação após análise e negociação para: 
                   C5 - cada ciclo de escolaridade X  

                  C6 - cada ano de escolaridade  X 
                  C7 - a construção dos instrumentos de avaliação X  
                  C8 - a marcação das datas das provas/testes de avaliação 
 

X  
  C9 - Os critérios definidos pelo CP integram o Projecto Curricular de Agrupamento/Escola X  
  C10 - Os critérios definidos pelo CP integram os Projectos Curriculares de Turma  X 

 
  C11 - Apreciação global 

C7 – No 1.º ciclo 
 
                                                                                                                                                                        

 
 
1.2. Divulgação  

 
 

 
 
  

Sim Não 
  Os critérios de avaliação definidos pelo CP foram divulgados:  
                  C12 - aos docentes do Agrupamento/Escola através das respectivas estruturas X  
                  C13 - aos serviços especializados de apoio educativo através do seu representante no CP 

                   
 X 

                  C14 - aos alunos do 1.º ciclo pelo seu professor X  
  aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos:  
                  C15 - pelos professores de cada disciplina X  
                  C16 - pelo respectivo director de turma 
 

X  
  aos encarregados de educação: 
                  C17 - dos alunos do 1.º ciclo, na primeira reunião do ano lectivo com o professor da turma, 
                  aquando da apresentação dos conteúdos programáticos e dos objectivos a atingir X  

                  C18 - dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos na primeira reunião do ano lectivo com o director de 
                  turma, aquando da apresentação dos conteúdos programáticos e dos objectivos a atingir 
                           

X  

                  C19 - à associação de pais pela direcção executiva  X 
 
  C20 - Apreciação global 

C13 – Não existem na Escola 
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1.3. Registo de evidências das acções desenvolvidas  
 
 

 
 
  

Sim Não 
    C21 - Convocatórias para as reuniões do CP X  

  C22 - Convocatórias para as reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  
    C23 - Convocatórias para as reuniões com outros intervenientes no processo de avaliação dos 
    alunos 

X  

  Actas de reuniões:  
                  C24 - do conselho pedagógico X  
                  C25 - das diversas estruturas de orientação educativa X  
                  C26 - dos departamentos curriculares X  
                  C27 - do conselho de docentes X  
                  C28 - do conselho de directores de turma X  
                  C29 - do conselho de turma X  
                  C30 - dos serviços especializados de apoio educativo  X 
                  C31 - dos professores do 1.º ciclo com os encarregados de educação X  
                  C32 - dos directores de turma com os encarregados de educação X  
                  C33 - do conselho executivo com a associação de pais X  
  C34 – Sumários registados no livro de ponto X  
 
  C35 - Apreciação global 

 
 

 
 

2. Operacionalização dos Critérios de Avaliação 
 
2.1. Modalidades de avaliação 

 
 
 
  

Sim Não 
                  C36 - diagnóstica X  
                  C37 - formativa X  
                  C38 - sumativa interna X  
 
 

2.2. Avaliação diagnóstica  
 
 

 
 
  

Sim Não 
  Foi realizada: 
                  C39 - no início do ano lectivo X  
                  C40 - no decurso do ano lectivo quando necessária  X  
                  C41 - de forma articulada com a avaliação formativa X  
                  C42 - no respeito pelos critérios definidos pelo CP X  
  As matrizes das provas/testes foram construídas através de: 
                  C43 - um trabalho plural e partilhado X  
                  C44 - um trabalho meramente individual X  
  C45 – Os docentes do Agrupamento/Escola realizaram provas/testes de avaliação diagnóstica X  
  C46 - Os docentes realizaram o teste de avaliação diagnóstica, com base numa matriz uniforme, para 
  os alunos do mesmo ano de escolaridade  X 

  C47 - O Projecto Curricular de Turma contempla estratégias de diferenciação pedagógica X  
 

  C48 - Apreciação global 
C43 No 1.º ciclo 
C44 – Nos 2.º e 3.º ciclos 
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2.3. Avaliação formativa  Sim Não 
  Foi realizada:  
                  C49 - no decurso do ano lectivo, assumindo um carácter contínuo e sistemático X  
                  C50 - de forma articulada com a avaliação diagnóstica X  
                  C51 - no respeito pelos critérios definidos pelo conselho pedagógico X  
  C52 - Constituiu a principal modalidade de avaliação X  
  C53 - Recorreu a uma variedade de instrumentos de avaliação X  
  C54 - Contribuiu para a reformulação do Projecto Curricular de Turma X  
  Os instrumentos de avaliação foram construídos através de: 
                  C55 - um trabalho plural e partilhado X  
                  C56 - um trabalho meramente individual X  
 
  C57 - Apreciação global 

C55 – No 1.º ciclo 
C56 - Nos 2.º e 3.º ciclos 
 
 
 

 
 
2.4. Avaliação sumativa interna  Sim Não 

  Foi realizada:  
                  C58 - no final de cada período lectivo X  
                  C59 - no final de cada ano X  
                  C60 - no final de cada ciclo X  
                  C61 - utilizou a informação recolhida no âmbito da avaliação formativa X  
                  C62 - respeitou os critérios definidos pelo conselho pedagógico X  
  Os instrumentos de avaliação foram construídos através de:  
                  C63 - um trabalho plural e partilhado X  
                  C64 - um trabalho meramente individual X  
  Foi da responsabilidade: 
                  C65 - do professor de cada turma, no 1.º ciclo, em articulação com o conselho de docentes X  
                  C66 - dos professores que integram o conselho de turma nos 2.º e 3.º ciclos X  
  A informação resultante: 
                  C67 - traduziu a formulação de um juízo global sobre as aprendizagens realizadas pelos 
                 alunos X  

  No 1.º ciclo, expressou-se de forma descritiva:  
                  C68 - nas áreas curriculares disciplinares X  
                  C69 - nas áreas curriculares não disciplinares X  
                  C70 - nas actividades de enriquecimento curricular  X  
  Nos 2.º e 3.º ciclos expressou-se:  
                  C71 - numa classificação de 1 a 5 em todas as disciplinas X  
                  C72 - numa menção qualitativa nas áreas curriculares não disciplinares  X  
  C73 - A informação aos encarregados de educação foi acompanhada de uma apreciação descritiva X  
  C74 - O registo de língua utilizado nos documentos de avaliação trimestral é acessível a qualquer 
  encarregado de educação X  

  O resultado da avaliação sumativa interna promoveu a adopção de estratégias com vista ao  
  sucesso educativo dos alunos, designadamente: 
                  C75 - Planos de recuperação X  
                  C76 - Planos de acompanhamento X  
                  C77 - Planos de desenvolvimento  X 
  C78 - A progressão ou retenção dos alunos baseou-se na avaliação sumativa interna X  

 
  C79 - Apreciação global 
 

C63 – No 1.º ciclo 
C64 – Nos 2.º e 3.º ciclos 
C77 – Não se verificou nenhuma situação que o justificasse 
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2.4.1. Avaliação sumativa extraordinária 

 
 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  C80 -  Foram submetidos a esta modalidade de avaliação os alunos já retidos em qualquer ano de 
  escolaridade e que não possuíam condições necessárias para progredir 

X  

  C81 - As propostas de retenção repetida foram apresentadas ao CP pelo professor do 1.º ciclo X  
                  - com pareceres dos: 
                          C82 - encarregados de educação X  
                          C83 - serviços de psicologia e orientação  X 
                  C84 - com um plano de acompanhamento  X  
  C85 - As propostas de retenção repetida foram apresentadas ao CP pelo conselho de turma (2.º e 3.º 
  ciclos)   

                  - com pareceres dos: 
                          C86 - encarregados de educação X  
                          C87 - serviços de psicologia e orientação  X 
                  C88 - com um plano de acompanhamento X  
                  C89 - com proposta para percurso alternativo ou curso de educação e formação X  

 
  C90 - Apreciação global 
 

C83 e C87 -  Não existem na Escola 
 

 
 
2.4.2. Casos especiais de progressão  

 
 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  C91- Progrediram mais rapidamente no ensino básico os alunos que revelaram capacidades de 
  aprendizagem excepcionais    X 

  C92- As propostas de progressão antecipada foram apresentadas ao CP pelo professor do 1.º ciclo  X 
                  - acompanhadas de pareceres dos: 
                          C93 - encarregados de educação  X 
                          C94 - serviços especializados de apoio educativo ou psicólogos  X 
  C95 - As propostas de progressão antecipada foram apresentadas ao CP pelo conselho de turma (2.º 
  e 3.º ciclos)  

X 

                  - acompanhadas de pareceres dos:  X 
                          C96 - encarregados de educação  X 
                          C97 - serviços especializados de apoio educativo ou psicólogos  X 

 
  C98 - Apreciação global 
 

 Não se verificou nenhum caso especial de progressão. 
 
 

 
 
 

2.5. Auto-avaliação  
 

 
 
  

Sim Não 
  C99 - Os alunos participaram, de forma sistemática, na sua própria avaliação X  
  C100 - Os alunos, a partir do 3.º ano de escolaridade efectuaram uma auto-avaliação escrita X  
  C101 - A matriz da ficha de auto-avaliação foi elaborada de acordo com os princípios definidos pelo 
  CP 

X  

 
  C102 - Apreciação global 
 

C101 – No 1.º ciclo. Nos 2.º e 3.º ciclo os alunos também fazem auto-avaliação no final de cada trimestre, contudo não é 
suficientemente tratada pelos professores. 
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2.6 Processo individual do aluno Sim Não 
  C103 - O percurso escolar do aluno encontra-se documentado no seu processo individual X  
  C104 - O processo individual proporciona uma visão global desse percurso  X  
  C105 - Estão arquivados registos das diversas modalidades de avaliação sobre o desempenho dos 
  alunos 

X  

                  C106 - diagnóstica X  
                  C107 - formativa X  
                  C108 - sumativa X  
                  C109 - auto-avaliação X  
  C110 - O Regulamento Interno estabelece as regras para consulta do processo individual X  

 
  C111 - Apreciação global 

 
 

 
 

2.7. Avaliação externa  Sim Não 
  A Direcção Executiva enviou à Direcção Regional o relatório da avaliação relativo às provas de 
  aferição, contendo:  
                  C112 - a análise do desempenho dos alunos do Agrupamento/Escola X  
                  C113 - o plano de acção para o ano lectivo seguinte X  

 
  C114 -  Apreciação global 

 
 

 
 

2.8. Monitorização do processo de avaliação  Sim Não 
  Procedimentos regulares de monitorização:  
                  C115 - nas diversas estruturas de orientação educativa para cumprimento e operaciona- 
                  lização dos critérios de avaliação  X  

                  - no conselho pedagógico para assegurar: 
                          C116 - o cumprimento do currículo nacional X  
                          C117 - o primado da avaliação formativa X  
                          C118 - a valorização dos processos de auto-avaliação  X 
                          C119 - a utilização de técnicas e instrumentos diversificados de avaliação X  
                          C120 - a (re)orientação do processo educativo X  
                          C121 - a retenção dos alunos como medida pedagógica de última instância X  
                          C122 - a participação de diversos intervenientes X  

 
 Sim Não 
                          C123 - professores X  
                          C124 - alunos  X 
                          C125 - conselho de docentes X  
                          C126 - conselho de turma X  
                          C127 - órgãos de gestão X  
                          C128 - encarregados de educação X  
                          C129 - serviços especializados de apoio educativo  X 
                  - na direcção executiva para garantir a transparência, rigor e a equidade do processo:  
                          C130 - cumprimento das orientações definidas a nível nacional X  
                          C131 - respeito pelas regras estabelecidas no Regulamento Interno X  
                          C132 - salvaguarda dos interesses de todos os intervenientes  X  
 
  C133 - Apreciação global 

 
C118 – Nos 2.º e 3.º ciclos 
C129 – Não existem na escola. 
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2.9. Registo de evidências das acções desenvolvidas 
 
 

 
 
  

Sim Não 
    C134 - Convocatórias para reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  

  C135 - Convocatórias para reuniões do prof. 1.º ciclo c/ os encarregados de educação X  
  C136 - Convocatórias para reuniões do director de turma c/ os encarregados de educação X  
  C137 - Actas de reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  
  C138 - Actas de reuniões com os encarregados de educação X  
  C139 - Ordens de serviço X  
  C140 - Dossiers de departamento X  
  C141 - Processos individuais dos alunos X  
  C142 - Portfolios construídos pelos alunos X  
  C143 - Cadernetas escolares X  
  C144 - Sumários registados no livro de ponto  X  
  C145 - Planos de recuperação X  
  C146 - Planos de acompanhamento X  
  C147 - Planos de desenvolvimento  X 
  C148 - Regulamento Interno X  
  C149 - Projecto Curricular de Agrupamento/Escola X  
  C150 - Projectos Curriculares de Turma X  
  C151 - Relatórios intercalares de avaliação das aprendizagens elaborados pelas diversas estruturas 
  de orientação educativa  X 

 
  C152 - Apreciação global 

 
C142 – Dos alunos do 1.º ciclo 
 
 

 
 

III – ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS E RESULTADOS 
 

1. Elaboração e implementação de Planos 
 

1.1 Planos de recuperação Sim Não 
  Os planos de recuperação foram elaborados:  
    no final do 1.º período: 
                  D1 - para os alunos do 1.º ciclo, sempre que revelaram dificuldades em prosseguir com 
                  sucesso as aprendizagens 

X  

                  D2 - para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos por terem obtido três ou mais níveis inferiores a 3 X  
  no decurso do 2.º período, até à interrupção das aulas no Carnaval: 
                  D3 - sempre que os alunos indiciaram dificuldades de aprendizagem X  
    pelo professor do 1º ciclo, com a participação: 
                  D4 – de outros técnicos de educação  X 
                  D5 - dos próprios alunos  X 
                  D6 - dos encarregados de educação  X 
    pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de: X  
                  D7 - outros técnicos de educação  X 
                  D8 - os próprios alunos  X 
                  D9 - os encarregados de educação  X 
  D10 - As propostas dos planos de recuperação foram submetidas à apreciação do CP para avaliação 
  da sua adequabilidade às situações diagnosticadas 

X  

  D11 - Os planos, depois de aprovados, foram apresentados à direcção executiva X  
  D12 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução X  
  D13 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de recuperação aos encarregados de 
  educação 

X  

  D14 - O Agrupamento/Escola procedeu de imediato à sua implementação  X  
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 D15 -  Apreciação global 
 

Os alunos e os E. E não são suficientemente envolvidos na elaboração dos planos, embora tenham conhecimento deles. Na 
escola não existe SPO. 
                                                                                                                                                                       80 palavras  

 
 

1.2. Planos de acompanhamento   Sim Não 
  D16 - Os planos de acompanhamento foram elaborados no final do ano lectivo para os alunos que  
  tenham sido objecto de retenção em resultado da avaliação sumativa interna X  

  D17 - Pelo professor do 1º ciclo com a participação de: X  
                  D18 - outros técnicos de educação  X 
                  D19 - os próprios alunos  X 
                  D20 - os encarregados de educação  X 
  D21 - Pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos com a participação de: X  
                  D22 - outros técnicos de educação  X 
                  D23 - os próprios alunos  X 
                  D24 - os encarregados de educação  X 
  D25 - As propostas dos planos de acompanhamento foram submetidas à apreciação do CP para 
  avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas 

X  

  D26 - Os planos, depois de aprovados, foram apresentados à direcção executiva X  
 

 Sim Não 
  D27 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução X  
  D28 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de acompanhamento aos encarregados de 
  educação 

X 
 

  D29 - Os planos de acompanhamento elaborados no ano lectivo anterior estão a ser aplicados aos 
  alunos  

X 
 

 
  D30 - Apreciação global 
 

Os alunos e os encarregados de educação não são suficientemente envolvidos na elaboração dos planos, embora tenham 
conhecimento deles. 
D22 – Não existem na escola 

 
1.3 Planos de desenvolvimento 

 
 
 
  

Sim Não 
  D31 - Os planos de desenvolvimento foram elaborados, no final do 1.º período, para os alunos que  
  revelaram capacidades excepcionais de aprendizagem  

X 

  D32 - Pelo professor do 1º ciclo com a participação de:  X 
                  D33 - outros técnicos de educação  X 
                  D34 - os próprios alunos  X 
                  D35 - os encarregados de educação  X 
  D36 - Pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de:  X 
                  D37 - outros técnicos de educação  X 
                  D38 - os próprios alunos  X 
                  D39 - os encarregados de educação  X 
  D40 - As propostas dos planos de desenvolvimento foram submetidas à apreciação do CP para 
  avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas  

X 

  D41 - Os planos de desenvolvimento depois de aprovados foram apresentados à direcção executiva  X 
  D42 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução  X 
  D43 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de desenvolvimento aos encarregados de 
  educação  

X 

  D44 - O Agrupamento/Escola procedeu de imediato à sua implementação   X 
 

  D45 - Apreciação global 
 

Não se verificou nenhuma situação 
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2. Outras estratégias de melhoria organizacional 

 
  

Sim Não 
  D46 - Humanização do espaço físico do Agrupamento/Escola X  
  D47 - Elaboração de horários em função dos interesses dos alunos X  
  D48 - Atendimento dos encarregados de educação em tempo ajustado aos seus horários laborais X  
  D49 - Participação activa dos encarregados de educação na vida da escola  X 
  D50 - Diversificação ajustada de recursos didáctico-pedagógicos X  
  D51 - Melhoria no sistema de comunicação interna no Agrupamento/Escola  X  
  D52 - Melhoria no sistema de comunicação com a comunidade educativa X  
  D53 - Outras  X 

 
  D54 - Apreciação global 

Embora as horas de atendimento aos encarregados de educação sejam marcadas em horário normal, estes são atendidos em 
horário pós-laboral, desde que, previamente, combinado entre as partes. 
O Presidente da Associação de Pais é presença assídua no CP, mas não se verifica que os pais participem activamente na vida da 
escola.  

 

IV – AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 
 

1. Estratégias  
 
 
  

Sim Não 
  O Agrupamento/Escola avaliou as estratégias de melhoria relativas: 
                   E1 - à implementação dos Planos (III.1) X  
                  E2 - outras estratégias de carácter organizacional (III.2) X  
 As estratégias adoptadas foram objecto de avaliação: 
                  E3 - contínua e sistemática X  
                  E4 - apenas no final do ano  X 
  E5 - A avaliação realizada foi participada por todos os intervenientes X  
  O Agrupamento/Escola possui registos que evidenciam a avaliação:  
                  E6 - global dos Planos implementados X  
                  E7 - das estratégias de melhoria organizacional X  
  E8 - O relatório resultante da avaliação dos Planos foi enviado à respectiva DRE X  
 
  E9 - Apreciação global 

 
 
2. Resultados escolares 

 
  

Sim Não 
  Existiram momentos de reflexão entre os docentes para analisar os resultados escolares: 
                  E10 - apenas no final de cada período lectivo  X 
                  E11 - com regularidade, no decurso do ano lectivo X  
                  E12 - só no final do ano lectivo  X 
  Foi efectuada análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos dos 1.º e 2.º ciclos  
  na avaliação sumativa interna e nas provas de aferição:  
                  E13 - por turma  X 
                  E14 - ano   X 
                  E15 - ciclo  X 
  E16 - Foi efectuada análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos do 3.º ciclo na  
  avaliação sumativa interna e na sumativa externa (exames nacionais) X  

  E17 - Foram elaborados estudos comparativos dos resultados alcançados no final do ano lectivo com  
  os do ano anterior  X 

  A avaliação dos resultados foi considerada na preparação do ano lectivo seguinte, designadamente: 
                  E18 - na organização e gestão pedagógica  X 
                  E19 - na reformulação de práticas lectivas  X 
                  E20 - no reforço da avaliação formativa  X 

 
  E21 - Apreciação globa 
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Relatório Síntese 

Resultados Escolares e Estratégias de Melhoria no Ensino Básico  
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FARIA DE VASCONCELOS                                                              CÓDIGO 160817 
ESCOLA SEDE: EBI FARIA DE VASCONCELOS                                                                                      CÓDIGO 402576 
 
Período de intervenção: Dias 22,23 e 26 de Novembro de 2007 
Turmas seleccionadas: 4.º A; 6.ºD E 9.ºA 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
No âmbito da actividade Resultados Escolares e Estratégias de Melhoria no Ensino Básico, inserida no programa 
de acompanhamento do Plano Anual de Actividades da Inspecção-Geral da Educação, foi elaborado este relatório 
que apresenta as conclusões mais relevantes referentes às quatro áreas a seguir mencionadas e que foram 
objecto de análise nesse Agrupamento de Escolas. 
 
1. RESULTADOS ESCOLARES 
 
1.1. Indicadores de sucesso 
 
Tendo como referência os indicadores de sucesso apurados pela IGE1

 

 do ano lectivo de 2004/2005 e os dados 
fornecidos pelo Agrupamento relativos ao ano lectivo de 2006/2007, estabeleceu-se a comparação dos resultados 
obtidos pelos alunos. 

Aspectos mais positivos 
 
Taxa de transição ao 2.º ciclo com 11 ou mais anos (0%), igual à média do indicador de referência (0%).  
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Taxa de transição ao 2.º ciclo (92,9%), 4% inferior ao indicador de referência (96,9%); 
Taxa de transição no 3.º ciclo (60%), 20,7% inferior ao indicador de referência (80,7%), sendo que 40% dos 
alunos transitaram ao 3.º ciclo e 26% dos alunos termina o 3.º ciclo sem aproveitamento a Matemática; 
Taxa de desperdício2

Taxa de sucesso no 3.º ciclo (70%), 9,8% inferior ao indicador de referência (79,8%). 
 no EB (5,9%), apesar de 4,7% inferior ao indicador de referência (10,6%); 

 
1.2. Provas de aferição 
 
Tendo como referência os resultados nacionais das provas de aferição relativos ao ano lectivo de 2006/20073

 

 e os 
dados fornecidos pelo Agrupamento referentes ao mesmo ano lectivo, em relação às disciplinas de Língua 
Portuguesa e de Matemática, estabeleceu-se a comparação dos resultados obtidos. 

Aspectos mais positivos 
 
Localização da taxa de sucesso de Matemática (89%), no 1.º ciclo, 8,70% acima da taxa nacional; 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (88%), no 1.º ciclo, 1,10% abaixo da taxa nacional; 
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (81,4%), no 2.º ciclo, 4% abaixo da taxa nacional; 
Localização da taxa de sucesso de Matemática (55,4%), no 2.º ciclo, 3,5% abaixo da taxa nacional. 
 
 
 

                                              
1 www.ige.min-edu.pt (Avaliação, Desempenho Escolar dos Alunos, SUBSITE). 
2 Valor óptimo 0%. 
3 Provas de aferição do 4.º Ano 2006/2007 (Língua Portuguesa - 89,10%; Matemática - 80,30%) e 6.º Ano (Língua Portuguesa - 85,40%; 
Matemática - 58,90%). 

http://www.ige.min-edu.pt/�
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Exames nacionais do 9.º ano 
 
Tendo como referência os resultados nacionais dos exames 2006//20074 e os dados fornecidos pelo Agrupamento 
relativos aos anos lectivos de 2005/2006 e 2006/2007, em relação às disciplinas de Língua Portuguesa5 e de 
Matemática6

 
, estabeleceu-se a comparação dos resultados obtidos. 

Aspectos mais positivos 
 
Evolução da taxa do sucesso de Língua Portuguesa. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Evolução da taxa do sucesso de Matemática, que se revela muito preocupante; 
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (71,9%), 16,1% abaixo da taxa nacional; 
Localização da taxa de sucesso de Matemática (12,5%), 16,5% abaixo da taxa nacional. 
 
 
2. PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 
 
2.1. Definição dos Critérios de Avaliação 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Reflexão sobre os critérios de avaliação por parte dos docentes do Agrupamento em sede das estruturas de 

orientação educativa; 
 Elaboração das propostas de definição dos critérios de avaliação pelas estruturas de gestão intermédia; 
 Elaboração de propostas de definição dos critérios de avaliação por outras estruturas de apoio educativo; 
 Apresentação das propostas de definição dos critérios de avaliação ao Conselho Pedagógico (CP); 
 Definição dos critérios de avaliação pelo CP, após análise e negociação, para cada ciclo de escolaridade e 

para a marcação das datas das provas/testes de avaliação; 
 Construção dos instrumentos de avaliação, tendo em consideração a definição dos critérios de avaliação; 
 Inclusão dos critérios definidos no Projecto Curricular de Agrupamento (PCA); 
 Divulgação dos critérios de avaliação definidos junto de todos os docentes, alunos e encarregados de 

educação. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Definição dos critérios de avaliação pelo CP, após análise e negociação, para cada ano de escolaridade; 
 Inclusão dos critérios definidos nos Projectos Curriculares de Turma (PCT). 
 
2.2. Operacionalização dos Critérios de Avaliação 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Implementação das modalidades de avaliação (diagnóstica, formativa e sumativa), respeitando os critérios 

definidos; 
 Aplicação de provas/testes de avaliação diagnóstica pelos docentes do Agrupamento;  
 Consideração de estratégias de diferenciação pedagógica nos PCT; 
 Articulação da avaliação diagnóstica com as estratégias de diferenciação pedagógica; 
 Realização da avaliação formativa, no decurso do ano lectivo, assumindo um carácter contínuo e sistemático; 
 Articulação da avaliação formativa com a avaliação diagnóstica no respeito pelos critérios definidos pelo CP; 
 Utilização de uma variedade de instrumentos de avaliação formativa; 
 Realização da avaliação sumativa interna de acordo com os critérios definidos pelo CP; 
 Realização da avaliação sumativa utilizando a informação recolhida no âmbito da avaliação formativa; 
 Corresponsabilização do Conselho de Docentes e dos Conselhos de Turma na avaliação sumativa; 
 Apreciação descritiva referente à avaliação sumativa interna na informação prestada aos encarregados de 

educação; 
 Apreciações escritas nos documentos de avaliação com linguagem acessível a qualquer encarregado de 

educação; 
                                              
4 Exames do 9.º Ano 2006/2007 (Língua Portuguesa - 88%; Matemática - 29%). 
5 Ano lectivo 2005/2006 (34,5%), ano lectivo 2006/2007 (71,9%). 
6 Ano lectivo 2005/2006 (44,9%), ano lectivo 2006/2007 (12,5%). 
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 Elaboração de planos de recuperação e de acompanhamento, como estratégia de melhoria do sucesso 
educativo, resultante da avaliação sumativa interna; 

 Apresentação ao CP, pelo professor do 1º ciclo, das propostas de retenção repetida dos alunos, 
acompanhadas dos pareceres dos encarregados de educação e de um plano de acompanhamento;  

 Apresentação ao CP, pelo conselho de turma (2º e 3º ciclos), das propostas de retenção repetida dos alunos, 
acompanhadas dos pareceres dos encarregados de educação, bem como de um plano de acompanhamento 
e de uma proposta para percurso alternativo ou curso de educação e formação;  

 Inclusão no processo individual do aluno de documentação que revele o seu percurso escolar; 
 Monitorização do processo de avaliação nas diversas Estruturas de Orientação Educativa, pelo CP e pelo 

Conselho Executivo. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Construção de matrizes uniformes para as provas/testes, através de um trabalho plural e partilhado, nos 2.º e 

3.º ciclos; 
 Realização de testes de avaliação diagnóstica, com base nas matrizes construídas, para os alunos do mesmo 

ano de escolaridade, nos 2.º e 3.º ciclos; 
 Construção dos instrumentos de avaliação formativa e sumativa interna, através de um trabalho plural e 

partilhado, nos 2.º e 3.º ciclos; 
 Participação dos alunos, de forma sistemática, na sua própria avaliação, nos 2.º e 3.º ciclos. 
 
3. ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS E DOS RESULTADOS 
 
3.1. Elaboração e Implementação de Planos 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Elaboração dos planos de recuperação, no final do 1.º período, para os alunos do 1.º ciclo, sempre que 

revelaram dificuldades em prosseguir com sucesso as aprendizagens, e para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos 
que tenham obtido três ou mais níveis inferiores a 3; 

 Elaboração dos planos de recuperação, no final do 1.º período; 
 Elaboração dos planos de recuperação, no decurso do 2.º período, até à interrupção das aulas, no Carnaval, 

sempre que os alunos indiciaram dificuldades de aprendizagem; 
 Elaboração dos planos de acompanhamento para os alunos que foram retidos em resultado da avaliação 

sumativa interna; 
 Apreciação pelo CP das propostas dos planos de recuperação e de acompanhamento para avaliação da sua 

adequabilidade às situações diagnosticadas;  
 Apresentação dos planos de recuperação e de acompanhamento, depois de aprovados, à Direcção Executiva;  
 Disponibilização dos recursos humanos e materiais necessários à execução dos planos de recuperação e de 

acompanhamento; 
 Comunicação aos encarregados de educação dos planos de recuperação e de acompanhamento; 
 Implementação imediata dos planos de recuperação; 
 Implementação dos planos de acompanhamento desde o início do ano lectivo. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Elaboração dos planos de recuperação e de acompanhamento com a participação dos próprios alunos e dos 

encarregados de educação. 
 
3.2. Outras Estratégias de Melhoria Organizacional 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Humanização do espaço físico do Agrupamento;  
 Elaboração de horários em função dos interesses dos alunos; 
 Atendimento dos encarregados de educação em tempo ajustado aos seus horários laborais; 
 Sistema de comunicação interna do Agrupamento; 
 Sistema de comunicação com a comunidade educativa. 
 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Promoção do envolvimento dos encarregados de educação. 
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4. AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Avaliação por parte dos órgãos de gestão intermédia e de topo das estratégias de melhoria relativas à 

implementação dos planos e de outras medidas de carácter organizacional; 
 Monitorização das estratégias de melhoria adoptadas; 
 Participação de todos os intervenientes na avaliação realizada; 
 Elaboração e envio, à respectiva DRE, do relatório resultante da avaliação dos planos e do relatório da 

avaliação relativo às provas de aferição, de acordo com o ponto n.º 7 do Despacho n.º 2351/2007, de 14 de 
Fevereiro, pela Direcção Executiva; 

 Criação de momentos de reflexão entre os docentes para análise dos resultados escolares, com regularidade, 
no decurso do ano lectivo; 

 Realização de análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos do 3.º ciclo na avaliação sumativa 
interna e na sumativa externa (exames nacionais); 

 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Realização de análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos dos 1.º e 2.º ciclos na avaliação 

sumativa interna e nas provas de aferição, por turma, por ano e por ciclo; 
 Elaboração de estudos comparativos dos resultados alcançados no final do ano lectivo com os do ano 

anterior; 
 Preparação do ano lectivo seguinte, no que respeita à organização e à gestão pedagógica, à reformulação 

das práticas lectivas e ao reforço da avaliação formativa, tendo em atenção os resultados da avaliação, 
nomeadamente as discrepâncias entre as taxas de sucesso nos 1.º e 2. º e 3.º ciclos e as baixas taxas de 
sucesso de Matemática, nos exames nacionais do 9.º ano, que se revelam muito preocupantes. 

 
 
Data: 27/11/2007 
 
A Inspectora: Maria Silvina Mano Marques 
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Resultados escolares e estratégias de melhoria no ensino básico  
 

Ano lectivo 2007/2008 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO 

 
 
 CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO (em números) 
 

Estabelecimentos  
 

A1 - Ed. Pré-Esc. A2 - 1.º C A3 - 2.º e 3.º C A4 - EBI A5 - 3.º C/Sec. A6 - Sec./ 3.º C A7 - Sec. A8 - Total 

4 9 1 0 0 0 0 14 

 
Crianças/Alunos 

A9 - Ed. Pré-Esc. A10 - 1.º C A11 - 2.º C A12 - 3.º C A13 - Total 

74 306 146 185 711 
 
Docentes c/ componente lectiva 

A14 - Ed. Pré-Esc. A15 - 1.º C A16 - 2.º C A17 - 3.º C A18 - Apoio Educativo A19 - Total 

5 21 22 30 4 82 
 

A20 - Docentes s/ componente lectiva A21 - Dinamizadores (AEC) 

1 0 
 
Psicólogos 

A22 - A tempo inteiro A23 - A tempo parcial A24 - Total 

1 0 1 

 
Funcionários 
A25 - Auxiliares Acção Educativa A26 - Administrativos A27 - Outros A28 - Total 

25 9 10 44 

 

Agrupamento Agrupamento de Escolas “Finisterra” Código 160180 
    

Escola sede Escola E.B. 2,3 Carlos de Oliveira Código 340509 
  

Endereço Rua Professora Ester dos Prazeres Barbosa 
  

Localidade Febres Código Postal 3060-318 Febres 
    

Concelho Cantanhede Distrito Coimbra 
    

Telefone 231461870 Fax 231461273 
    

E-mail Agrupamentofebres@sapo.pt   
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I – RESULTADOS ESCOLARES 
       
                                 2006/2007 

 
1.º CICLO 

1. Alunos 

Ano escolaridade 1- Portugueses 2 -Estrangeiros 3 -Etnias 4 -Total 5 -ASE  6 -NEE 
7 - C/ Planos 

7.1 - 
Recup. 

7.2 - 
Acomp. 

7.3 -
Desenvol. 

B1 - 1.º Ano 72 0 3 75 0 3 
 
     0 

 
     0 

 
      0 

B2 - 2.º Ano 79 0 2 81 0 9 13 7 0 

B3 - 3.º Ano 77 3 0 80 0 4 9 1 2 

B4 - 4.º Ano 87 0 0 87 0 17 12 4 0 

      B5 - Total 315 3 5 323 0 33 34 12 2 
 

B6 - Taxa de insucesso    6,5 % B7 - Taxa de abandono   0 % 

 
2. Transitaram de ano 

Ano 
escolaridade 

1- Total 
2 - S/ Aproveitamento 3 - C/ Planos 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 2.3 - L. Port. e Mat. 3.1 - Recup. 3.2 - Acomp. 3.3 - Desenvol. 

B8 - 1.º Ano 75 3 2 0 0 0 0 

B9 - 2.º Ano 69 0 0 1 5 7 0 

B10 - 3.º Ano 77 0 1 3 6 1 2 

B11 - 4.º Ano 81 0 0 0 8 4 0 

  B12 - Total 302 3 3 4 19 12 2 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1- Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 
4 - C/ Planos 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B13 - 2.º Ano 12 12 0 8 0 

B14 - 3.º Ano 3 3 0 3 0 

B15 - 4.º Ano 6 6 0 4 0 

       B16 - Total 21 21 0 15 0 

 
4. Concluíram o 1.º ciclo 

 
C/ Anos de frequência 

B17 - 3 anos B18 - 4 anos B19 - 5 anos B20 - 6 anos B21 - 7 ou + anos B22 - Total 

2 60 18 1 0 81 
 

 
Sem aproveitamento 

B23 - Língua Portuguesa B24 - Matemática B25 - L. Portuguesa e Matemática  * 

1 1 1 
 

* Proposto para turma de Percurso Curricular Alternativo. 
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2.º CICLO 

 
1. Alunos 

Ano 
escolaridade 

1 - Portugueses 2 - Estrangeiros 3 - Etnias 4 - Total 5 - ASE  6 - NEE 

 

7 - C/ Planos 
7.1 - 

Recup. 
7.2 - 

Acomp. 

7.3 - 
Desenvol.  

B26 - 5.º Ano 73 1 0 74 21 9 17 6 0 

B27 - 6.º Ano 71 0 2 73 27 8 26 2 0 

   B28 - Total 144 1 2 147 48 17 43 8 0 
 

B29 - Taxa de insucesso  6,1 % B30 - Taxa de abandono    0,68 % 

 
2. Transitaram de ano 

Ano escolaridade 1 - Total 
2 - S/ Aproveitamento 3 - C/ Planos 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 2.3 - L. Port. e Mat. 3.1 - Recup. 3.2 - Acomp. 3.3- Desenvol. 

B31 - 5.º Ano 71 12 8 3 15 6 0 

B32 - 6.º Ano 67 8 10 0 22 2 0 

    B33 - Total 138 20 18 3 37 8 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1 - Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 

4 - C/ Planos 
 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B34 -5.º Ano 3 3 0 2 0 

B35 -6.º Ano 6 5 1 4 0 

      B36 -Total 9 8 1 6 0 

 
4. Concluíram o 2.º ciclo 

 

C/ Anos de frequência 
 

B37 - 1 ano B38 - 2 anos B39 - 3 anos B40 - 4 anos B41 - 5 ou + anos B42 - Total 
--- 62 5 0 0 

67 
 

 

Sem aproveitamento 
 

B43 - Língua Portuguesa B44 - Matemática B45 - L. Portuguesa e Matemática  * 

8 10 0 
 

* Registar as medidas programadas, tendo em vista o sucesso educativo destes alunos (anexar, se necessário) 
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3.º CICLO 
 
1. Alunos 

Ano escolaridade 1 - Portugueses 2 - Estrangeiros 3- Etnias 4 - Total 5 - ASE  6 - NEE 

 

7 - C/ Planos 

7.1 
Recup. 

7.2 
Acomp. 

7.3 
Desenvol. 

B46 - 7.º Ano 66 1 0 67 23 10 16 9 0 

B47 - 8.º Ano 70 0 0 70 27 6 27 8 0 

B48 - 9.º Ano 48 0 0 48 22 2 23 6 0 

   B49 - Total 184 1 0 185 72 18 66 23 0 
 

B50 - Taxa de insucesso    10,2 % B51 - Taxa de abandono    1,08 % 

 
2. Transitaram de ano 

Ano escolaridade 1 - Total 

 

2 - S/ Aproveitamento 
 

 

3 - C/ Planos 
 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 
3.1 - 

Recuperação 
3.2 - 

Acompanhamento 
3.3 - 

Desenvolvimento 

B52 - 7.º Ano 60 14 5 11 8 0 

B53 - 8.º Ano 65 8 8 23 8 0 

B54 - 9.º Ano 41 3 8 18 5 0 

      B55 - Total 166 25 21 52 21 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1 - Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 
4 - C/ Planos 

 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B56 - 7.º Ano 7 7 0 5 1 

B57 - 8.º Ano 5 5 0 4 0 

B58 - 9.º Ano 7 5 2 5 1 

      B59 - Total 19 17 2 14 2 

 
4. Concluíram o 3.º ciclo 

 

C/ Anos de frequência 
 

B60 - 2 anos B61 - 3 anos B62 - 4 anos B63 - 5 anos B64 - 6 ou + anos B65 - Total 

--- 35 5 1 0 41 
 

 

Sem aproveitamento   

B66 - Língua Portuguesa B67 - Matemática 

3 8 
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II – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 
 
 

1. Definição dos Critérios de Avaliação 
 
 
1.1. Participação  

 
 
 
  

Sim Não 
  A definição dos critérios de avaliação foi reflectida e analisada por todos os docentes do  
  Agrupamento em sede das estruturas de orientação educativa: 

                  C1 - conselho de docentes X  
                  C2 - conselho de directores de turma  X 
                  C3 - departamentos curriculares X  
  C4 - Estas estruturas elaboraram e apresentaram propostas ao CP para definição dos critérios de 
  avaliação X  

  O CP definiu os critérios de avaliação após análise e negociação para: 
                   C5 - cada ciclo de escolaridade X  

                  C6 - cada ano de escolaridade X  
                  C7 - a construção dos instrumentos de avaliação X  
                  C8 - a marcação das datas das provas/testes de avaliação 
 

 X 
  C9 - Os critérios definidos pelo CP integram o Projecto Curricular de Agrupamento  X 
  C10 - Os critérios definidos pelo CP integram os Projectos Curriculares de Turma X  

 
  C11 - Apreciação global 

 
C7 – Merece desenvolvimento. 
 
 

 
 
1.2. Divulgação  

 
 

 
 
  

Sim Não 
  Os critérios de avaliação definidos pelo CP foram divulgados:  
                  C12 - aos docentes do Agrupamento através das respectivas estruturas X  
                  C13 - aos serviços especializados de apoio educativo através do seu representante no CP 

                   
X  

                  C14 - aos alunos do 1.º ciclo pelo seu professor X  
  aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos:  
                  C15 - pelos professores de cada disciplina X  
                  C16 - pelo respectivo director de turma 
 

X  
  aos encarregados de educação: 
                  C17 - dos alunos do 1.º ciclo, na primeira reunião do ano lectivo com o professor da turma, 
                  aquando da apresentação dos conteúdos programáticos e dos objectivos a atingir X  

                  C18 - dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos na primeira reunião do ano lectivo com o director de 
                  turma, aquando da apresentação dos conteúdos programáticos e dos objectivos a atingir 
                           

X  

                  C19 - à associação de pais pela direcção executiva X  
 
  C20 - Apreciação global 

 
C15 e c19 – Merecem desenvolvimento. 
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1.3. Registo de evidências das acções desenvolvidas  
 
 

 
 
  

Sim Não 
    C21 - Convocatórias para as reuniões do CP X  

  C22 - Convocatórias para as reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  
    C23 - Convocatórias para as reuniões com outros intervenientes no processo de avaliação dos 
    alunos X  

  Actas de reuniões:  
                  C24 - do conselho pedagógico X  
                  C25 - das diversas estruturas de orientação educativa X  
                  C26 - dos departamentos curriculares X  
                  C27 - do conselho de docentes X  
                  C28 - do conselho de directores de turma X  
                  C29 - do conselho de turma X  
                  C30 - dos serviços especializados de apoio educativo X  
                  C31 - dos professores do 1.º ciclo com os encarregados de educação X  
                  C32 - dos directores de turma com os encarregados de educação  X 
                  C33 - do conselho executivo com a associação de pais  X 
  C34 – Sumários registados no livro de ponto X  
 
  C35 - Apreciação global 

 
C34 – Merece desenvolvimento. 
 
 

 
 

2. Operacionalização dos Critérios de Avaliação 
 
2.1. Modalidades de avaliação 

 
 
 
  

Sim Não 
                  C36 - diagnóstica X  
                  C37 - formativa X  
                  C38 - sumativa interna X  
 
 

2.2. Avaliação diagnóstica  
 
 

 
 
  

Sim Não 
  Foi realizada: 
                  C39 - no início do ano lectivo X  
                  C40 - no decurso do ano lectivo quando necessária  X  
                  C41 - de forma articulada com a avaliação formativa X  
                  C42 - no respeito pelos critérios definidos pelo CP X  
  As matrizes das provas/testes foram construídas através de: 
                  C43 - um trabalho plural e partilhado X  
                  C44 - um trabalho meramente individual  X 
  C45 – Os docentes do Agrupamento/Escola realizaram provas/testes de avaliação diagnóstica X  
  C46 - Os docentes realizaram o teste de avaliação diagnóstica, com base numa matriz uniforme, para 
  os alunos do mesmo ano de escolaridade X  

  C47 - O Projecto Curricular de Turma contempla estratégias de diferenciação pedagógica X  
 

  C48 - Apreciação global 
 
C43 e C46 – Merece desenvolvimento. 
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2.3. Avaliação formativa  Sim Não 
  Foi realizada:  
                  C49 - no decurso do ano lectivo, assumindo um carácter contínuo e sistemático X  
                  C50 - de forma articulada com a avaliação diagnóstica X  
                  C51 - no respeito pelos critérios definidos pelo conselho pedagógico X  
  C52 - Constituiu a principal modalidade de avaliação X  
  C53 - Recorreu a uma variedade de instrumentos de avaliação X  
  C54 - Contribuiu para a reformulação do Projecto Curricular de Turma X  
  Os instrumentos de avaliação foram construídos através de: 
                  C55 - um trabalho plural e partilhado X  
                  C56 - um trabalho meramente individual  X 
 
  C57 - Apreciação global 

C55  – Merece desenvolvimento. 
 
 

 
 
2.4. Avaliação sumativa interna  Sim Não 

  Foi realizada:  
                  C58 - no final de cada período lectivo X  
                  C59 - no final de cada ano X  
                  C60 - no final de cada ciclo X  
                  C61 - utilizou a informação recolhida no âmbito da avaliação formativa X  
                  C62 - respeitou os critérios definidos pelo conselho pedagógico X  
  Os instrumentos de avaliação foram construídos através de:  
                  C63 - um trabalho plural e partilhado X  
                  C64 - um trabalho meramente individual  X 
  Foi da responsabilidade: 
                  C65 - do professor de cada turma, no 1.º ciclo, em articulação com o conselho de docentes X  
                  C66 - dos professores que integram o conselho de turma nos 2.º e 3.º ciclos X  
  A informação resultante: 
                  C67 - traduziu a formulação de um juízo global sobre as aprendizagens realizadas pelos 
                 alunos X  

  No 1.º ciclo, expressou-se de forma descritiva:  
                  C68 - nas áreas curriculares disciplinares X  
                  C69 - nas áreas curriculares não disciplinares X  
                  C70 - nas actividades de enriquecimento curricular  X  
  Nos 2.º e 3.º ciclos expressou-se:  
                  C71 - numa classificação de 1 a 5 em todas as disciplinas X  
                  C72 - numa menção qualitativa nas áreas curriculares não disciplinares  X  
  C73 - A informação aos encarregados de educação foi acompanhada de uma apreciação descritiva X  
  C74 - O registo de língua utilizado nos documentos de avaliação trimestral é acessível a qualquer 
  encarregado de educação X  

  O resultado da avaliação sumativa interna promoveu a adopção de estratégias com vista ao  
  sucesso educativo dos alunos, designadamente: 
                  C75 - Planos de recuperação X  
                  C76 - Planos de acompanhamento X  
                  C77 - Planos de desenvolvimento X  
  C78 - A progressão ou retenção dos alunos baseou-se na avaliação sumativa interna X  

 
  C79 - Apreciação global 

 
C63 – Merece desenvolvimento. 
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2.4.1. Avaliação sumativa extraordinária 
 
 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  C80 -  Foram submetidos a esta modalidade de avaliação os alunos já retidos em qualquer ano de 
  escolaridade e que não possuíam condições necessárias para progredir X  

  C81 - As propostas de retenção repetida foram apresentadas ao CP pelo professor do 1.º ciclo X  
                  - com pareceres dos: 
                          C82 - encarregados de educação X  
                          C83 - serviços de psicologia e orientação X  
                  C84 - com um plano de acompanhamento X  
  C85 - As propostas de retenção repetida foram apresentadas ao CP pelo conselho de turma (2.º e 3.º 
  ciclos) X  

                  - com pareceres dos: 
                          C86 - encarregados de educação X  
                          C87 - serviços de psicologia e orientação X  
                  C88 - com um plano de acompanhamento X  
                  C89 - com proposta para percurso alternativo ou curso de educação e formação X  

 
  C90 - Apreciação global 

 
 
 
 

 
 
2.4.2. Casos especiais de progressão  

 
 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  C91- Progrediram mais rapidamente no ensino básico os alunos que revelaram capacidades de 
  aprendizagem excepcionais   X  

  C92- As propostas de progressão antecipada foram apresentadas ao CP pelo professor do 1.º ciclo X  
                  - acompanhadas de pareceres dos: 
                          C93 - encarregados de educação X  
                          C94 - serviços especializados de apoio educativo ou psicólogos   
  C95 - As propostas de progressão antecipada foram apresentadas ao CP pelo conselho de turma (2.º 
  e 3.º ciclos) X  

                  - acompanhadas de pareceres dos: X  
                          C96 - encarregados de educação X  
                          C97 - serviços especializados de apoio educativo ou psicólogos X  

 
  C98 - Apreciação global 

 
 
 
 

 
 
 

2.5. Auto-avaliação  
 

 
 
  

Sim Não 
  C99 - Os alunos participaram, de forma sistemática, na sua própria avaliação X  
  C100 - Os alunos, a partir do 3.º ano de escolaridade efectuaram uma auto-avaliação escrita X  
  C101 - A matriz da ficha de auto-avaliação foi elaborada de acordo com os princípios definidos pelo 
  CP X  

 
  C102 - Apreciação global 
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2.6 Processo individual do aluno Sim Não 
  C103 - O percurso escolar do aluno encontra-se documentado no seu processo individual X  
  C104 - O processo individual proporciona uma visão global desse percurso  X  
  C105 - Estão arquivados registos das diversas modalidades de avaliação sobre o desempenho dos 
  alunos X  

                  C106 - diagnóstica X  
                  C107 - formativa X  
                  C108 - sumativa X  
                  C109 - auto-avaliação X  
  C110 - O Regulamento Interno estabelece as regras para consulta do processo individual X  

 
  C111 - Apreciação global 

 
C106 e C107 – Merecem desenvolvimento. 
 
 

 
 

2.7. Avaliação externa  Sim Não 
  A Direcção Executiva enviou à Direcção Regional o relatório da avaliação relativo às provas de 
  aferição, contendo:  
                  C112 - a análise do desempenho dos alunos do Agrupamento X  
                  C113 - o plano de acção para o ano lectivo seguinte X  

 
  C114 -  Apreciação global 

 
O relatório foi enviado através da plataforma moodle. 
 
 

 
 

2.8. Monitorização do processo de avaliação  Sim Não 
  Procedimentos regulares de monitorização:  
                  C115 - nas diversas estruturas de orientação educativa para cumprimento e operaciona- 
                  lização dos critérios de avaliação  X  

                  - no conselho pedagógico para assegurar: 
                          C116 - o cumprimento do currículo nacional X  
                          C117 - o primado da avaliação formativa X  
                          C118 - a valorização dos processos de auto-avaliação X  
                          C119 - a utilização de técnicas e instrumentos diversificados de avaliação X  
                          C120 - a (re)orientação do processo educativo X  
                          C121 - a retenção dos alunos como medida pedagógica de última instância X  
                          C122 - a participação de diversos intervenientes X  
                          C123 - professores X  
                          C124 - alunos X  
                          C125 - conselho de docentes X  
                          C126 - conselho de turma X  
                          C127 - órgãos de gestão X  
                          C128 - encarregados de educação X  
                          C129 - serviços especializados de apoio educativo X  
                  - na direcção executiva para garantir a transparência, rigor e a equidade do processo:  
                          C130 - cumprimento das orientações definidas a nível nacional X  
                          C131 - respeito pelas regras estabelecidas no Regulamento Interno X  
                          C132 - salvaguarda dos interesses de todos os intervenientes  X  
 
  C133 - Apreciação global 

 
C116  – Merece desenvolvimento 
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2.9. Registo de evidências das acções desenvolvidas 
 
 

 
 
  

Sim Não 
    C134 - Convocatórias para reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  

  C135 - Convocatórias para reuniões do prof. 1.º ciclo c/ os encarregados de educação X  
  C136 - Convocatórias para reuniões do director de turma c/ os encarregados de educação X  
  C137 - Actas de reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  
  C138 - Actas de reuniões com os encarregados de educação X  
  C139 - Ordens de serviço X  
  C140 - Dossiers de departamento X  
  C141 - Processos individuais dos alunos X  
  C142 - Portfolios construídos pelos alunos X  
  C143 - Cadernetas escolares X  
  C144 - Sumários registados no livro de ponto  X  
  C145 - Planos de recuperação X  
  C146 - Planos de acompanhamento X  
  C147 - Planos de desenvolvimento X  
  C148 - Regulamento Interno X  
  C149 - Projecto Curricular de Agrupamento X  
  C150 - Projectos Curriculares de Turma X  
  C151 - Relatórios intercalares de avaliação das aprendizagens elaborados pelas diversas estruturas 
  de orientação educativa X  

 
  C152 - Apreciação global 

 
C139 – Existem avisos e informações datadas e assinadas. 
C144 – Merece desenvolvimento 
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III – ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS E RESULTADOS 
 

1. Elaboração e implementação de Planos 
 

1.1 Planos de recuperação Sim Não 
  Os planos de recuperação foram elaborados:  
    no final do 1.º período: 
                  D1 - para os alunos do 1.º ciclo, sempre que revelaram dificuldades em prosseguir com 
                  sucesso as aprendizagens X  

                  D2 - para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos por terem obtido três ou mais níveis inferiores a 3 X  
  no decurso do 2.º período, até à interrupção das aulas no Carnaval: 
                  D3 - sempre que os alunos indiciaram dificuldades de aprendizagem X  
    pelo professor do 1º ciclo, com a participação: 
                  D4 – de outros técnicos de educação X  
                  D5 - dos próprios alunos  X 
                  D6 - dos encarregados de educação  X 
    pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de: X  
                  D7 - outros técnicos de educação X  
                  D8 - os próprios alunos  X 
                  D9 - os encarregados de educação  X 
  D10 - As propostas dos planos de recuperação foram submetidas à apreciação do CP para avaliação 
  da sua adequabilidade às situações diagnosticadas X  

  D11 - Os planos, depois de aprovados, foram apresentados à direcção executiva X  
  D12 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução X  
  D13 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de recuperação aos encarregados de 
  educação X  

  D14 - O Agrupamento/Escola procedeu de imediato à sua implementação  X  
 

 D15 -  Apreciação global 
 
 
 

 
 

1.2. Planos de acompanhamento   Sim Não 
  D16 - Os planos de acompanhamento foram elaborados no final do ano lectivo para os alunos que  
  tenham sido objecto de retenção em resultado da avaliação sumativa interna X  

  D17 - Pelo professor do 1º ciclo com a participação de: X  
                  D18 - outros técnicos de educação X  
                  D19 - os próprios alunos  X 
                  D20 - os encarregados de educação  X 
  D21 - Pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos com a participação de: X  
                  D22 - outros técnicos de educação X  
                  D23 - os próprios alunos  X 
                  D24 - os encarregados de educação  X 
  D25 - As propostas dos planos de acompanhamento foram submetidas à apreciação do CP para 
  avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas X  

  D26 - Os planos, depois de aprovados, foram apresentados à direcção executiva X  
  D27 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução X  
  D28 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de acompanhamento aos encarregados de 
  educação X  

  D29 - Os planos de acompanhamento elaborados no ano lectivo anterior estão a ser aplicados aos 
  alunos  X  

 
  D30 - Apreciação global 
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1.3 Planos de desenvolvimento 
 

 
 
  

Sim Não 
  D31 - Os planos de desenvolvimento foram elaborados, no final do 1.º período, para os alunos que  
  revelaram capacidades excepcionais de aprendizagem X  

  D32 - Pelo professor do 1º ciclo com a participação de: X  
                  D33 - outros técnicos de educação X  
                  D34 - os próprios alunos  X 
                  D35 - os encarregados de educação  X 
  D36 - Pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de:  X 
                  D37 - outros técnicos de educação  X 
                  D38 - os próprios alunos  X 
                  D39 - os encarregados de educação  X 

  D40 - As propostas dos planos de desenvolvimento foram submetidas à apreciação do CP para 
  avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas X  

  D41 - Os planos de desenvolvimento depois de aprovados foram apresentados à direcção executiva X  
  D42 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução X  
  D43 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de desenvolvimento aos encarregados de 
  educação X  

  D44 - O Agrupamento procedeu de imediato à sua implementação  X  
 

  D45 - Apreciação global 
 
D36 a D39 – Inexistência de alunos. 
 
 

 
 
 

2. Outras estratégias de melhoria organizacional 
 

 
  

Sim Não 
  D46 - Humanização do espaço físico do Agrupamento X  
  D47 - Elaboração de horários em função dos interesses dos alunos  X 
  D48 - Atendimento dos encarregados de educação em tempo ajustado aos seus horários laborais X  
  D49 - Participação activa dos encarregados de educação na vida da escola  X 
  D50 - Diversificação ajustada de recursos didáctico-pedagógicos X  
  D51 - Melhoria no sistema de comunicação interna no Agrupamento X  
  D52 - Melhoria no sistema de comunicação com a comunidade educativa X  
  D53 - Outras  X 

 
 
 
 

  D54 - Apreciação global 
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IV – AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
1. Estratégias  

 
 
  

Sim Não 
  O Agrupamento/Escola avaliou as estratégias de melhoria relativas: 
                   E1 - à implementação dos Planos (III.1) X  
                  E2 - outras estratégias de carácter organizacional (III.2) X  
 As estratégias adoptadas foram objecto de avaliação: 
                  E3 - contínua e sistemática X  
                  E4 - apenas no final do ano  X 
  E5 - A avaliação realizada foi participada por todos os intervenientes X  
  O Agrupamento/Escola possui registos que evidenciam a avaliação:  
                  E6 - global dos Planos implementados X  
                  E7 - das estratégias de melhoria organizacional X  
  E8 - O relatório resultante da avaliação dos Planos foi enviado à respectiva DRE X  
 
  E9 - Apreciação global 

 
 
                                                                                                                                                                       80 palavras  
 

 
 
2. Resultados escolares 

 
  

Sim Não 
  Existiram momentos de reflexão entre os docentes para analisar os resultados escolares: 
                  E10 - apenas no final de cada período lectivo  X 
                  E11 - com regularidade, no decurso do ano lectivo X  
                  E12 - só no final do ano lectivo  X 

  Foi efectuada análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos dos 1.º e 2.º ciclos  
  na avaliação sumativa interna e nas provas de aferição:  

                  E13 - por turma X  
                  E14 - ano  X  
                  E15 - ciclo X  

  E16 - Foi efectuada análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos do 3.º ciclo na  
  avaliação sumativa interna e na sumativa externa (exames nacionais) X  

  E17 - Foram elaborados estudos comparativos dos resultados alcançados no final do ano lectivo com  
  os do ano anterior  X 

  A avaliação dos resultados foi considerada na preparação do ano lectivo seguinte, designadamente: 
                  E18 - na organização e gestão pedagógica X  
                  E19 - na reformulação de práticas lectivas X  
                  E20 - no reforço da avaliação formativa X  

 
  E21 - Apreciação global 

 
E 20 – Merece desenvolvimento 
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Percursos Curriculares Alternativos – Despacho Normativo nº 1/2006, de 6 de Janeiro 
 
2006/2007 

 
 
2.º ciclo 

Ano 
escolaridade 

1 
Total de 
alunos 

2  Alunos por nível etário 3 
Total de 
turmas 

4  N. º de alunos por turma 

2.1 
11 a 13 anos 

2.2 
14 a 15 anos 

2.3 
>15 

4.1 
< 10 a 12 

4.2 
13 a 15 

4.3 
> 15 

P2 5.º Ano --- --- --- --- --- --- --- --- 

P3 6.º Ano 13 11 2 0 1 0 1 0 

P4 Total 13 11 2 0 1 0 1 0 
 
 
 
3.º ciclo 

Ano 
escolaridade 

1  
Total de 
alunos 

2  Alunos por nível etário 
3 

Total de 
turmas 

4  N. º de alunos por turma 

2.1 
12 a 13 anos 

2.2 
14 a 15 anos 

2.3 
>15 

4.1 
< 10 a 12 

4.2 
13 a 15 

4.3 
> 15 

P5 7.º Ano --- --- --- --- --- --- --- --- 

P6 8.º Ano 9 0 6 3 1 1 0 0 

P7 9.º Ano --- --- --- --- --- --- --- --- 

P8 Total 9 0 6 3 1 1 0 0 
 

 
2007/2008  

 
2.º ciclo 

Ano 
escolaridade 

1 
Total de 
alunos 

2  Alunos por nível etário 3 
Total de 
turmas 

4  N. º de alunos por turma 

2.1 
11 a 13 anos 

2.2 
14 a 15 anos 

2.3 
>15 

4.1 
< 10 a 12 

4.2 
13 a 15 

4.3 
> 15 

P2 5.º Ano 9 9 0 0 1 1 0 0 

P3 6.º Ano --- --- --- --- --- --- --- --- 

P4 Total 9 9 0 0 1 1 0 0 
 
 
3.º ciclo 

Ano 
escolaridade 

1  
Total de 
alunos 

2  Alunos por nível etário 
3 

Total de 
turmas 

4  N. º de alunos por turma 

2.1 
12 a 13 anos 

2.2 
14 a 15 anos 

2.3 
>15 

4.1 
< 10 a 12 

4.2 
13 a 15 

4.3 
> 15 

P5 7.º Ano 10 8 2 0 1 1 0 0 

P6 8.º Ano --- --- --- --- --- --- --- --- 

P7 9.º Ano  --- --- --- --- --- --- --- --- 

P8 Total 10 8 2 0 1 1 0 0 
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1. Organização do percurso curricular alternativo 

 
 
 
  

Sim Não 
  Q1 A elaboração do currículo do percurso foi confiada a uma equipa de professores  X  
  Q2 Esses docentes asseguram a leccionação da turma X  

 
  Q3 Apreciação global 

 
 
 
 

 
2. Os conteúdos do percurso curricular alternativo foram fixados com base  

 
 
 
  

Sim Não 
  Q4 Nos resultados da avaliação diagnóstica X  
  Q5 Nas necessidades e interesses dos alunos X  
  Q6 Nas necessidades do meio onde se inserem X  

  Q7 No ajustamento e articulação entre as diversas componentes do currículo e de outras 
  actividades de enriquecimento curricular X  

 
  Q8 Apreciação global 

 
 
 
 

 
3. Estrutura curricular  

   
 

 
 
  

Sim Não 
  Q9 A estrutura curricular respeita a organização por ciclo de escolaridade X  
  Q10 A carga horária semanal respeita os limites previstos por ano de escolaridade e ciclo de 
  Ensino (25h, 17 blocos, 18blocos) X  

  Q11 A carga horária prevista no currículo regular é mantida nas disciplinas de Língua Portuguesa e 
  Matemática (1º ciclo – Desp. Nº 19575/2006, 2º e 3º de acordo com o definido para as outras turmas).   X 

  Q12 A estrutura curricular contempla uma formação vocacional, pré-profissional  X  

  Q13 Que componentes de formação vocacional foram consideradas: Hortofloricultura/Saúde Alimentar   
 

3.1 Plano curricular 
Tipo de Formação Designação das disciplinas/Áreas disciplinares 
Q14 Escolar Língua Portuguesa, Inglês, Francês, Matemática, C. Naturais, 

C. Sociais; Física/Química; E. Física, Formação Cívica, Estudo 
Acomp. e EMRC. 

Q15 Artística Não tem 
Q16 Pré-profissional Informática 

 
  Q17 Apreciação global 

Q11 – Autorizado mais 0,5 bloco eLíngua Portuguesa e Matemática. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Processo individual do aluno 
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Sim Não 
  Q18 O processo individual possui materiais reveladores do percurso do aluno  X  

  Q19 O percurso escolar do aluno encontra-se documentado com pareceres de professores, 
  psicólogos e outros técnicos intervenientes no processo X  

  Estão arquivados(as):   
                 Q20 resultados de avaliação diagnóstica realizada no início da formação X  
                 Q21 instrumentos de avaliação variados  X  
                 Q22 informações sobre assiduidade  X  
                 Q23 registos de avaliação periódica e final X  
                 Q24 registos de auto-avaliação X  
                 Q25 autorização do encarregado de educação relativa à frequência do percurso curricular 
                 alternativo X  

 
  Q26 Apreciação global 

 
 
5. Assiduidade 

 
 
 
  

Sim Não 
  Q27 Os alunos são assíduos * X  
  Q28 Alguns alunos desistiram do percurso curricular alternativo no 1.º período (n.º) *  X 
  Q29 Alguns alunos desistiram do percurso curricular alternativo no 2.º período (n.º) *  X 

 
  Q30 Apreciação global  * 

 
 
6. Acompanhamento e avaliação 

 Sim Não 
  O Conselho Pedagógico: 
 
 

  

          Q31 acompanha o funcionamento pedagógico das turmas  X  
          Q32 efectua a avaliação do funcionamento das turmas  X  
  Q33 Os docentes das turmas reúnem quinzenalmente para definição e acompanhamento 
  da evolução dos alunos X  

 
  Q34 Apreciação global 

 
 
7. Certificação 

Foram atribuídos 
 
 
  

Sim Não 
  Q35 Certificados comprovativos de conclusão do percurso curricular alternativo com discriminação 
  de disciplinas e áreas curriculares (n.º)  X 

  Q36Diplomas de Ensino Básico (n.º)  X 
 

  Q37 Apreciação global 
 

 
8. Transição para Curso de Educação e Formação (CEF) 

 
 
  

Sim Não 
  Q38 Os alunos que efectuaram 15 anos e não concluíram a escolaridade obrigatória foram 
  integrados em CEF  X  

  Q39 A transição para os CEF ocorreu no decurso do 1.º período (n.º)  X 
  Q40 A transição para os CEF ocorreu no final do ano lectivo  X  

 
  Q41Apreciação global 

Q 38 – 1 aluno 
Q 40 – 1 aluno 
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Relatório Síntese 
Resultados Escolares e Estratégias de Melhoria no Ensino Básico  

 
 
 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS “FINISTERRA”    CÓDIGO 340509 ( ESCOLA SEDE) 
 
Intervenção: 5, 6, e 7 de Dezembro de 2007  
 
Turmas seleccionadas: 4.º A (EB1 de Balsas); 6.º C, 8.º C e 7.º D (PCA) 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
No âmbito da actividade Resultados Escolares e Estratégias de Melhoria no Ensino Básico, inserida no programa 
de acompanhamento do Plano Anual de Actividades da Inspecção-Geral da Educação, foi elaborado este relatório 
que apresenta as conclusões mais relevantes referentes às cinco áreas a seguir mencionadas e que foram objecto 
de análise nesse Agrupamento de Escolas. 
 
 
1. RESULTADOS ESCOLARES 
 
1.1. Indicadores de sucesso 
 
Tendo como referência os indicadores de sucesso apurados pela IGE1

 

 do ano lectivo de 2004/2005 e os dados 
fornecidos pelo Agrupamento relativos ao ano lectivo de 2006/2007, estabeleceu-se a comparação dos resultados 
obtidos pelos alunos. 

Aspectos mais positivos 
 
Taxa de transição ao 2.º ciclo com 11 ou mais anos (1,2%), 0,1% inferior ao indicador de referência (1,3%); 
Taxa de transição no 3.º ciclo (85,4%), 6,5% superior à média do indicador de referência (78,9%), sendo que 
apenas transitaram 78,3% dos alunos com plano de recuperação e 83,3% com plano de acompanhamento;  
Taxa de sucesso no 3.º ciclo (89,8%), 8,9% superior à média do indicador de referência (80,9%). 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Taxa de transição ao 2.º ciclo (93,1%), 2,1% inferior ao indicador de referência (95,2%), sendo que apenas 
transitaram 66,6% dos alunos do 4.º ano com plano de recuperação; 
Taxa de desperdício2

 
 no EB (1,8%), apesar de 8,4% inferior ao indicador de referência (10,2%). 

1.2. Provas de aferição 
 
Tendo como referência os resultados nacionais das provas de aferição relativos ao ano lectivo de 2006/20073

 

 e os 
dados fornecidos pelo Agrupamento referentes ao mesmo ano lectivo, em relação às disciplinas de Língua 
Portuguesa e de Matemática, estabeleceu-se a comparação dos resultados obtidos. 

Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (78,16%), no 1.º ciclo, 10,94%, abaixo da taxa nacional; 
Localização da taxa de sucesso de Matemática (78,16%), no 1.º ciclo, 2,14% abaixo da taxa nacional;  
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (67,14%), no 2.º ciclo, 18,26% abaixo da taxa nacional; 
Localização da taxa de sucesso de Matemática (68,12%), no 2.º ciclo, apesar de 9,22% acima da taxa nacional. 
 
                                              
1 www.ige.min-edu.pt (Avaliação, Desempenho Escolar dos Alunos, SUBSITE). 
2 Valor óptimo 0%. 
3 Provas de aferição do 4.º Ano 2006/2007 (Língua Portuguesa - 89,10%; Matemática - 80,30%) e 6.º Ano (Língua Portuguesa - 85,40%; 
Matemática - 58,90%). 

http://www.ige.min-edu.pt/�
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1.3. Exames nacionais do 9.º ano 
 
Tendo como referência os resultados nacionais dos exames 2006//20074 e os dados fornecidos pelo Agrupamento 
relativos aos anos lectivos de 2004/2005 a 2006/2007, em relação às disciplinas de Língua Portuguesa5 e de 
Matemática6

 
, estabeleceu-se a comparação dos resultados obtidos. 

Aspectos mais positivos 
 
Evolução da taxa do sucesso de Língua Portuguesa; 
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (88,64%), 0,64% acima da taxa nacional. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Evolução da taxa do sucesso de Matemática; 
Localização da taxa do sucesso de Matemática (45,45%), apesar de 15,45% acima da taxa nacional. 
 
2. PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 
 
2.1. Definição dos Critérios de Avaliação 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Elaboração e apresentação ao Conselho Pedagógico (CP) das propostas de definição dos critérios de 

avaliação pelas estruturas de gestão intermédia; 
 Definição dos critérios de avaliação pelo CP, após análise e negociação, para cada ano e ciclo de 

escolaridade. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Reflexão sobre a definição dos critérios de avaliação por parte do Conselho de Directores de Turma; 
 Definição dos critérios pelo CP, após análise e negociação, para a construção de instrumentos de avaliação e 

marcação das datas das provas/testes de avaliação; 
 Inclusão dos critérios definidos no Projecto Curricular de Agrupamento (PCA); 
 Divulgação dos critérios de avaliação aos alunos e à Associação de Pais; 
 Elaboração de actas que espelhem o que de importante é tratado nas reuniões. 
 
2.2. Operacionalização dos Critérios de Avaliação 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Consideração de estratégias de diferenciação pedagógica nos Projectos Curriculares de Turma (PCT); 
 Corresponsabilização dos Conselhos de Docentes e dos Conselhos de Turma na avaliação sumativa; 
 Formulação descritiva da avaliação sumativa interna, no 1º ciclo, das áreas curriculares disciplinares e não 

disciplinares e das actividades de enriquecimento curricular; 
 Atribuição de uma menção qualitativa nas áreas curriculares não disciplinares, nos 2º e 3º ciclos; 
 Elaboração de planos de recuperação, de acompanhamento e de desenvolvimento, como estratégia de 

melhoria do sucesso educativo, resultante da avaliação sumativa interna;  
 Apresentação ao CP, pelo professor do 1º ciclo, das propostas de progressão antecipada dos alunos, 

acompanhadas dos pareceres dos encarregados de educação e dos psicólogos; 
 Apresentação ao CP, pelo conselho de turma, de proposta de retenção repetida de um aluno, acompanhada 

dos pareceres do encarregado de educação e da psicóloga, e de uma proposta para curso de educação e 
formação.  

 
 
 
 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 

                                              
4 Exames do 9.º Ano 2006/2007 (Língua Portuguesa - 88%; Matemática - 29%). 
5 Ano lectivo 2004/2005 (83,33%), ano lectivo 2005/2006 (82,76%), ano lectivo 2006/2007 (88,64%). 
6  Ano lectivo 2004/2005 (45,83%), ano lectivo 2005/2006 (62,07%), ano lectivo 2006/2007 (45,45%). 
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 Construção de matrizes uniformes para as provas/testes, através de um trabalho plural e partilhado; 
 Realização de testes de avaliação diagnóstica, com base nas matrizes construídas, para os alunos do mesmo 

ano de escolaridade; 
 Construção dos instrumentos de avaliação diagnóstica, formativa e sumativa interna, através de um trabalho 

plural e partilhado; 
 Arquivo dos registos da avaliação diagnóstica e formativa sobre o desempenho dos alunos nos respectivos 

Processos Individuais; 
 Monitorização do processo de avaliação, nas diversas Estruturas de Orientação Educativa e pelo Conselho 

Executivo, para assegurar o primado da avaliação formativa. 
 
3. ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS E DOS RESULTADOS 
 
3.1. Elaboração e Implementação de Planos 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Elaboração dos planos de recuperação, no final do 1.º período, para os alunos do 1.º ciclo, sempre que 

revelaram dificuldades em prosseguir com sucesso as aprendizagens e para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos que 
tenham obtido três ou mais níveis inferiores a 3 ; 

 Elaboração dos planos de recuperação, no decurso do 2.º período, até à interrupção das aulas, no Carnaval, 
sempre que os alunos indiciaram dificuldades de aprendizagem; 

 Elaboração dos planos de acompanhamento para os alunos que foram retidos em resultado da avaliação 
sumativa interna; 

 Implementação imediata dos planos de recuperação e implementação dos planos de acompanhamento desde 
o início do ano lectivo seguinte ao da sua elaboração; 

 Elaboração dos planos de desenvolvimento, no final do 1.º período, para os alunos do 1.º ciclo, que revelaram 
capacidades excepcionais de aprendizagem; 

 Apreciação pelo CP das propostas dos planos de desenvolvimento, para avaliação da sua adequabilidade às 
situações diagnosticadas;  

 Apresentação dos planos de desenvolvimento, depois de aprovados, à Direcção Executiva;  
 Disponibilização dos recursos humanos e materiais necessários à execução dos planos de desenvolvimento; 
 Comunicação aos encarregados de educação dos planos de desenvolvimento e sua implementação imediata. 
 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Elaboração dos planos de recuperação, de acompanhamento e de desenvolvimento pelo professor do 1º ciclo 

e pelos Conselhos de Turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação dos próprios alunos e dos encarregados 
de educação. 

 
 
3.2. Outras Estratégias de Melhoria Organizacional 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Humanização do espaço físico do Agrupamento;  
 Atendimento dos encarregados de educação em tempo ajustado aos seus horários laborais; 
 Sistema de comunicação interna do Agrupamento; 
 Sistema de comunicação com a comunidade educativa. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Elaboração de horários em função dos interesses dos alunos; 
 Promoção do envolvimento dos encarregados de educação. 
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4. AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Elaboração e envio à DREC, por parte da Direcção Executiva, do relatório resultante da avaliação dos planos 

e do relatório da avaliação relativo às provas de aferição, de acordo com o ponto n.º 7 do Despacho n.º 
2351/2007, de 14 de Fevereiro; 

 Realização de análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos dos 1.º e 2.º ciclos na avaliação 
sumativa interna e nas provas de aferição, por turma, por ano e por ciclo; 

 Realização de análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos do 3.º ciclo na avaliação sumativa 
interna e na sumativa externa (exames nacionais); 

 Elaboração de estudos comparativos dos resultados alcançados no final do ano lectivo com os do ano 
anterior. 

 
 Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Criação de momentos de reflexão entre os docentes para análise dos resultados escolares, nomeadamente 

sobre a baixa taxa de sucesso na disciplina de matemática e as diferenças entre as taxas alcançadas pelos 
alunos nos 1.º, 2.º e 3.º ciclos; 

 Preparação do ano lectivo seguinte, no que respeita ao reforço da avaliação formativa, tendo em atenção os 
resultados da avaliação, nomeadamente as discrepâncias entre as taxas de sucesso a Língua Portuguesa e a 
Matemática nos exames nacionais do 9.º ano. 

 
5. PERCURSOS CURRICULARES ALTERNATIVOS 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Elaboração do plano curricular do percurso alternativo por uma equipa de professores e leccionação das 

turmas pelos docentes responsáveis pela elaboração do currículo; 
 Definição dos conteúdos das disciplinas com base nos resultados da avaliação diagnóstica, nas necessidades 

e nos interesses dos alunos, bem como nas necessidades do meio onde se inserem;  
 Monitorização do funcionamento pedagógico das turmas por parte do CP; 
 Integração no final do ano lectivo num curso de educação e formação de um aluno que efectuou 15 anos e 

não concluiu a escolaridade obrigatória. 
 
 
 
Coimbra, 10 de Dezembro de 2007 
 
 
 
 
O Inspector: Artur José dos Santos Magalhães 
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Resultados escolares e estratégias de melhoria no ensino básico  
 

Ano lectivo 2007/2008 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO 

 

 
 

 
2. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO  

Estabelecimentos  
 

A1 - Ed. Pré-Esc. A2 - 1.º C A3 - 2.º e 3.º C A4 - EBI A5 - 3.º C/Sec. A6 - Sec./ 3.º C A7 - Sec. A8 - Total 

3 6 1 0 0 0 0 10 

 
Crianças/Alunos 

A9 - Ed. Pré-Esc. A10 - 1.º C A11 - 2.º C A12 - 3.º C A13 - Total 

74 322 107 140 643 
 
Docentes c/ componente lectiva 

A14 - Ed. Pré-Esc. A15 - 1.º C A16 - 2.º C A17 - 3.º C A18 - Apoio Educativo A19 - Total 

4 17 12 20 4 57 
 

A20 - Docentes s/ componente lectiva A21 - Dinamizadores (AEC) 

0 16 
 
Psicólogos 

A22 - A tempo inteiro A23 - A tempo parcial A24 - Total 

0 1 (só 1º ceb) 1 

 
Funcionários 
A25 - Auxiliares Acção Educativa A26 - Administrativos A27 - Outros A28 - Total 

21 6 7 34 

 
 
 

Agrupamento Escolas de Fermentelos Código 160052 
    

Escola sede Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos  Prof. Artur Nunes Vidal  Código 343493 
  

Endereço Rua da Bela Vista 
  

Localidade Fermentelos Código Postal 3750 430 
    

Concelho Águeda Distrito Aveiro 
    

Telefone 234 722 550  Fax 234 722 550 
    

E-mail ce@eps-fermentelos.rcts.pt   
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I – RESULTADOS ESCOLARES 

      (dados relativos ao ano lectivo anterior)  
                                 2006/2007 

 
1.º CICLO 

1. Alunos 

Ano escolaridade 1- Portugueses 2 -Estrangeiros 3 -
Etnias 

4 -Total 5 -ASE  6 -NEE 
7 - C/ Planos 

7.1 - 
Recup. 

7.2 - 
Acomp. 

7.3 -
Desenvol. 

B1 - 1.º Ano 74 0 0 74 25 3 5 0 0 

B2 - 2.º Ano 74 1 0 75 19 2 9 0 0 

B3 - 3.º Ano 79 1 0 80 20 3 13 1 0 

B4 - 4.º Ano 96 5 0 101 20 1 17 0 0 

      B5 - Total 323 7 0 330 84 9 44 1 0 
 

B6 - Taxa de insucesso  6,4 % B7 - Taxa de abandono  0% 
 
2. Transitaram de ano 

Ano 
escolaridade 

1- Total 
2 - S/ Aproveitamento 3 - C/ Planos 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 2.3 - L. Port. e Mat. 3.1 - Recup. 3.2 - Acomp. 3.3 - Desenvol. 

B8 - 1.º Ano 74 4 2 2 5 0  

B9 - 2.º Ano 68 1 0 0 2 0  

B10 - 3.º Ano 73 1 1 0 6 1  

B11 - 4.º Ano 94 1 1 0 10 0  

  B12 - Total 309 7 4 2 23 1  

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1- Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 
4 - C/ Planos 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B13 - 2.º Ano 7 7 0 7 0 

B14 - 3.º Ano 7 7 0 7 0 

B15 - 4.º Ano 7 7 0 7 0 

       B16 - Total 21 21 0 21 0 

 
4. Concluíram o 1.º ciclo 

 
C/ Anos de frequência 

B17 - 3 anos B18 - 4 anos B19 - 5 anos B20 - 6 anos B21 - 7 ou + anos B22 - Total 

0 81 11 2 0 94 
 

 
Sem aproveitamento 

B23 - Língua Portuguesa B24 - Matemática B25 - L. Portuguesa e Matemática  * 

1 1 0 
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2.º CICLO 

 
1. Alunos 

Ano 
escolaridade 

1 - Portugueses 2 - Estrangeiros 3 - Etnias 4 - Total 5 - ASE  6 - NEE 

 

7 - C/ Planos 
7.1 - 

Recup. 
7.2 - 

Acomp. 

7.3 - 
Desenvol.  

B26 - 5.º Ano 37 3 0 40 11 1 6 3 0 

B27 - 6.º Ano 58 0 0 58 16 1 14 2 0 

   B28 - Total 95 3 0 98 27 2 20 5 0 
 

B29 - Taxa de insucesso  7,14% B30 - Taxa de abandono  0% 

 
2. Transitaram de ano 

Ano escolaridade 1 - Total 
2 - S/ Aproveitamento 3 - C/ Planos 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 2.3 - L. Port. e Mat. 3.1 - Recup. 3.2 - Acomp. 3.3- Desenvol. 

B31 - 5.º Ano 36 3 4 0 2 3 0 

B32 - 6.º Ano 55 5 3 0 11 2 0 

    B33 - Total 91 8 7 0 13 5 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1 - Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 

4 - C/ Planos 
 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B34 -5.º Ano 4 4 0 4 0 

B35 -6.º Ano 3 3 0 3 0 

      B36 -Total 7 7 0 7 0 

 
4. Concluíram o 2.º ciclo 

 

C/ Anos de frequência 
 

B37 - 1 ano B38 - 2 anos B39 - 3 anos B40 - 4 anos B41 - 5 o0u + 
anos 

B42 - Total 

0 53 2 0  
55 

 

 

Sem aproveitamento 
 

B43 - Língua Portuguesa B44 - Matemática B45 - L. Portuguesa e Matemática  * 

8 6 3 
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3.º CICLO 

 
1. Alunos 

Ano escolaridade 1 - Portugueses 2 - Estrangeiros 3- Etnias 4 - Total 5 - ASE  6 - NEE 

 

7 - C/ Planos 

7.1 
Recup. 

7.2 
Acomp. 

7.3 
Desenvol. 

B46 - 7.º Ano 51 1 0 52 13 1 22 14 0 

B47 - 8.º Ano 54 1 0 55 17 3 27 7 0 

B48 - 9.º Ano 27 0 0 27 6 1 11 1 0 

   B49 - Total 132 2 0 134 36 5 60 22 0 
 

B50 - Taxa de insucesso 12,7  % B51 - Taxa de abandono  0% 
 
2. Transitaram de ano 

Ano escolaridade 1 - Total 

 

2 - S/ Aproveitamento 
 

 

3 - C/ Planos 
 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 
3.1 - 

Recuperação 
3.2 - 

Acompanhamento 
3.3 - 

Desenvolvimento 

B52 - 7.º Ano 41 5 8 14 11 0 

B53 - 8.º Ano 50 3 14 24 5 0 

B54 - 9.º Ano 26 1 7 10 1 0 

      B55 - Total 117 9 29 48 17 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1 - Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 
4 - C/ Planos 

 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B56 - 7.º Ano 11 11 0 8 3 

B57 - 8.º Ano 5 5 0 3 2 

B58 - 9.º Ano 1 1 0 1 0 

      B59 - Total 17 17 0 12 5 

 
4. Concluíram o 3.º ciclo 

 

C/ Anos de frequência 
 

B60 - 2 anos B61 - 3 anos B62 - 4 anos B63 - 5 anos B64 - 6 ou + anos B65 - Total 

0 21 2 2 1 26 
 

 

Sem aproveitamento   

B66 - Língua Portuguesa B67 - Matemática 

1 7 
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II – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 
 
 

1. Definição dos Critérios de Avaliação 
 
 
1.1. Participação  

 
 
 
  

Sim Não 
  A definição dos critérios de avaliação foi reflectida e analisada por todos os docentes do  
  Agrupamento/Escola em sede das estruturas de orientação educativa: 

                  C1 - conselho de docentes X  
                  C2 - conselho de directores de turma X  
                  C3 - departamentos curriculares X  
  C4 - Estas estruturas elaboraram e apresentaram propostas ao CP para definição dos critérios de 
  avaliação X  

  O CP definiu os critérios de avaliação após análise e negociação para: 
                   C5 - cada ciclo de escolaridade X  

                  C6 - cada ano de escolaridade X  
                  C7 - a construção dos instrumentos de avaliação  X 
                  C8 - a marcação das datas das provas/testes de avaliação 
 

 X 
  C9 - Os critérios definidos pelo CP integram o Projecto Curricular de Agrupamento/Escola  X 
  C10 - Os critérios definidos pelo CP integram os Projectos Curriculares de Turma X a)  

 
a) Sim, para o 1º ciclo. 
 

C11 - Apreciação global 
O CP definiu Critérios de Avaliação específicos de disciplina e para o 1º CEB, sob proposta do Conselho de Docentes, Conselho 
de Directores de Turma e Departamentos Curriculares/Grupos disciplinares.  
Estes critérios (específicos de disciplina/1º CEB) constam dos dossiers dos respectivos Departamentos/Conselho de Docentes.  
O PCA contempla um campo destinado aos “Critérios de Avaliação” (ponto X), remetendo para o local onde se encontram 
arquivados. 
Os critérios definidos pelo CP para o 1º CEB constam dos PCT das turmas do 1º CEB.  
No que respeita aos PCT das turmas dos 2º e 3º ciclos, aqueles abordam a avaliação sem integrar os critérios de avaliação 
definidos.  
 

 
1.2. Divulgação  

 
 

 
 
  

Sim Não 
  Os critérios de avaliação definidos pelo CP foram divulgados:  
                  C12 - aos docentes do Agrupamento/Escola através das respectivas estruturas X  
                  C13 - aos serviços especializados de apoio educativo através do seu representante no CP 

                   
X  

                  C14 - aos alunos do 1.º ciclo pelo seu professor X  
  aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos:  
                  C15 - pelos professores de cada disciplina X  
                  C16 - pelo respectivo director de turma 
 

X  
  aos encarregados de educação: 
                  C17 - dos alunos do 1.º ciclo, na primeira reunião do ano lectivo com o professor da turma, 
                  aquando da apresentação dos conteúdos programáticos e dos objectivos a atingir X  

                  C18 - dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos na primeira reunião do ano lectivo com o director de 
                  turma, aquando da apresentação dos conteúdos programáticos e dos objectivos a atingir 
                           

X  

                  C19 - à associação de pais pela direcção executiva X  
 
  C20 - Apreciação global 

Os critérios definidos pelo CP foram divulgados aos docentes através das respectivas estruturas, aos alunos do 1º CEB pelo 
professor titular de turma e aos alunos do 2º e 3º CEB pelo director de turma e pelos professores de cada disciplina. 
Aos EE, para além da informação prestada na primeira reunião do ano lectivo pelos respectivos directores de turma/professores 
titulares de turma, o CE informou, através de documento escrito, todos os EE que os critérios de avaliação encontram-se 
afixados na escola, podendo os mesmos solicitar cópia, e disponíveis na página Web da escola (www.eb23-fermentelos.com.pt, 
na secção Documentos). 

http://www.eb23-fermentelos.com.pt/�
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1.3. Registo de evidências das acções desenvolvidas  

 
 

 
 
  

Sim Não 
    C21 - Convocatórias para as reuniões do CP X  

  C22 - Convocatórias para as reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  
    C23 - Convocatórias para as reuniões com outros intervenientes no processo de avaliação dos 
    alunos X  

  Actas de reuniões:  
                  C24 - do conselho pedagógico X  
                  C25 - das diversas estruturas de orientação educativa X  
                  C26 - dos departamentos curriculares X  
                  C27 - do conselho de docentes X  
                  C28 - do conselho de directores de turma X  
                  C29 - do conselho de turma X  
                  C30 - dos serviços especializados de apoio educativo X  
                  C31 - dos professores do 1.º ciclo com os encarregados de educação  X 
                  C32 - dos directores de turma com os encarregados de educação  X 
                  C33 - do conselho executivo com a associação de pais  X 
  C34 – Sumários registados no livro de ponto X  
 
  C35 - Apreciação global 

Acresce ao acima mencionado, o documento enviado aos EE pelo CE, os Critérios de Avaliação expostos na Escola e disponíveis na 
página web, permitindo fazer o seu download. 
 

 
 

2. Operacionalização dos Critérios de Avaliação 
 
2.1. Modalidades de avaliação 

 
 
 
  

Sim Não 
                  C36 - diagnóstica X  
                  C37 - formativa X  
                  C38 - sumativa interna X  
 
 

2.2. Avaliação diagnóstica  
 
 

 
 
  

Sim Não 
  Foi realizada: 
                  C39 - no início do ano lectivo X  
                  C40 - no decurso do ano lectivo quando necessária   X 
                  C41 - de forma articulada com a avaliação formativa X  
                  C42 - no respeito pelos critérios definidos pelo CP X  
  As matrizes das provas/testes foram construídas através de: 
                  C43 - um trabalho plural e partilhado  X 
                  C44 - um trabalho meramente individual X  
  C45 – Os docentes do Agrupamento/Escola realizaram provas/testes de avaliação diagnóstica X  
  C46 - Os docentes realizaram o teste de avaliação diagnóstica, com base numa matriz uniforme, para 
  os alunos do mesmo ano de escolaridade  X 

  C47 - O Projecto Curricular de Turma contempla estratégias de diferenciação pedagógica X  
 

  C48 - Apreciação global 
A avaliação diagnóstica foi realizada no início do ano lectivo nos três ciclos de estudo. Contudo, em algumas turmas de anos 
intermédios dos ciclos, e em algumas disciplinas (ex: Hist., L.Port.), o professor dispensou esta modalidade de avaliação. 
As provas/testes foram elaboradas pelos professores individualmente, sendo que alguns utilizaram a existente nos manuais escolares.  
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2.3. Avaliação formativa  Sim Não 

  Foi realizada:  
                  C49 - no decurso do ano lectivo, assumindo um carácter contínuo e sistemático X  
                  C50 - de forma articulada com a avaliação diagnóstica X  
                  C51 - no respeito pelos critérios definidos pelo conselho pedagógico X  
  C52 - Constituiu a principal modalidade de avaliação X  
  C53 - Recorreu a uma variedade de instrumentos de avaliação X  
  C54 - Contribuiu para a reformulação do Projecto Curricular de Turma X  
  Os instrumentos de avaliação foram construídos através de: 
                  C55 - um trabalho plural e partilhado  X 
                  C56 - um trabalho meramente individual X  
 
  C57 - Apreciação global 

Os docentes recorrem a uma variedade de instrumentos de avaliação, nomeadamente: Ficha de Avaliação Formativa, Auto-
Teste, Problema da quinzena, Mini-Teste (matéria da semana), Grelhas de Registo de Aula, Trabalhos Orientados, Fichas de 
Vocabulário, Registos de Avaliação, etc.. Estes instrumentos foram construídos individualmente. Alguns destes instrumentos são 
disponibilizados a todos os docentes (dossier de departamento/grupo). 
 
 

 
 
2.4. Avaliação sumativa interna  Sim Não 

  Foi realizada:  
                  C58 - no final de cada período lectivo X  
                  C59 - no final de cada ano X  
                  C60 - no final de cada ciclo X  
                  C61 - utilizou a informação recolhida no âmbito da avaliação formativa X  
                  C62 - respeitou os critérios definidos pelo conselho pedagógico X  
  Os instrumentos de avaliação foram construídos através de:  
                  C63 - um trabalho plural e partilhado  X 
                  C64 - um trabalho meramente individual X  
  Foi da responsabilidade: 
                  C65 - do professor de cada turma, no 1.º ciclo, em articulação com o conselho de docentes X  
                  C66 - dos professores que integram o conselho de turma nos 2.º e 3.º ciclos X  
  A informação resultante: 
                  C67 - traduziu a formulação de um juízo global sobre as aprendizagens realizadas pelos 
                 alunos X  

  No 1.º ciclo, expressou-se de forma descritiva:  
                  C68 - nas áreas curriculares disciplinares X  
                  C69 - nas áreas curriculares não disciplinares X  
                  C70 - nas actividades de enriquecimento curricular  X  
  Nos 2.º e 3.º ciclos expressou-se:  
                  C71 - numa classificação de 1 a 5 em todas as disciplinas X  
                  C72 - numa menção qualitativa nas áreas curriculares não disciplinares  X  
  C73 - A informação aos encarregados de educação foi acompanhada de uma apreciação descritiva  X 
  C74 - O registo de língua utilizado nos documentos de avaliação trimestral é acessível a qualquer 
  encarregado de educação X  

  O resultado da avaliação sumativa interna promoveu a adopção de estratégias com vista ao  
  sucesso educativo dos alunos, designadamente: 
                  C75 - Planos de recuperação X  
                  C76 - Planos de acompanhamento X  
                  C77 - Planos de desenvolvimento  X 
  C78 - A progressão ou retenção dos alunos baseou-se na avaliação sumativa interna X  

 
  C79 - Apreciação global 

Os instrumentos de avaliação sumativa são construídos individualmente por cada docente, em todos os ciclos de estudo.  
Nos 2º e 3º Ciclos apenas em casos excepcionais a informação aos encarregados de educação é acompanhada de uma apreciação 
descritiva. 
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2.4.1. Avaliação sumativa extraordinária 
 
 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  C80 -  Foram submetidos a esta modalidade de avaliação os alunos já retidos em qualquer ano de 
  escolaridade e que não possuíam condições necessárias para progredir X  

  C81 - As propostas de retenção repetida foram apresentadas ao CP pelo professor do 1.º ciclo X  
                  - com pareceres dos: 
                          C82 - encarregados de educação X  
                          C83 - serviços de psicologia e orientação  X 
                  C84 - com um plano de acompanhamento X  
  C85 - As propostas de retenção repetida foram apresentadas ao CP pelo conselho de turma (2.º e 3.º 
  ciclos) X  

                  - com pareceres dos: 
                          C86 - encarregados de educação X  
                          C87 - serviços de psicologia e orientação  X 
                  C88 - com um plano de acompanhamento X  
                  C89 - com proposta para percurso alternativo ou curso de educação e formação X  

 
  C90 - Apreciação global 

Os alunos já retidos em qualquer ano de escolaridade e que não possuíam condições para progredir foram sujeitos a avaliação 
extraordinária. Apenas em casos excepcionais foi solicitada a colaboração/parecer do psicólogo da autarquia (Câmara Municipal 
de Águeda) para alunos do 1º CEB. No entanto, a maioria das propostas de retenção repetida integram parecer do núcleo de 
educação especial. 
Dos 12 (doze) alunos que se encontravam em situação de retenção repetida, 6 (seis) foram encaminhados para outros percursos 
educativos, nomeadamente para CEFs, em escolas da mesma área geográfica; 1 (um) para o IEFP e 1 (um) outro para a Escola 
Profissional de Aveiro. Os restantes 4 (quatro) alunos continuaram o seu percurso educativo no Agrupamento. 
 
 

 
 
2.4.2. Casos especiais de progressão  

 
 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  C91- Progrediram mais rapidamente no ensino básico os alunos que revelaram capacidades de 
  aprendizagem excepcionais    X 

  C92- As propostas de progressão antecipada foram apresentadas ao CP pelo professor do 1.º ciclo  X 
                  - acompanhadas de pareceres dos: 
                          C93 - encarregados de educação  X 
                          C94 - serviços especializados de apoio educativo ou psicólogos  X 
  C95 - As propostas de progressão antecipada foram apresentadas ao CP pelo conselho de turma (2.º 
  e 3.º ciclos)  X 

                  - acompanhadas de pareceres dos:  X 
                          C96 - encarregados de educação  X 
                          C97 - serviços especializados de apoio educativo ou psicólogos  X 

 
  C98 - Apreciação global 

No Agrupamento, não foram sinalizados alunos que revelassem capacidades de aprendizagem excepcionais. 
 
 

 
 
 

2.5. Auto-avaliação  
 

 
 
  

Sim Não 
  C99 - Os alunos participaram, de forma sistemática, na sua própria avaliação X  
  C100 - Os alunos, a partir do 3.º ano de escolaridade efectuaram uma auto-avaliação escrita X  
  C101 - A matriz da ficha de auto-avaliação foi elaborada de acordo com os princípios definidos pelo 
  CP X  

 
  C102 - Apreciação global 

A ficha de auto-avaliação de final de ano foi definida pelo CP. Os alunos efectuam a sua auto-avaliação no final de cada período 
em todas as disciplinas/áreas curriculares/1º CEB e, no final do ano (auto-avaliação global de ano), com o DT. 
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2.6 Processo individual do aluno Sim Não 

  C103 - O percurso escolar do aluno encontra-se documentado no seu processo individual X  
  C104 - O processo individual proporciona uma visão global desse percurso  X  
  C105 - Estão arquivados registos das diversas modalidades de avaliação sobre o desempenho dos 
  alunos   

                  C106 - diagnóstica  X 
                  C107 - formativa  X 
                  C108 - sumativa X  
                  C109 - auto-avaliação X  
  C110 - O Regulamento Interno estabelece as regras para consulta do processo individual X  

 
  C111 - Apreciação global 

Os processos individuais dos alunos integram um documento designado “Percurso Escolar do Aluno”, onde se encontra 
registado, por ano de escolaridade, os aspectos considerados mais relevantes da vida escolar do aluno.  
Nestes processos não são visíveis registos sobre a avaliação diagnóstica nem formativa. 
 

 
 

2.7. Avaliação externa  Sim Não 
  A Direcção Executiva enviou à Direcção Regional o relatório da avaliação relativo às provas de 
  aferição, contendo:  
                  C112 - a análise do desempenho dos alunos do Agrupamento/Escola X  
                  C113 - o plano de acção para o ano lectivo seguinte X  

 
  C114 -  Apreciação global 

A Direcção Executiva enviou à DREC o relatório de avaliação relativo às provas de aferição, com a análise do desempenho dos 
alunos do Agrupamento e comparação com a média nacional e o plano de acção. A pedido da DREC, em Agosto de 2007, a 
Direcção Executiva preencheu uma aplicação informática (“Relatório”) com os dados sobre as provas de aferição do seu 
Agrupamento.  
 

 
 

2.8. Monitorização do processo de avaliação  Sim Não 
  Procedimentos regulares de monitorização:  
                  C115 - nas diversas estruturas de orientação educativa para cumprimento e operaciona- 
                  lização dos critérios de avaliação  X  

                  - no conselho pedagógico para assegurar: 
                          C116 - o cumprimento do currículo nacional X  
                          C117 - o primado da avaliação formativa X  
                          C118 - a valorização dos processos de auto-avaliação X  
                          C119 - a utilização de técnicas e instrumentos diversificados de avaliação X  
                          C120 - a (re)orientação do processo educativo X  
                          C121 - a retenção dos alunos como medida pedagógica de última instância X  
                          C122 - a participação de diversos intervenientes X  

 
                        Sim Não 
                          C123 - professores X  
                          C124 - alunos X  
                          C125 - conselho de docentes X  
                          C126 - conselho de turma X  
                          C127 - órgãos de gestão X  
                          C128 - encarregados de educação X  
                          C129 - serviços especializados de apoio educativo X  
                  - na direcção executiva para garantir a transparência, rigor e a equidade do processo:  
                          C130 - cumprimento das orientações definidas a nível nacional X  
                          C131 - respeito pelas regras estabelecidas no Regulamento Interno X  
                          C132 - salvaguarda dos interesses de todos os intervenientes  X  
 
  C133 - Apreciação global 

A monitorização do processo de avaliação é feita nos diferentes órgão da escola (CT, Departamentos, CD, CP e CE), com a 
participação dos respectivos intervenientes.  
Nestes órgãos, o acompanhamento dos resultados dos alunos é frequente, sendo mais visível nos momentos de avaliação 
intercalar, de avaliação de final de período (com tratamento estatístico) e de avaliação final de ano.  
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2.9. Registo de evidências das acções desenvolvidas 

 
 

 
 
  

Sim Não 
    C134 - Convocatórias para reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  

  C135 - Convocatórias para reuniões do prof. 1.º ciclo c/ os encarregados de educação X  
  C136 - Convocatórias para reuniões do director de turma c/ os encarregados de educação X  
  C137 - Actas de reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  
  C138 - Actas de reuniões com os encarregados de educação X  
  C139 - Ordens de serviço X  
  C140 - Dossiers de departamento X  
  C141 - Processos individuais dos alunos X  
  C142 - Portfolios construídos pelos alunos  X 
  C143 - Cadernetas escolares X  
  C144 - Sumários registados no livro de ponto  X  
  C145 - Planos de recuperação X  
  C146 - Planos de acompanhamento X  
  C147 - Planos de desenvolvimento  X 
  C148 - Regulamento Interno X  
  C149 - Projecto Curricular de Agrupamento/Escola X  
  C150 - Projectos Curriculares de Turma X  
  C151 - Relatórios intercalares de avaliação das aprendizagens elaborados pelas diversas estruturas 
  de orientação educativa X  

 
  C152 - Apreciação global 

A acção de monitorização desenvolvida pelo Agrupamento encontra-se evidenciada nos diferentes documentos elaborados pela 
escola (convocatórias, actas, relatórios, dossiers, planos, projectos, livros de ponto, relatórios, …) 
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III – ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS E RESULTADOS 
 

1. Elaboração e implementação de Planos 
 

1.1 Planos de recuperação Sim Não 
  Os planos de recuperação foram elaborados:  
    no final do 1.º período: 
                  D1 - para os alunos do 1.º ciclo, sempre que revelaram dificuldades em prosseguir com 
                  sucesso as aprendizagens X  

                  D2 - para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos por terem obtido três ou mais níveis inferiores a 3 X  
  no decurso do 2.º período, até à interrupção das aulas no Carnaval: 
                  D3 - sempre que os alunos indiciaram dificuldades de aprendizagem X  
    pelo professor do 1º ciclo, com a participação: 
                  D4 – de outros técnicos de educação X  
                  D5 - dos próprios alunos X  
                  D6 - dos encarregados de educação X  
    pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de: X  
                  D7 - outros técnicos de educação X  
                  D8 - os próprios alunos X  
                  D9 - os encarregados de educação X  
  D10 - As propostas dos planos de recuperação foram submetidas à apreciação do CP para avaliação 
  da sua adequabilidade às situações diagnosticadas X  

  D11 - Os planos, depois de aprovados, foram apresentados à direcção executiva X  
  D12 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução X  
  D13 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de recuperação aos encarregados de 
  educação X  

  D14 - O Agrupamento/Escola procedeu de imediato à sua implementação  X  
 

 D15 -  Apreciação global 
No ano lectivo anterior, foram objecto de plano de recuperação 124 alunos (1º CEB – 44; 2º CEB – 20; 3º CEB – 60), destes, 84 
(67,74%) transitaram de ano (1ºCEB–23; 2º CEB-13; 3º CEB-48). (Não há a registar casos de alunos retidos que não foram 
sujeitos a um plano de recuperação). 
Foram elaborados planos de acompanhamento para todos os alunos retidos. 
 

 
 

1.2. Planos de acompanhamento   Sim Não 
  D16 - Os planos de acompanhamento foram elaborados no final do ano lectivo para os alunos que  
  tenham sido objecto de retenção em resultado da avaliação sumativa interna X  

  D17 - Pelo professor do 1º ciclo com a participação de: X  
                  D18 - outros técnicos de educação X  
                  D19 - os próprios alunos X  
                  D20 - os encarregados de educação X  
  D21 - Pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos com a participação de: X  
                  D22 - outros técnicos de educação X  
                  D23 - os próprios alunos X  
                  D24 - os encarregados de educação X  
  D25 - As propostas dos planos de acompanhamento foram submetidas à apreciação do CP para 
  avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas X  

  D26 - Os planos, depois de aprovados, foram apresentados à direcção executiva X  
 

 Sim Não 
  D27 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução X  
  D28 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de acompanhamento aos encarregados de 
  educação X  

  D29 - Os planos de acompanhamento elaborados no ano lectivo anterior estão a ser aplicados aos 
  alunos  X  

 
  D30 - Apreciação global 

No ano lectivo anterior, foram objecto de plano de acompanhamento 28 alunos (1º CEB – 1; 2º CEB – 5; 3º CEB – 22), destes, 
23 (82,14%) transitaram de ano (1ºCEB–1; 2º CEB-5; 3º CEB-17), sendo que 5 (3º CEB: 7º ano -3; 8º ano – 2) não transitaram. 
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1.3 Planos de desenvolvimento 

 
 
 
  

Sim Não 
  D31 - Os planos de desenvolvimento foram elaborados, no final do 1.º período, para os alunos que  
  revelaram capacidades excepcionais de aprendizagem  X 

  D32 - Pelo professor do 1º ciclo com a participação de:  X 
                  D33 - outros técnicos de educação  X 
                  D34 - os próprios alunos  X 
                  D35 - os encarregados de educação  X 
  D36 - Pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de:  X 
                  D37 - outros técnicos de educação  X 
                  D38 - os próprios alunos  X 
                  D39 - os encarregados de educação  X 

  D40 - As propostas dos planos de desenvolvimento foram submetidas à apreciação do CP para 
  avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas  X 

  D41 - Os planos de desenvolvimento depois de aprovados foram apresentados à direcção executiva  X 
  D42 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução  X 
  D43 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de desenvolvimento aos encarregados de 
  educação  X 

  D44 - O Agrupamento/Escola procedeu de imediato à sua implementação   X 
 

  D45 - Apreciação global 
O Agrupamento não sinalizou nenhum aluno que revelasse capacidades excepcionais de aprendizagem, pelo que não foi 
elaborado qualquer plano de desenvolvimento. 
 

 
 

2. Outras estratégias de melhoria organizacional 
 

 
  

Sim Não 
  D46 - Humanização do espaço físico do Agrupamento/Escola X  
  D47 - Elaboração de horários em função dos interesses dos alunos X  
  D48 - Atendimento dos encarregados de educação em tempo ajustado aos seus horários laborais  X 
  D49 - Participação activa dos encarregados de educação na vida da escola  X 
  D50 - Diversificação ajustada de recursos didáctico-pedagógicos X  
  D51 - Melhoria no sistema de comunicação interna no Agrupamento/Escola  X  
  D52 - Melhoria no sistema de comunicação com a comunidade educativa X  
  D53 – Processo de informatização de todos os serviços (abolição do papel) + Formação) X  

 
 

  D54 - Apreciação global 
O horário de atendimento dos encarregados de educação nem sempre é ajustado aos seus horários laborais. Contudo, a 
generalidade dos docentes disponibiliza-se para atender os pais em outro horário mais compatível com o seu horário laboral. 
O número de pais que participa na vida da escola é manifestamente insuficiente.  
Os recursos didático-pedagógicos são considerados por todos como diversificados e ajustados às necessidades, tendo melhorado 
muito nos últimos anos (aquisição de 5 quadros interactivos (3 já em utilização + 2 comprados), computadores (portáteis + PC), 
internet em todas as salas de aula, vídeo projectores, acervo da biblioteca, etc.). 
Nos sistemas de comunicação, o Agrupamento privilegia o meio informático, sendo que todas as escolas e todos os docentes têm 
mail institucional e acesso a toda a informação do Agrupamento. Encontram-se disponíveis formulários/modelos adoptados pela 
escola, relativos a diferentes aspectos. A página web da escola disponibiliza informação geral à comunidade educativa, 
designadamente documentos estruturantes da vida da escola e documentos de avaliação. 
O Agrupamento iniciou o processo de informatização de todos os serviços, com vista à “abolição” do papel, disponibilizando 
formação a todos os intervenientes. 
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IV – AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 
1. Estratégias  

 
 
  

Sim Não 
  O Agrupamento/Escola avaliou as estratégias de melhoria relativas: 
                   E1 - à implementação dos Planos (III.1) X  
                  E2 - outras estratégias de carácter organizacional (III.2) X  
 As estratégias adoptadas foram objecto de avaliação: 
                  E3 - contínua e sistemática X  
                  E4 - apenas no final do ano  X 
  E5 - A avaliação realizada foi participada por todos os intervenientes X  
  O Agrupamento/Escola possui registos que evidenciam a avaliação:  
                  E6 - global dos Planos implementados X  
                  E7 - das estratégias de melhoria organizacional X  
  E8 - O relatório resultante da avaliação dos Planos foi enviado à respectiva DRE X  
 
  E9 - Apreciação global 

O Agrupamento avaliou, ao longo do ano, as estratégias de melhoria implementadas, designadamente no que diz respeito aos 
planos de recuperação e de acompanhamento dos alunos, ao Plano da Matemática (PAM) e ao Plano da Leitura. 
A escola enviou o relatório resultante da avaliação dos planos de recuperação e de acompanhamento dos alunos, à DREC. 
 

 
2. Resultados escolares 

 
  

Sim Não 
  Existiram momentos de reflexão entre os docentes para analisar os resultados escolares: 
                  E10 - apenas no final de cada período lectivo  X 
                  E11 - com regularidade, no decurso do ano lectivo X  
                  E12 - só no final do ano lectivo  X 
  Foi efectuada análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos dos 1.º e 2.º ciclos  
  na avaliação sumativa interna e nas provas de aferição:  
                  E13 - por turma X  
                  E14 - ano  X  
                  E15 - ciclo X  

  E16 - Foi efectuada análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos do 3.º ciclo na  
  avaliação sumativa interna e na sumativa externa (exames nacionais) X  

  E17 - Foram elaborados estudos comparativos dos resultados alcançados no final do ano lectivo com  
  os do ano anterior X  

  A avaliação dos resultados foi considerada na preparação do ano lectivo seguinte, designadamente: 
                  E18 - na organização e gestão pedagógica X  
                  E19 - na reformulação de práticas lectivas X  
                  E20 - no reforço da avaliação formativa X  

 
  E21 - Apreciação global 

Ao longo do ano, os docentes reúnem nos CT, nos respectivos Departamentos/Grupos, no CP, para analisarem os resultados 
escolares. No final de cada período procedem ao tratamento estatístico dos dados, determinando os indicadores de sucesso nos 
três ciclos de estudos (1º, 2º e 3. CEB). 
Foi efectuada a análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos dos 1º e 2º ciclos nas provas de aferição e a média 
nacional, sendo que os resultados do Agrupamento (Ag) situam-se ligeiramente acima da média nacional (LP - 4º ano: Ag-
89,9%, N-89,1%; 6º ano: Ag-86,2%, N-85,4%. Mat. – 4º ano: Ag-82%, N-80,3%; 6º ano: Ag-61,4%, N-58,9%). 
No 3º ciclo foi efectuada uma análise comparativa entre as classificações internas e os resultados dos exames nacionais, sendo 
que no ano lectivo 2004/2005 os resultados (LP+Mat) situavam-se abaixo da média nacional. A Mat. verifica-se uma melhoria 
crescente (muito significativa) nos últimos três anos, apresentando, em 2006/2007, uma taxa de sucesso de 57,1%. A LP a taxa 
de sucesso tem oscilado nos três últimos anos (2004/2005-73,9%; 2005/2006-55%; 2006/2007-89,3%). 
A avaliação dos resultados foi considerada na preparação do ano seguinte, tendo a escola procedido a algumas mudanças, 
nomeadamente: 
- No plano curricular dos alunos dos 2º e 3º ciclos, o tempo de oferta de escola, foi destinado à leccionação de Matemática, com 
excepção do 5º ano; 
- O Estudo Acompanhado foi, preferencialmente, atribuído a um docente de LP, constando, obrigatoriamente, da planificação a 
“verbalização da Matemática”; 
- Foram introduzidos novos recursos didácticos (quadros interactivos, computadores, …); 
- Foram atribuídos apoios educativos nas disciplinas de maior insucesso. 
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Relatório Síntese 

Resultados Escolares e Estratégias de Melhoria no Ensino Básico  
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FERMENTELOS    CÓDIGO: 160052 
ESCOLA BÁSICA DOS 2º E 3º CICLOS PROF. ARTUR NUNES VIDAL  CÓDIGO: 343493 
 
 
Período de intervenção: De 3 a 5 de Dezembro de 2007 
Turmas seleccionadas: Turma D (2º e 4º anos) da EB 1 Prof. João Pires da Rosa, 5º A e 8º A. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
No âmbito da actividade Resultados Escolares e Estratégias de Melhoria no Ensino Básico, inserida no programa 
de acompanhamento do Plano Anual de Actividades da Inspecção-Geral da Educação, foi elaborado este relatório 
que apresenta as conclusões mais relevantes referentes às quatro áreas a seguir mencionadas e que foram 
objecto de análise nesse Agrupamento de Escolas. 
 
 
1. RESULTADOS ESCOLARES 
 
1.1. Indicadores de sucesso 
 
Tendo como referência os indicadores de sucesso apurados pela IGE1

 

, do ano lectivo de 2004/2005 e os dados 
fornecidos pelo Agrupamento relativos ao ano lectivo de 2006/2007, estabeleceu-se a comparação dos resultados 
obtidos pelos alunos. 

Aspectos mais positivos 
 
Taxa de transição no 3.º ciclo (96,3%), 17,4% superior ao indicador de referência (78,9%), sendo que transitaram 
91% dos alunos do 9.º ano com planos de recuperação e 100% com planos de acompanhamento;  
Taxa de sucesso no 3.º ciclo (87,3%), 6,4 % superior ao indicador de referência (80,9%); 
Taxa de desperdício no EB (0,0%), inferior ao indicador de referência (10,2%). 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Taxa de transição ao 2.º ciclo (93,1%), 2,1% inferior ao indicador de referência (95,2%), sendo que apenas 
transitaram 59% dos alunos do 4.º ano com plano de recuperação; 
Taxa de transição ao 2.º ciclo com 11 ou mais anos (2,1%), 0,8% superior ao indicador de referência (1,3%). 
 
1.2. Provas de aferição 
 
Tendo como referência os resultados nacionais das provas de aferição relativos ao ano lectivo de 2006/20072 e os 
dados fornecidos pelo Agrupamento referentes aos anos lectivos 2005/20063 e 2006/20074, em relação às 
disciplinas de Língua Portuguesa5

 
 e de Matemática, estabeleceu-se a comparação dos resultados obtidos. 

Aspectos mais positivos 
 
Evolução da taxa do sucesso de Língua Portuguesa no 1.º ciclo; 
Evolução da taxa do sucesso de Matemática no 1.º ciclo; 
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (89,9%), no 1.º ciclo, 0,8% acima da taxa nacional; 
Localização da taxa de sucesso de Matemática (82%), no 1.º ciclo, 1,7% acima da taxa nacional; 
                                              
1 www.ige.min-edu.pt (Avaliação, Desempenho Escolar dos Alunos, SUBSITE). 
2 Provas de aferição do 4.º Ano 2006/2007 (Língua Portuguesa - 89,10%; Matemática - 80,30%) e 6.º Ano (Língua Portuguesa - 85,40%; 
Matemática - 58,90%). 
3 Provas de aferição do 4.º Ano 2005/2006 (Língua Portuguesa - 75%; Matemática – 60%). 
4 Provas de aferição do 4.º Ano 2006/2007 (Língua Portuguesa – 89,90%; Matemática – 82%) e 6.º Ano (Língua Portuguesa - 86,20%; 
Matemática - 61,40%). 
 
 

http://www.ige.min-edu.pt/�
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Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (86,2%), no 2.º ciclo, 0,8% acima da taxa nacional; 
Localização da taxa de sucesso de Matemática (61,4%), no 2.º ciclo, 2,5% acima da taxa nacional. 
 
1.3. Exames nacionais do 9.º ano 
 
Tendo como referência os resultados nacionais dos exames de 2006/20076 e os dados fornecidos pelo 
Agrupamento relativos aos anos lectivos de 2004/2005 a 2006/2007, em relação às disciplinas de Língua 
Portuguesa7 e de Matemática8

 
, estabeleceu-se a comparação dos resultados obtidos. 

Aspectos mais positivos 
 
Evolução da taxa do sucesso de Língua Portuguesa, apesar de, no lectivo 2005/2006, ter sido apenas de 55%; 
Evolução da taxa do sucesso de Matemática; 
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (89,3%), 1,3% acima da taxa nacional; 
Localização da taxa de sucesso de Matemática (57,1%), 28,1% acima da taxa nacional. 
 
2. PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 
 
2.1. Definição dos Critérios de Avaliação 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Reflexão sobre os critérios de avaliação por parte dos docentes do Agrupamento em sede das estruturas de 

orientação educativa e por outras estruturas de gestão intermédia; 
 Elaboração de propostas de definição dos critérios de avaliação por outras estruturas de apoio educativo; 
 Apresentação das propostas de definição dos critérios de avaliação ao Conselho Pedagógico (CP); 
 Definição dos critérios de avaliação pelo CP, após análise e negociação, para cada ciclo e ano de 

escolaridade; 
 Divulgação dos critérios de avaliação definidos junto de todos os docentes, técnicos, alunos e encarregados 

de educação. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Construção dos instrumentos de avaliação, tendo em consideração a definição dos critérios de avaliação; 
 Definição dos critérios pelo CP, após análise e negociação, para a marcação das datas das provas/testes de 

avaliação; 
 Inclusão dos critérios definidos no Projecto Curricular de Agrupamento (PCA) e nos Projectos Curriculares de 

Turma (PCT). 
 
2.2. Operacionalização dos Critérios de Avaliação 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Implementação das modalidades de avaliação (diagnóstica, formativa e sumativa), respeitando os critérios 

definidos; 
 Consideração de estratégias de diferenciação pedagógica nos PCT; 
 Articulação da avaliação diagnóstica com as estratégias de diferenciação pedagógica; 
 Realização da avaliação formativa, no decurso do ano lectivo, assumindo um carácter contínuo e sistemático; 
 Articulação da avaliação formativa com a avaliação diagnóstica no respeito pelos critérios definidos pelo CP; 
 Utilização de uma variedade de instrumentos de avaliação formativa; 
 Realização da avaliação sumativa interna de acordo com os critérios definidos pelo CP; 
 Realização da avaliação sumativa utilizando a informação recolhida no âmbito da avaliação formativa; 
 Corresponsabilização dos Conselhos de Docentes e Conselhos de Turma na avaliação sumativa; 
 Formulação descritiva da avaliação sumativa interna, no 1º ciclo, das áreas curriculares disciplinares e não 

disciplinares e das actividades de enriquecimento curricular; 
 Atribuição de uma menção qualitativa nas áreas curriculares não disciplinares, nos 2º e 3º ciclos; 
 Apreciações escritas nos documentos de avaliação com linguagem acessível a qualquer encarregado de 

educação; 
 Elaboração de planos de recuperação e de acompanhamento, como estratégia de melhoria do sucesso 

educativo, resultante da avaliação sumativa interna;  

                                              
6 Exames do 9.º Ano 2006/2007 (Língua Portuguesa - 88%; Matemática - 29%). 
7 Ano lectivo 2004/2005 (73,20%), ano lectivo 2005/2006 (55%), Ano lectivo 2006/2007 (89,30%). 
8 Ano lectivo 2004/2005 (24,40%), ano lectivo 2005/2006 (32,50%), Ano lectivo 2006/2007 (57,10%). 
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 Apresentação ao CP, pelo professor do 1º ciclo, das propostas de retenção repetida dos alunos, 
acompanhadas dos pareceres dos encarregados de educação, dos serviços especializados de apoio 
educativo e de um plano de acompanhamento; 

 Apresentação ao CP, pelo conselho de turma (2º e 3º ciclos), das propostas de retenção repetida dos alunos, 
acompanhadas dos pareceres dos encarregados de educação, bom como de um plano de acompanhamento 
e de uma proposta para curso de educação e formação; 

 Participação dos alunos, de forma sistemática, na sua própria avaliação; 
 Monitorização do processo de avaliação nas diversas estruturas de orientação educativa, pelo conselho 

pedagógico e pelo conselho executivo.  
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Construção de matrizes uniformes para as provas/testes, através de um trabalho plural e partilhado; 
 Realização de testes de avaliação diagnóstica, com base nas matrizes construídas, para os alunos do mesmo 

ano de escolaridade; 
 Aplicação de provas/testes de avaliação diagnóstica pelos docentes do Agrupamento;  
 Construção dos instrumentos de avaliação formativa e avaliação sumativa interna através de um trabalho 

plural e partilhado; 
 Apreciação descritiva referente à avaliação sumativa interna na informação prestada aos encarregados de 

educação. 
 
3. ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS E DOS RESULTADOS 
 
3.1. Elaboração e Implementação de Planos 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Elaboração dos planos de recuperação, no final do 1.º período, para os alunos do 1.º ciclo, sempre que 

revelaram dificuldades em prosseguir com sucesso as aprendizagens, e para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos, 
que tenham obtido três ou mais níveis inferiores a 3; 

 Elaboração dos planos de recuperação, no decurso do 2.º período, até à interrupção das aulas, no Carnaval, 
sempre que os alunos indiciaram dificuldades de aprendizagem; 

 Elaboração dos planos de acompanhamento para os alunos que foram retidos em resultado da avaliação 
sumativa interna; 

 Elaboração dos planos de recuperação e de acompanhamento pelo professor do 1º ciclo e pelo Conselho de 
Turma nos 2º e 3º ciclos, com a participação de outros técnicos de educação, dos próprios alunos e dos 
encarregados de educação; 

 Apreciação pelo CP das propostas dos planos de recuperação e de acompanhamento, para avaliação da sua 
adequabilidade às situações diagnosticadas;  

 Apresentação dos planos de recuperação e de acompanhamento, depois de aprovados, à Direcção Executiva;  
 Disponibilização dos recursos humanos e materiais necessários à execução dos planos de recuperação e de 

acompanhamento; 
 Comunicação aos encarregados de educação dos planos de recuperação e de acompanhamento; 
 Implementação imediata dos planos de recuperação; 
 Implementação dos planos de acompanhamento desde o início do ano lectivo. 
 
3.2. Outras Estratégias de Melhoria Organizacional 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Humanização do espaço físico do Agrupamento;  
 Elaboração de horários em função dos interesses dos alunos; 
 Diversificação ajustada dos recursos didáctico-pedagógicos; 
 Sistema de comunicação interna do Agrupamento; 
 Sistema de comunicação com a comunidade educativa; 
 Processo de informatização de todos os serviços do Agrupamento. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Atendimento dos encarregados de educação em tempo ajustado aos seus horários laborais; 
 Promoção do envolvimento dos encarregados de educação. 
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4. AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Avaliação (por parte dos órgãos de gestão intermédia e de topo) das estratégias de melhoria relativas à 

implementação dos planos e de outras medidas de carácter organizacional;  
 Monitorização das estratégias de melhoria adoptadas; 
 Participação de todos os intervenientes na avaliação realizada; 
 Elaboração e envio, à DREC, do relatório resultante da avaliação dos planos e do relatório da avaliação 

relativo às provas de aferição, de acordo com o ponto n.º 7 do Despacho n.º 2351/2007, de 14 de Fevereiro; 
 Criação de momentos de reflexão entre os docentes para análise dos resultados escolares, com regularidade, 

no decurso do ano lectivo; 
 Realização de análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos dos 1.º e 2.º ciclos na avaliação 

sumativa interna e nas provas de aferição, por turma, por ano e por ciclo; 
 Realização de análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos do 3.º ciclo na avaliação sumativa 

interna e na sumativa externa (exames nacionais); 
 Elaboração de estudos comparativos dos resultados alcançados no final do ano lectivo com os do ano 

anterior. 
 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Preparação do ano lectivo seguinte, no que respeita à organização e à gestão pedagógica, à reformulação 

das práticas lectivas e ao reforço da avaliação formativa, tendo em atenção os resultados da avaliação, de 
forma a diminuir as discrepâncias entre as taxas de sucesso da Língua Portuguesa e da Matemática, nos 
exames nacionais do 9.º ano. 

 
 
Fermentelos, 6 de Dezembro de 2007. 
 
A Inspectora: Lurdes Campos 
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Resultados escolares e estratégias de melhoria no ensino básico  
 

Ano lectivo 2007/2008 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO 
 
 

 
 
2. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO (em números)  
 
2007/2008 

 

Estabelecimentos  
 

A1 - Ed. Pré-Esc. A2 - 1.º C A3 - 2.º e 3.º C A4 - EBI A5 - 3.º C/Sec. A6 - Sec./ 3.º C A7 - Sec. A8 - Total 

3 4 1 1 0 0 0 9 

 
Crianças/Alunos 

A9 - Ed. Pré-Esc. A10 - 1.º C A11 - 2.º C A12 - 3.º C A13 - Total 

76 158 74 133 441 
 
Docentes c/ componente lectiva 

A14 - Ed. Pré-Esc. A15 - 1.º C A16 - 2.º C A17 - 3.º C A18 - Apoio Educativo A19 - Total 

6 10 18 24 4 62 
 

A20 - Docentes s/ componente lectiva A21 - Dinamizadores (AEC) 

1 o 
 
Psicólogos 

A22 - A tempo inteiro A23 - A tempo parcial A24 - Total 

0 1 1 

 
Funcionários 
A25 - Auxiliares Acção Educativa A26 - Administrativos A27 - Outros A28 - Total 

23 7 7 37 

Agrupamento Agrupamento de Escolas Ferrer Correia Código 161408 
    

Escola sede Escola Básica Integrada/JI Prof. Dr. Ferrer Correia Código 330577 
  

Endereço Rua Fonte dos Castanheiros 
  

Localidade Senhor da Serra Código Postal 3220-431 Semide 
    

Concelho Miranda do Corvo Distrito Coimbra 
    

Telefone 239540130 Fax 239540139 
    

E-mail aeferrercorreia@sapo.pt   



 
 
ACTIVIDADE I.2 
Resultados escolares e estratégias de melhoria no ensino básico 

 

3 

 
I – RESULTADOS ESCOLARES 

        
                                 2006/2007 

 
1.º CICLO 

1. Alunos 

Ano escolaridade 1- Portugueses 2 -Estrangeiros 3 -Etnias 4 -Total 5 -ASE  6 -NEE 
7 - C/ Planos 

7.1 - 
Recup. 

7.2 - 
Acomp. 

7.3 -
Desenvol. 

B1 - 1.º Ano 47 0 0 47 18 2 1 0 0 

B2 - 2.º Ano 38 0 0 38 19 2 2 0 0 

B3 - 3.º Ano 36 0 0 36 17 4 0 0 0 

B4 - 4.º Ano 44 0 0 44 24 6 0 0 0 

      B5 - Total 165 0 0 165 78 14 3 0 0 
 

B6 - Taxa de insucesso   4,84% B7 - Taxa de abandono  0 % 

 
2. Transitaram de ano 

Ano 
escolaridade 

1- Total 
2 - S/ Aproveitamento 3 - C/ Planos 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 2.3 - L. Port. e Mat. 3.1 - Recup. 3.2 - Acomp. 3.3 - Desenvol. 

B8 - 1.º Ano 47 2 3 0 1 0 0 

B9 - 2.º Ano 35 1 0 0 2 0 0 

B10 - 3.º Ano 36 0 0 0 0 0 0 

B11 - 4.º Ano 39 9 11 0 0 0 0 

  B12 - Total 157 12 14 0 3 0 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1- Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 
4 - C/ Planos 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B13 - 2.º Ano 3 3 0 0 0 

B14 - 3.º Ano 0 0 0 0 0 

B15 - 4.º Ano 5 5 0 0 0 

       B16 - Total 8 8 0 0 0 

 
4. Concluíram o 1.º ciclo 

 
C/ Anos de frequência 

B17 - 3 anos B18 - 4 anos B19 - 5 anos B20 - 6 anos B21 - 7 ou + anos B22 - Total 

0 32 7 0 0 39 
 

 
Sem aproveitamento 

B23 - Língua Portuguesa B24 - Matemática B25 - L. Portuguesa e Matemática  * 

12 14 0 
 

* Registar as medidas programadas, tendo em vista o sucesso educativo destes alunos (anexar, se necessário) 
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2.º CICLO 
 

 
1. Alunos 

Ano 
escolaridade 

1 - Portugueses 2 - Estrangeiros 3 - Etnias 4 - Total 5 - ASE  6 - NEE 

 

7 - C/ Planos 
7.1 - 

Recup. 
7.2 - 

Acomp. 

7.3 - 
Desenvol.  

B26 - 5.º Ano 33 0 0 0 15 4 11 0 0 

B27 - 6.º Ano 51 0 0 0 25 11 11 0 0 

   B28 - Total 84 0 0 0 40 15 22 0 0 
 

B29 - Taxa de insucesso   7,14% B30 - Taxa de abandono  1,19% 

 
2. Transitaram de ano 

Ano escolaridade 1 - Total 
2 - S/ Aproveitamento 3 - C/ Planos 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 2.3 - L. Port. e Mat. 3.1 - Recup. 3.2 - Acomp. 3.3- Desenvol. 

B31 - 5.º Ano 31 3 8 1 9 0 0 

B32 - 6.º Ano 46 1 8 0 9 0 0 

    B33 - Total 77 4 16 1 18 0 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1 - Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 

4 - C/ Planos 
 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B34 -5.º Ano 2 2 0 2 0 

B35 -6.º Ano 5 4 1 2 0 

      B36 -Total 7 6 1 4 0 

 
4. Concluíram o 2.º ciclo 

 

C/ Anos de frequência 
 

B37 - 1 ano B38 - 2 anos B39 - 3 anos B40 - 4 anos B41 - 5 ou + anos B42 - Total 
0 42 4 0 0 

46 
 

 

Sem aproveitamento 
 

B43 - Língua Portuguesa B44 - Matemática B45 - L. Portuguesa e Matemática  * 

1 8 0 
 

* Registar as medidas programadas, tendo em vista o sucesso educativo destes alunos (anexar, se necessário) 
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3.º CICLO 

 
 
1. Alunos 

Ano escolaridade 1 - Portugueses 2 - Estrangeiros 3- Etnias 4 - Total 5 - ASE  6 - NEE 

 

7 - C/ Planos 

7.1 
Recup. 

7.2 
Acomp. 

7.3 
Desenvol. 

B46 - 7.º Ano 51 0 0 0 18 4 25 4 0 

B47 - 8.º Ano 42 0 0 0 15 6 12 3 0 

B48 - 9.º Ano 29 0 0 0 11 5 15 2 0 

   B49 - Total 122 0 0 0 44 15 52 9 0 
 

B50 - Taxa de insucesso   13,93 % B51 - Taxa de abandono  0% 

 
2. Transitaram de ano 

Ano escolaridade 1 - Total 

 

2 - S/ Aproveitamento 
 

 

3 - C/ Planos 
 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 
3.1 - 

Recuperação 
3.2 - 

Acompanhamento 
3.3 - 

Desenvolvimento 

B52 - 7.º Ano 42 7 12 17 4 0 

B53 - 8.º Ano 38 5 9 8 3 0 

B54 - 9.º Ano 25 0 12 11 2 0 

      B55 - Total 105 12 33 36 9 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1 - Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 
4 - C/ Planos 

 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B56 - 7.º Ano 9 9 0 8 0 

B57 - 8.º Ano 4 4 0 4 0 

B58 - 9.º Ano 4 4 0 4 0 

      B59 - Total 17 17 0 16 0 

 
4. Concluíram o 3.º ciclo 

 

C/ Anos de frequência 
 

B60 - 2 anos B61 - 3 anos B62 - 4 anos B63 - 5 anos B64 - 6 ou + anos B65 - Total 

0 20 5 0 0 25 
 

 

Sem aproveitamento   

B66 - Língua Portuguesa B67 - Matemática 

0 12 
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II – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 
 
 

1. Definição dos Critérios de Avaliação 
 
 
1.1. Participação  

 
 
 
  

Sim Não 
  A definição dos critérios de avaliação foi reflectida e analisada por todos os docentes do  
  Agrupamento/Escola em sede das estruturas de orientação educativa: 

                  C1 - conselho de docentes X  
                  C2 - conselho de directores de turma X  
                  C3 - departamentos curriculares X  
  C4 - Estas estruturas elaboraram e apresentaram propostas ao CP para definição dos critérios de 
  avaliação X  

  O CP definiu os critérios de avaliação após análise e negociação para: 
                   C5 - cada ciclo de escolaridade X  

                  C6 - cada ano de escolaridade X  
                  C7 - a construção dos instrumentos de avaliação X  
                  C8 - a marcação das datas das provas/testes de avaliação 
 

 X 
  C9 - Os critérios definidos pelo CP integram o Projecto Curricular de Agrupamento/Escola X  
  C10 - Os critérios definidos pelo CP integram os Projectos Curriculares de Turma X  

 
  C11 - Apreciação global 

 
 
 

 
 
1.2. Divulgação  

 
 

 
 
  

Sim Não 
  Os critérios de avaliação definidos pelo CP foram divulgados:  
                  C12 - aos docentes do Agrupamento/Escola através das respectivas estruturas X  
                  C13 - aos serviços especializados de apoio educativo através do seu representante no CP 

                   
X  

                  C14 - aos alunos do 1.º ciclo pelo seu professor X  
  aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos:  
                  C15 - pelos professores de cada disciplina X  
                  C16 - pelo respectivo director de turma 
 

X  
  aos encarregados de educação: 
                  C17 - dos alunos do 1.º ciclo, na primeira reunião do ano lectivo com o professor da turma, 
                  aquando da apresentação dos conteúdos programáticos e dos objectivos a atingir X  

                  C18 - dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos na primeira reunião do ano lectivo com o director de 
                  turma, aquando da apresentação dos conteúdos programáticos e dos objectivos a atingir 
                           

X  

                  C19 - à associação de pais pela direcção executiva X  
 
  C20 - Apreciação global 

 
Os critérios também estão disponíveis na Net. 
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1.3. Registo de evidências das acções desenvolvidas  
 
 

 
 
  

Sim Não 
    C21 - Convocatórias para as reuniões do CP X  

  C22 - Convocatórias para as reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  
    C23 - Convocatórias para as reuniões com outros intervenientes no processo de avaliação dos 
    alunos X  

  Actas de reuniões:  
                  C24 - do conselho pedagógico X  
                  C25 - das diversas estruturas de orientação educativa X  
                  C26 - dos departamentos curriculares X  
                  C27 - do conselho de docentes X  
                  C28 - do conselho de directores de turma X  
                  C29 - do conselho de turma X  
                  C30 - dos serviços especializados de apoio educativo X  
                  C31 - dos professores do 1.º ciclo com os encarregados de educação X  
                  C32 - dos directores de turma com os encarregados de educação X  
                  C33 - do conselho executivo com a associação de pais  X 
  C34 – Sumários registados no livro de ponto X  
 
  C35 - Apreciação global 

 
C33 – Merecem desenvolvimento. 
 
 
 

 
 

2. Operacionalização dos Critérios de Avaliação 
 
2.1. Modalidades de avaliação 

 
 
 
  

Sim Não 
                  C36 - diagnóstica X  
                  C37 - formativa X  
                  C38 - sumativa interna X  
 
 

2.2. Avaliação diagnóstica  
 
 

 
 
  

Sim Não 
  Foi realizada: 
                  C39 - no início do ano lectivo X  
                  C40 - no decurso do ano lectivo quando necessária  X  
                  C41 - de forma articulada com a avaliação formativa X  
                  C42 - no respeito pelos critérios definidos pelo CP X  
  As matrizes das provas/testes foram construídas através de: 
                  C43 - um trabalho plural e partilhado X  
                  C44 - um trabalho meramente individual  X 
  C45 – Os docentes do Agrupamento/Escola realizaram provas/testes de avaliação diagnóstica X  
  C46 - Os docentes realizaram o teste de avaliação diagnóstica, com base numa matriz uniforme, para 
  os alunos do mesmo ano de escolaridade  X 

  C47 - O Projecto Curricular de Turma contempla estratégias de diferenciação pedagógica X  
 

  C48 - Apreciação global 
 
C43 Quando as características dos alunos das turmas permitem. 
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2.3. Avaliação formativa  Sim Não 

  Foi realizada:  
                  C49 - no decurso do ano lectivo, assumindo um carácter contínuo e sistemático X  
                  C50 - de forma articulada com a avaliação diagnóstica X  
                  C51 - no respeito pelos critérios definidos pelo conselho pedagógico X  
  C52 - Constituiu a principal modalidade de avaliação X  
  C53 - Recorreu a uma variedade de instrumentos de avaliação X  
  C54 - Contribuiu para a reformulação do Projecto Curricular de Turma X  
  Os instrumentos de avaliação foram construídos através de: 
                  C55 - um trabalho plural e partilhado X  
                  C56 - um trabalho meramente individual  X 
 
  C57 - Apreciação global 

C57 – Contudo, merece desenvolvimento. 
 
2.4. Avaliação sumativa interna  Sim Não 

  Foi realizada:  
                  C58 - no final de cada período lectivo X  
                  C59 - no final de cada ano X  
                  C60 - no final de cada ciclo X  
                  C61 - utilizou a informação recolhida no âmbito da avaliação formativa X  
                  C62 - respeitou os critérios definidos pelo conselho pedagógico X  
  Os instrumentos de avaliação foram construídos através de:  
                  C63 - um trabalho plural e partilhado X  
                  C64 - um trabalho meramente individual  X 
  Foi da responsabilidade: 
                  C65 - do professor de cada turma, no 1.º ciclo, em articulação com o conselho de docentes X  
                  C66 - dos professores que integram o conselho de turma nos 2.º e 3.º ciclos X  
  A informação resultante: 
                  C67 - traduziu a formulação de um juízo global sobre as aprendizagens realizadas pelos 
                 alunos X  

  No 1.º ciclo, expressou-se de forma descritiva:  
                  C68 - nas áreas curriculares disciplinares X  
                  C69 - nas áreas curriculares não disciplinares X  
                  C70 - nas actividades de enriquecimento curricular  X  
  Nos 2.º e 3.º ciclos expressou-se:  
                  C71 - numa classificação de 1 a 5 em todas as disciplinas X  
                  C72 - numa menção qualitativa nas áreas curriculares não disciplinares  X  
  C73 - A informação aos encarregados de educação foi acompanhada de uma apreciação descritiva X  
  C74 - O registo de língua utilizado nos documentos de avaliação trimestral é acessível a qualquer 
  encarregado de educação X  

  O resultado da avaliação sumativa interna promoveu a adopção de estratégias com vista ao  
  sucesso educativo dos alunos, designadamente: 
                  C75 - Planos de recuperação X  
                  C76 - Planos de acompanhamento X  
                  C77 - Planos de desenvolvimento  X 
  C78 - A progressão ou retenção dos alunos baseou-se na avaliação sumativa interna X  

 
  C79 - Apreciação global 

C63 – Contudo, merece desenvolvimento. 
C77 – Não há alunos nestas condições. 

 
2.4.1. Avaliação sumativa extraordinária 

 
 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  C80 -  Foram submetidos a esta modalidade de avaliação os alunos já retidos em qualquer ano de 
  escolaridade e que não possuíam condições necessárias para progredir X  

  C81 - As propostas de retenção repetida foram apresentadas ao CP pelo professor do 1.º ciclo  X 
                  - com pareceres dos: 
                          C82 - encarregados de educação  X 
                          C83 - serviços de psicologia e orientação  X 
                  C84 - com um plano de acompanhamento  X 
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  C85 - As propostas de retenção repetida foram apresentadas ao CP pelo conselho de turma (2.º e 3.º 
  ciclos) X  

                  - com pareceres dos: 
                          C86 - encarregados de educação X  
                          C87 - serviços de psicologia e orientação X  
                  C88 - com um plano de acompanhamento X  
                  C89 - com proposta para percurso alternativo ou curso de educação e formação  X 

 
  C90 - Apreciação global 

C81 a C84 e C89 – Não houve alunos nestas condições. 
 
2.4.2. Casos especiais de progressão  

 
 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  C91- Progrediram mais rapidamente no ensino básico os alunos que revelaram capacidades de 
  aprendizagem excepcionais    X 

  C92- As propostas de progressão antecipada foram apresentadas ao CP pelo professor do 1.º ciclo  X 
                  - acompanhadas de pareceres dos: 
                          C93 - encarregados de educação  X 
                          C94 - serviços especializados de apoio educativo ou psicólogos  X 
  C95 - As propostas de progressão antecipada foram apresentadas ao CP pelo conselho de turma (2.º 
  e 3.º ciclos)  X 

                  - acompanhadas de pareceres dos:  X 
                          C96 - encarregados de educação  X 
                          C97 - serviços especializados de apoio educativo ou psicólogos  X 

 
  C98 - Apreciação global 

Não houve casos especiais de progressão. 
 
2.5. Auto-avaliação  

 
 
 
  

Sim Não 
  C99 - Os alunos participaram, de forma sistemática, na sua própria avaliação X  
  C100 - Os alunos, a partir do 3.º ano de escolaridade efectuaram uma auto-avaliação escrita X  
  C101 - A matriz da ficha de auto-avaliação foi elaborada de acordo com os princípios definidos pelo 
  CP X  

 
  C102 - Apreciação global 

 
2.6 Processo individual do aluno Sim Não 

  C103 - O percurso escolar do aluno encontra-se documentado no seu processo individual X  
  C104 - O processo individual proporciona uma visão global desse percurso  X  
  C105 - Estão arquivados registos das diversas modalidades de avaliação sobre o desempenho dos 
  alunos X  

                  C106 - diagnóstica X  
                  C107 - formativa X  
                  C108 - sumativa X  
                  C109 - auto-avaliação X  
  C110 - O Regulamento Interno estabelece as regras para consulta do processo individual X  

 
  C111 - Apreciação global 

C106 e 107 – Contudo, merece desenvolvimento. 
 
2.7. Avaliação externa  Sim Não 

  A Direcção Executiva enviou à Direcção Regional o relatório da avaliação relativo às provas de 
  aferição, contendo:  
                  C112 - a análise do desempenho dos alunos do Agrupamento/Escola X  
                  C113 - o plano de acção para o ano lectivo seguinte X  

 
  C114 -  Apreciação global 

O relatório foi enviado através da plataforma moodle. 
 
 
 
 
 



 
 
ACTIVIDADE I.2 
Resultados escolares e estratégias de melhoria no ensino básico 

 

10 

 
 
 
2.8. Monitorização do processo de avaliação  

Sim Não 

  Procedimentos regulares de monitorização:  
                  C115 - nas diversas estruturas de orientação educativa para cumprimento e operaciona- 
                  lização dos critérios de avaliação  X  

                  - no conselho pedagógico para assegurar: 
                          C116 - o cumprimento do currículo nacional X  
                          C117 - o primado da avaliação formativa X  
                          C118 - a valorização dos processos de auto-avaliação X  
                          C119 - a utilização de técnicas e instrumentos diversificados de avaliação X  
                          C120 - a (re)orientação do processo educativo X  
                          C121 - a retenção dos alunos como medida pedagógica de última instância X  
                          C122 - a participação de diversos intervenientes X  
                          C123 - professores X  
                          C124 - alunos X  
                          C125 - conselho de docentes X  
                          C126 - conselho de turma X  
                          C127 - órgãos de gestão X  
                          C128 - encarregados de educação X  
                          C129 - serviços especializados de apoio educativo X  
                  - na direcção executiva para garantir a transparência, rigor e a equidade do processo:  
                          C130 - cumprimento das orientações definidas a nível nacional X  
                          C131 - respeito pelas regras estabelecidas no Regulamento Interno X  
                          C132 - salvaguarda dos interesses de todos os intervenientes  X  
 
  C133 - Apreciação global 

C117 – Contudo, merece desenvolvimento. 
 
2.9. Registo de evidências das acções desenvolvidas 

 
 

 
 
  

Sim Não 
    C134 - Convocatórias para reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  

  C135 - Convocatórias para reuniões do prof. 1.º ciclo c/ os encarregados de educação X  
  C136 - Convocatórias para reuniões do director de turma c/ os encarregados de educação X  
  C137 - Actas de reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  
  C138 - Actas de reuniões com os encarregados de educação X  
  C139 - Ordens de serviço X  
  C140 - Dossiers de departamento X  
  C141 - Processos individuais dos alunos X  
  C142 - Portfolios construídos pelos alunos X  
  C143 - Cadernetas escolares X  
  C144 - Sumários registados no livro de ponto  X  
  C145 - Planos de recuperação X  
  C146 - Planos de acompanhamento X  
  C147 - Planos de desenvolvimento  X 
  C148 - Regulamento Interno X  
  C149 - Projecto Curricular de Agrupamento/Escola X  
  C150 - Projectos Curriculares de Turma X  
  C151 - Relatórios intercalares de avaliação das aprendizagens elaborados pelas diversas estruturas 
  de orientação educativa X  

 
  C152 - Apreciação global 

C139 – Existem Circulares numeradas, datadas e assinadas. 
C144 -  Os sumários registados no livro de ponto merecem ser melhorados. 
C147 – Não existem. 
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III – ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS E RESULTADOS 
 

1. Elaboração e implementação de Planos 
 

1.1 Planos de recuperação Sim Não 
  Os planos de recuperação foram elaborados:  
    no final do 1.º período: 
                  D1 - para os alunos do 1.º ciclo, sempre que revelaram dificuldades em prosseguir com 
                  sucesso as aprendizagens X  

                  D2 - para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos por terem obtido três ou mais níveis inferiores a 3 X  
  no decurso do 2.º período, até à interrupção das aulas no Carnaval: 
                  D3 - sempre que os alunos indiciaram dificuldades de aprendizagem X  
    pelo professor do 1º ciclo, com a participação: 
                  D4 – de outros técnicos de educação X  
                  D5 - dos próprios alunos  X 
                  D6 - dos encarregados de educação  X 
    pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de: X  
                  D7 - outros técnicos de educação X  
                  D8 - os próprios alunos  X 
                  D9 - os encarregados de educação  X 
  D10 - As propostas dos planos de recuperação foram submetidas à apreciação do CP para avaliação 
  da sua adequabilidade às situações diagnosticadas  X 

  D11 - Os planos, depois de aprovados, foram apresentados à direcção executiva X  
  D12 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução X  
  D13 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de recuperação aos encarregados de 
  educação X  

  D14 - O Agrupamento/Escola procedeu de imediato à sua implementação  X  
 

 D15 -  Apreciação global 
 
D10 – O Desp. Norm. 50/2005, não o exige.                                                                                                                                                                      

 
1.2. Planos de acompanhamento   Sim Não 

  D16 - Os planos de acompanhamento foram elaborados no final do ano lectivo para os alunos que  
  tenham sido objecto de retenção em resultado da avaliação sumativa interna X  

  D17 - Pelo professor do 1º ciclo com a participação de: X  
                  D18 - outros técnicos de educação X  
                  D19 - os próprios alunos  X 
                  D20 - os encarregados de educação  X 
  D21 - Pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos com a participação de: X  
                  D22 - outros técnicos de educação X  
                  D23 - os próprios alunos  X 
                  D24 - os encarregados de educação  X 
  D25 - As propostas dos planos de acompanhamento foram submetidas à apreciação do CP para 
  avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas X  

  D26 - Os planos, depois de aprovados, foram apresentados à direcção executiva X  
  D27 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução X  
  D28 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de acompanhamento aos encarregados de 
  educação X  

  D29 - Os planos de acompanhamento elaborados no ano lectivo anterior estão a ser aplicados aos 
  alunos  X  

 
  D30 - Apreciação global 
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1.3 Planos de desenvolvimento 
 

 
 
  

Sim Não 
  D31 - Os planos de desenvolvimento foram elaborados, no final do 1.º período, para os alunos que  
  revelaram capacidades excepcionais de aprendizagem  X 

  D32 - Pelo professor do 1º ciclo com a participação de:  X 
                  D33 - outros técnicos de educação  X 
                  D34 - os próprios alunos  X 
                  D35 - os encarregados de educação  X 
  D36 - Pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de:  X 
                  D37 - outros técnicos de educação  X 
                  D38 - os próprios alunos  X 
                  D39 - os encarregados de educação  X 

  D40 - As propostas dos planos de desenvolvimento foram submetidas à apreciação do CP para 
  avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas  X 

  D41 - Os planos de desenvolvimento depois de aprovados foram apresentados à direcção executiva  X 
  D42 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução  X 
  D43 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de desenvolvimento aos encarregados de 
  educação  X 

  D44 - O Agrupamento/Escola procedeu de imediato à sua implementação   X  
 

  D45 - Apreciação global 
 
Os alunos não revelaram capacidades excepcionais de aprendizagem. 

 
 
 

2. Outras estratégias de melhoria organizacional 
 
  

Sim Não 
  D46 - Humanização do espaço físico do Agrupamento/Escola X  
  D47 - Elaboração de horários em função dos interesses dos alunos X  
  D48 - Atendimento dos encarregados de educação em tempo ajustado aos seus horários laborais X  
  D49 - Participação activa dos encarregados de educação na vida da escola X  
  D50 - Diversificação ajustada de recursos didáctico-pedagógicos X  
  D51 - Melhoria no sistema de comunicação interna no Agrupamento/Escola  X  
  D52 - Melhoria no sistema de comunicação com a comunidade educativa X  
  D53 - Outras X  

 
  D54 - Apreciação global 

 
D48 – Sempre que necessário o atendimento realiza-se à noite. 
D49 – Os pais/encarregados de educação devem ser mais participantes. 
D53 – Ficha de registo diário da avaliação do comportamento e trabalhos de casa construído para os alunos do Agrupamento, 
pertencentes ao Lar de Jovens de St.ª Maria de Semide (Enc. Educação de 21 alunos). 
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IV – AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
1. Estratégias  

 
 
  

Sim Não 
  O Agrupamento/Escola avaliou as estratégias de melhoria relativas: 
                   E1 - à implementação dos Planos  X  
                  E2 - outras estratégias de carácter organizacional X  
 As estratégias adoptadas foram objecto de avaliação: 
                  E3 - contínua e sistemática X  
                  E4 - apenas no final do ano  X 
  E5 - A avaliação realizada foi participada por todos os intervenientes X  
  O Agrupamento/Escola possui registos que evidenciam a avaliação:  
                  E6 - global dos Planos implementados X  
                  E7 - das estratégias de melhoria organizacional X  
  E8 - O relatório resultante da avaliação dos Planos foi enviado à respectiva DRE X  
 
  E9 - Apreciação global 

 
 
 

 
 
2. Resultados escolares 

 
  

Sim Não 
  Existiram momentos de reflexão entre os docentes para analisar os resultados escolares: 
                  E10 - apenas no final de cada período lectivo  X 
                  E11 - com regularidade, no decurso do ano lectivo X  
                  E12 - só no final do ano lectivo  X 

  Foi efectuada análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos dos 1.º e 2.º ciclos  
  na avaliação sumativa interna e nas provas de aferição:  

                  E13 - por turma X  
                  E14 - ano  X  
                  E15 - ciclo X  

  E16 - Foi efectuada análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos do 3.º ciclo na  
  avaliação sumativa interna e na sumativa externa (exames nacionais) X  

  E17 - Foram elaborados estudos comparativos dos resultados alcançados no final do ano lectivo com  
  os do ano anterior X  

  A avaliação dos resultados foi considerada na preparação do ano lectivo seguinte, designadamente: 
                  E18 - na organização e gestão pedagógica X  
                  E19 - na reformulação de práticas lectivas X  
                  E20 - no reforço da avaliação formativa  X 

 
  E21 - Apreciação global 
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Relatório Síntese 
Resultados Escolares e Estratégias de Melhoria no Ensino Básico  

 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERRER CORREIA    CÓDIGO 330577 (SESE) 
 
Período de intervenção: de 28 a 30 de Novembro de 2007   
Turmas seleccionadas: 3.º G; 5.º B e 9.º B 
 
INTRODUÇÃO 
 
No âmbito da actividade Resultados Escolares e Estratégias de Melhoria no Ensino Básico, inserida no programa 
de acompanhamento do Plano Anual de Actividades da Inspecção-Geral da Educação, foi elaborado este relatório 
que apresenta as conclusões mais relevantes referentes às quatro áreas a seguir mencionadas e que foram 
objecto de análise nesse Agrupamento de Escolas. 
 
1. RESULTADOS ESCOLARES 
 
Tendo como referência os indicadores de sucesso apurados pela IGE1

 

 do ano lectivo de 2004/2005 e os dados 
fornecidos pelo Agrupamento relativos ao ano lectivo de 2006/2007, estabeleceu-se a comparação dos resultados 
obtidos pelos alunos. 

1.1. Indicadores de sucesso 
 
Aspectos mais positivos 
 
Taxa de transição ao 2.º ciclo com 11 ou mais anos (0%), inferior ao indicador de referência (1,3%), sendo que 
transitaram 100% dos alunos com planos de recuperação; 
Taxa de transição no 3.º ciclo (86,2%), 7,3% superior à média do indicador de referência (78,9%), sendo que 
69,2% dos alunos com planos de recuperação e 100% com planos de acompanhamento transitaram; 
Taxa de sucesso no 3.º ciclo (86,1%), 5,2% superior ao indicador de referência (80,9%). 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Taxa de transição ao 2.º ciclo (88,6%), 6,6% inferior ao indicador de referência (95,2%); 
Taxa de desperdício2

 
 no EB (1,2%), apesar de 9% inferior à média do indicador de referência (10,2%). 

1.2. Provas de aferição 
 
Tendo como referência os resultados nacionais das provas de aferição relativos ao ano lectivo de 2006/20073

 

 e os 
dados fornecidos pelo Agrupamento referentes ao mesmo ano lectivo, em relação às disciplinas de Língua 
Portuguesa e de Matemática, estabeleceu-se a comparação dos resultados obtidos. 

Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (84%), no 1.º ciclo, 5,1% abaixo da taxa nacional; 
Localização da taxa de sucesso de Matemática (79%), no 1.º ciclo, 1,3% abaixo da taxa nacional;  
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (76%), no 2.º ciclo, 9,4% abaixo da taxa nacional; 
Localização da taxa de sucesso de Matemática (57%), no 2.º ciclo, 1,9% abaixo da taxa nacional. 
 
1.3. Exames nacionais do 9.º ano 
 
Tendo como referência os resultados nacionais dos exames 2006//20074 e os dados fornecidos pelo Agrupamento 
relativos aos anos lectivos de 2004/2005 a 2006/2007, em relação às disciplinas de Língua Portuguesa5 e de 
Matemática6

 
, estabeleceu-se a comparação dos resultados obtidos. 

                                              
1 www.ige.min-edu.pt (Avaliação, Desempenho Escolar dos Alunos, SUBSITE). 
2 Valor óptimo 0%. 
3 Provas de aferição do 4.º Ano 2006/2007 (Língua Portuguesa - 89,10%; Matemática - 80,30%) e 6.º Ano (Língua Portuguesa - 85,40%; 
Matemática - 58,90%). 
4 Exames do 9.º Ano 2006/2007 (Língua Portuguesa - 88%; Matemática - 29%). 
5 Ano Lectivo de 2004/2005 (56,30%), ano lectivo 2005/2006 (27%), ano lectivo 2006/2007 (80%). 
6 Ano Lectivo de 2004/2005 (0%), ano lectivo 2005/2006 (31%), ano lectivo 2006/2007 (20%). 

http://www.ige.min-edu.pt/�
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Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Evolução da taxa do sucesso de Língua Portuguesa que tem vindo a sofrer oscilações; 
Evolução da taxa do sucesso de Matemática, que se afigura preocupante; 
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (80%), 8% abaixo da taxa nacional, em 2006/2007; 
Localização da taxa de sucesso de Matemática (20%), 9% abaixo da taxa nacional, em 2006/2007 
 
2. PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 
 
2.1. Definição dos Critérios de Avaliação 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Reflexão sobre os critérios de avaliação por parte dos docentes do Agrupamento em sede das estruturas de 

orientação educativa; 
 Elaboração e apresentação ao Conselho Pedagógico (CP) das propostas de definição dos critérios de 

avaliação pelas estruturas de gestão intermédia; 
 Definição dos critérios de avaliação pelo CP, após análise e negociação, para cada ano e ciclo de 

escolaridade; 
 Inclusão dos critérios definidos no Projecto Curricular de Agrupamento (PCA) e nos Projectos Curriculares de 

Turma (PCT); 
 Divulgação dos critérios de avaliação. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Definição dos critérios pelo CP, após análise e negociação, para a marcação das datas das provas/testes de 

avaliação; 
 Elaboração de actas das reuniões do Conselho Executivo com a Associação de Pais. 
 
2.2. Operacionalização dos Critérios de Avaliação 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Consideração de estratégias de diferenciação pedagógica nos PCT; 
 Corresponsabilização dos Conselhos de Docentes e dos Conselhos de Turma na avaliação sumativa; 
 Formulação descritiva da avaliação sumativa interna, no 1º ciclo, das áreas curriculares disciplinares e não 

disciplinares e das actividades de enriquecimento curricular; 
 Atribuição de uma menção qualitativa nas áreas curriculares não disciplinares, nos 2º e 3º ciclos; 
 Apresentação ao CP, pelo conselho de turma (2º e 3º ciclos), das propostas de retenção repetida dos alunos, 

acompanhadas dos pareceres dos encarregados de educação, dos serviços de psicologia e orientação e dos 
psicólogos, com um plano de acompanhamento e proposta para percurso alternativo ou curso de educação e 
formação. 

 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Construção de matrizes uniformes para as provas/testes, através de um trabalho plural e partilhado; 
 Realização de testes de avaliação diagnóstica, com base nas matrizes construídas, para os alunos do mesmo 

ano de escolaridade; 
 Construção dos instrumentos de avaliação formativa e sumativa interna, através de um trabalho plural e 

partilhado; 
 Inclusão dos registos da avaliação diagnóstica e formativa sobre o desempenho dos alunos nos respectivos 

Processos Individuais; 
 Monitorização do processo de avaliação nas diversas estruturas de orientação educativa para assegurar o 

primado da avaliação formativa. 
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3. ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS E DOS RESULTADOS 
 

3.1. Elaboração e Implementação de Planos 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Elaboração dos planos de recuperação, no final do 1.º período, para os alunos do 1.º ciclo, sempre que 

revelaram dificuldades em prosseguir com sucesso as aprendizagens e para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos que 
tenham obtido três ou mais níveis inferiores a 3; 

 Elaboração dos planos de recuperação, no decurso do 2.º período, até à interrupção das aulas, no Carnaval, 
sempre que os alunos indiciaram dificuldades de aprendizagem; 

 Elaboração dos planos de acompanhamento para os alunos que foram retidos em resultado da avaliação 
sumativa interna; 

 Implementação imediata dos planos de recuperação e implementação dos planos de acompanhamento desde 
o início do ano lectivo seguinte ao da sua elaboração. 

 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Elaboração dos planos de recuperação e de acompanhamento pelo professor do 1º ciclo e pelos Conselhos 

de Turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de outros técnicos de educação, dos próprios alunos e dos 
encarregados de educação. 

 
3.2. Outras Estratégias de Melhoria Organizacional 
 

Aspectos mais positivos 
 
 Humanização do espaço físico do Agrupamento;  
 Elaboração de horários em função dos interesses dos alunos; 
 Atendimento dos encarregados de educação em tempo ajustado aos seus horários laborais; 
 Sistema de comunicação interna do Agrupamento; 
 Sistema de comunicação com a comunidade educativa. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Promoção do envolvimento dos encarregados de educação. 
 
4. AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 
 

Aspectos mais positivos 
 
 Elaboração e envio pela Direcção Executiva, à DREC, do relatório resultante da avaliação dos planos e do 

relatório da avaliação relativo às provas de aferição, de acordo com o ponto n.º 7, do Despacho n.º 
2351/2007, de 14 de Fevereiro; 

 Realização de análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos dos 1.º e 2.º ciclos na avaliação 
sumativa interna e nas provas de aferição, por turma, por ano e por ciclo; 

 Realização de análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos do 3.º ciclo na avaliação sumativa 
interna e na sumativa externa (exames nacionais); 

 Elaboração de estudos comparativos dos resultados alcançados no final do ano lectivo com os do ano 
anterior; 

 Criação de momentos de reflexão entre os docentes para análise dos resultados escolares, com regularidade, 
no decurso do ano lectivo. 

 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Criação de momentos de reflexão entre os docentes para análise dos resultados escolares, nomeadamente 

sobre a baixa taxa de sucesso na disciplina de matemática e as diferenças entre as taxas alcançadas pelos 
alunos no 1.º e nos 2.º e 3.º ciclos; 

 Preparação do ano lectivo seguinte, no que respeita ao reforço da avaliação formativa, tendo em atenção os 
resultados da avaliação, nomeadamente as diferenças acentuadas entre as taxas de sucesso de Língua 
Portuguesa e de Matemática nos diversos ciclos. 

 
 
Coimbra, 03 de Dezembro de 2007 
 
O Inspector: Artur José dos Santos Magalhães 
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Resultados escolares e estratégias de melhoria no ensino básico  
 

Ano lectivo 2007/2008 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO 

 

 
 

2. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO (em números) 
 

Estabelecimentos  
 
A1 – Ed. Pré-Esc. A2 – 1.º C A3 – 2.º e 3.º C A4 – EBI A5 – 3.º C/Sec. A6 – Sec./ 3.º 

C 
A7 – Sec. A8 – Total 

6 10 1 0 0 0 0 17 
 
Crianças/Alunos 

A9 – Ed. Pré-Esc. A10 – 1.º C A11 – 2.º C A12 – 3.º C A13 – Total 

152 353 110 156 771 
 
Docentes c/ componente lectiva 

A14 – Ed. Pré-Esc. A15 – 1.º C A16 – 2.º C A17 – 3.º C A18 – Apoio Educativo A19 – Total 

8 22 20 27 3 80 
 

A20 – Docentes s/ componente lectiva A21 – Dinamizadores (AEC) 

0 15 
 
Psicólogos 

A22 – A tempo inteiro A23 – A tempo parcial A24 – Total 

0 0 0 
 
Funcionários 
A25 – Auxiliares Acção Educativa A26 – Administrativos A27 – Outros A28 – Total 

19 7 2 28 

 
 

Agrupamento Agrupamento de Escolas de S. Silvestre Código 161287 
    

Escola sede EB 2,3 de São Silvestre Código 345015 
  

Endereço Rua dos Barreiros 
  

Localidade São Silvestre Código Postal 3020 698 
    

Concelho Coimbra Distrito Coimbra 
    

Telefone 239963450 Fax 239963444 
    

E-mail Info@eb23-s-silvestre   
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I – RESULTADOS ESCOLARES 

      (dados relativos ao ano lectivo anterior)  
                                 2006/2007 

 
1.º CICLO 

 
1. Alunos 

Ano escolaridade 1- Portugueses 2 –Estrangeiros 3 –
Etnias 

4 –Total 5 –ASE  6 –NEE 
7 – C/ Planos 

7.1 – 
Recup. 

7.2 – 
Acomp. 

7.3 –
Desenvol. 

B1 – 1.º Ano 87 0 0 87 34 0 0 0 0 

B2 – 2.º Ano 83 2 0 85 20 8 8 1 0 

B3 – 3.º Ano 96 0 0 96 34 10 8 2 0 

B4 – 4.º Ano 80 1 0 81 36 8 6 1 0 

      B5 – Total 346 3 0 349 124 26 22 4 0 
 

B6 – Taxa de insucesso 4% B7 – Taxa de abandono 0% 

 
2. Transitaram de ano 

Ano 
escolaridade 

1- Total 
2 – S/ Aproveitamento 3 – C/ Planos 

2.1 – L. Portuguesa 2.2 – Matemática 2.3 – L. Port. E 
Mat. 

3.1 – Recup. 3.2 – Acomp. 3.3 – Desenvol. 

B8 – 1.º Ano 87 - - - - - - 

B9 – 2.º Ano 78 - - - 1 1 0 

B10 – 3.º Ano 94 - - - 6 2 0 

B11 – 4.º Ano 76 - - - 1 1 0 

  B12 – Total 335 - - - 8 4 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1- Total 
 

2 – Falta de 
aproveitamento 

 
3 – Abandono 

escolar 

 
4 – C/ Planos 

4.1 – Recuperação 4.2 – Acompanhamento 

B13 – 2.º Ano 7 7 0 7 0 

B14 – 3.º Ano 2 2 0 2 0 

     B15 - 4.º Ano 5 5 0 5 0 

       B16 - Total 14 14 0 14 0 

 
4. Concluíram o 1.º ciclo 

 
C/ Anos de frequência 

B17 - 3 anos B18 - 4 anos B19 - 5 anos B20 - 6 anos B21 - 7 ou + anos B22 - Total 

0 75 1 0 0 76 
 

 
Sem aproveitamento 

B23 - Língua Portuguesa B24 - Matemática B25 - L. Portuguesa e Matemática  * 

- - - 
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2.º CICLO 
 
1. Alunos 

Ano 
escolaridade 

1 - Portugueses 2 - Estrangeiros 3 - Etnias 4 - Total 5 - ASE  6 - NEE 

 

7 - C/ Planos 
7.1 - 

Recup. 
7.2 - 

Acomp. 

7.3 - 
Desenvol.  

B26 - 5.º Ano 62 0 0 62 24 7 13 10 0 

B27 - 6.º Ano 69 2 0 71 32 2 17 12 0 

   B28 - Total 131 2 0 133 56 9 30 22 0 
 

B29 - Taxa de insucesso   10,5% B30 - Taxa de abandono   0,7% 

 
2. Transitaram de ano 

Ano escolaridade 1 - Total 
2 - S/ Aproveitamento 3 - C/ Planos 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 2.3 - L. Port. e Mat. 3.1 - Recup. 3.2 - Acomp. 3.3- Desenvol. 

B31 - 5.º Ano 58 4 16 4 11 9 0 

B32 - 6.º Ano 61 10 3 1 14 5 0 

    B33 - Total 119 14 19 5 25 14 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1 - Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 

4 - C/ Planos 
 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B34 -5.º Ano 4 4 0 2 1 

B35 -6.º Ano 10 9 1 3 7 

      B36 -Total 14 13 1 5 8 

 
4. Concluíram o 2.º ciclo 

 

C/ Anos de frequência 
 

B37 - 1 ano B38 - 2 anos B39 - 3 anos B40 - 4 anos B41 - 5 ou + anos B42 - Total 
 
0 

 
53 

 
6 

 
2 

 
0 61 

 

 

Sem aproveitamento 
 

B43 - Língua Portuguesa B44 - Matemática B45 - L. Portuguesa e Matemática  * 

10 3 1 
 

* Registar as medidas programadas, tendo em vista o sucesso educativo destes alunos (anexar, se necessário) 
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3.º CICLO 
 
1. Alunos 

Ano escolaridade 1 - Portugueses 2 - Estrangeiros 3- Etnias 4 - Total 5 - ASE  6 - NEE 

 

7 - C/ Planos 

7.1 
Recup. 

7.2 
Acomp. 

7.3 
Desenvol. 

B46 - 7.º Ano 59 1 0 60 20 4 19 11 0 

B47 - 8.º Ano 49 0 0 49 11 5 17 7 0 

B48 - 9.º Ano 40 0 0 40 14 4 13 11 0 

   B49 - Total 148 1 0 149 45 13 49 29 0 
 

B50 - Taxa de insucesso 20,8% B51 - Taxa de abandono 0% 

 
2. Transitaram de ano 

Ano escolaridade 1 - Total 

 

2 - S/ Aproveitamento 
 

 

3 - C/ Planos 
 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 
3.1 - 

Recuperação 
3.2 - 

Acompanhamento 
3.3 - 

Desenvolvimento 

B52 - 7.º Ano 48 4 9 10 8 0 

B53 - 8.º Ano 40 4 14 10 5 0 

B54 - 9.º Ano 30 3 7 5 9 0 

      B55 - Total 118 11 30 25 22 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1 - Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 
4 - C/ Planos 

 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B56 - 7.º Ano 12 12 0 9 3 

B57 - 8.º Ano 9 9 0 7 2 

B58 - 9.º Ano 10 10 0 8 2 

      B59 - Total 31 31 0 24 7 

 
4. Concluíram o 3.º ciclo 

 

C/ Anos de frequência 
 

B60 - 2 anos B61 - 3 anos B62 - 4 anos B63 - 5 anos B64 - 6 ou + anos B65 - Total 

0 23 6 1 0 30 
 

 

Sem aproveitamento   

B66 - Língua Portuguesa B67 - Matemática 

3 7 
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II – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 
 
 

1. Definição dos Critérios de Avaliação 
 
 
1.1. Participação  

 
 
 
  

Sim Não 
  A definição dos critérios de avaliação foi reflectida e analisada por todos os docentes do  
  Agrupamento/Escola em sede das estruturas de orientação educativa: 

                  C1 - conselho de docentes X  
                  C2 - conselho de directores de turma X  
                  C3 - departamentos curriculares X  
  C4 - Estas estruturas elaboraram e apresentaram propostas ao CP para definição dos critérios de 
  avaliação X  

  O CP definiu os critérios de avaliação após análise e negociação para: 
                   C5 - cada ciclo de escolaridade X  

                  C6 - cada ano de escolaridade  X 
                  C7 - a construção dos instrumentos de avaliação  X 
                  C8 - a marcação das datas das provas/testes de avaliação 
 

 X 
  C9 - Os critérios definidos pelo CP integram o Projecto Curricular de Agrupamento/Escola X  
  C10 - Os critérios definidos pelo CP integram os Projectos Curriculares de Turma  X 

 
  C11 - Apreciação global 

 
Os critérios definidos pelo CP não integram os Projectos Curriculares de Turma, mas encontram-se no dossier de 
turma. 
                                                                                                                                                                        
 

 
 
1.2. Divulgação  

 
 

 
 
  

Sim Não 
  Os critérios de avaliação definidos pelo CP foram divulgados:  
                  C12 - aos docentes do Agrupamento/Escola através das respectivas estruturas X  
                  C13 - aos serviços especializados de apoio educativo através do seu representante no CP 

                   
X  

                  C14 - aos alunos do 1.º ciclo pelo seu professor X  
  aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos:  
                  C15 - pelos professores de cada disciplina X  
                  C16 - pelo respectivo director de turma 
 

X  
  aos encarregados de educação: 
                  C17 - dos alunos do 1.º ciclo, na primeira reunião do ano lectivo com o professor da turma, 
                  aquando da apresentação dos conteúdos programáticos e dos objectivos a atingir X  

                  C18 - dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos na primeira reunião do ano lectivo com o director de 
                  turma, aquando da apresentação dos conteúdos programáticos e dos objectivos a atingir 
                           

X  

                  C19 - à associação de pais pela direcção executiva  X 
 
  C20 - Apreciação global 

 
A associação de pais do Agrupamento ainda não está a funcionar nesta lógica. Estão previstas eleições para este 
órgão. 
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1.3. Registo de evidências das acções desenvolvidas  

 
 

 
 
  

Sim Não 
    C21 - Convocatórias para as reuniões do CP X  

  C22 - Convocatórias para as reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  
    C23 - Convocatórias para as reuniões com outros intervenientes no processo de avaliação dos 
    alunos X  

  Actas de reuniões:  
                  C24 - do conselho pedagógico X  
                  C25 - das diversas estruturas de orientação educativa X  
                  C26 - dos departamentos curriculares X  
                  C27 - do conselho de docentes X  
                  C28 - do conselho de directores de turma X  
                  C29 - do conselho de turma X  
                  C30 - dos serviços especializados de apoio educativo X  
                  C31 - dos professores do 1.º ciclo com os encarregados de educação X  
                  C32 - dos directores de turma com os encarregados de educação X  
                  C33 - do conselho executivo com a associação de pais  X 
  C34 – Sumários registados no livro de ponto  X 
 
  C35 - Apreciação global 

 
 
 
 

 
 

2. Operacionalização dos Critérios de Avaliação 
 
2.1. Modalidades de avaliação 

 
 
 
  

Sim Não 
                  C36 - diagnóstica X  
                  C37 - formativa X  
                  C38 - sumativa interna X  
 
 

2.2. Avaliação diagnóstica  
 
 

 
 
  

Sim Não 
  Foi realizada: 
                  C39 - no início do ano lectivo X  
                  C40 - no decurso do ano lectivo quando necessária  X  
                  C41 - de forma articulada com a avaliação formativa X  
                  C42 - no respeito pelos critérios definidos pelo CP X  
  As matrizes das provas/testes foram construídas através de: 
                  C43 - um trabalho plural e partilhado  X 
                  C44 - um trabalho meramente individual X  
  C45 – Os docentes do Agrupamento/Escola realizaram provas/testes de avaliação diagnóstica X  
  C46 - Os docentes realizaram o teste de avaliação diagnóstica, com base numa matriz uniforme, para 
  os alunos do mesmo ano de escolaridade  X 

  C47 - O Projecto Curricular de Turma contempla estratégias de diferenciação pedagógica X  
 

  C48 - Apreciação global 
 
C40 - Aos alunos do 1.º CEB, não foi realizada avaliação diagnóstica no decurso do ano lectivo.  
C43 - Só no 1.º CEB é que as matrizes das provas/testes foram construídas através de um trabalho plural e partilhado 
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2.3. Avaliação formativa  Sim Não 

  Foi realizada:  
                  C49 - no decurso do ano lectivo, assumindo um carácter contínuo e sistemático X  
                  C50 - de forma articulada com a avaliação diagnóstica X  
                  C51 - no respeito pelos critérios definidos pelo conselho pedagógico X  
  C52 - Constituiu a principal modalidade de avaliação X  
  C53 - Recorreu a uma variedade de instrumentos de avaliação X  
  C54 - Contribuiu para a reformulação do Projecto Curricular de Turma X  
  Os instrumentos de avaliação foram construídos através de: 
                  C55 - um trabalho plural e partilhado  X 
                  C56 - um trabalho meramente individual X  
 
  C57 - Apreciação global 

 
C55 - Só no 1.º CEB os instrumentos de avaliação foram construídas através de um trabalho plural e partilhado. 
 

 
 
2.4. Avaliação sumativa interna  Sim Não 

  Foi realizada:  
                  C58 - no final de cada período lectivo X  
                  C59 - no final de cada ano X  
                  C60 - no final de cada ciclo X  
                  C61 - utilizou a informação recolhida no âmbito da avaliação formativa X  
                  C62 - respeitou os critérios definidos pelo conselho pedagógico X  
  Os instrumentos de avaliação foram construídos através de:  
                  C63 - um trabalho plural e partilhado  X 
                  C64 - um trabalho meramente individual X  
  Foi da responsabilidade: 
                  C65 - do professor de cada turma, no 1.º ciclo, em articulação com o conselho de docentes X  
                  C66 - dos professores que integram o conselho de turma nos 2.º e 3.º ciclos X  
  A informação resultante: 
                  C67 - traduziu a formulação de um juízo global sobre as aprendizagens realizadas pelos 
                 alunos X  

  No 1.º ciclo, expressou-se de forma descritiva:  
                  C68 - nas áreas curriculares disciplinares X  
                  C69 - nas áreas curriculares não disciplinares X  
                  C70 - nas actividades de enriquecimento curricular  X  
  Nos 2.º e 3.º ciclos expressou-se:  
                  C71 - numa classificação de 1 a 5 em todas as disciplinas X  
                  C72 - numa menção qualitativa nas áreas curriculares não disciplinares  X  
  C73 - A informação aos encarregados de educação foi acompanhada de uma apreciação descritiva X  
  C74 - O registo de língua utilizado nos documentos de avaliação trimestral é acessível a qualquer 
  encarregado de educação X  

  O resultado da avaliação sumativa interna promoveu a adopção de estratégias com vista ao  
  sucesso educativo dos alunos, designadamente: 
                  C75 - Planos de recuperação X  
                  C76 - Planos de acompanhamento X  
                  C77 - Planos de desenvolvimento  X 
  C78 - A progressão ou retenção dos alunos baseou-se na avaliação sumativa interna X  

 
  C79 - Apreciação global 
 

C63 - No 1.º CEB e no Departamento de Matemática dos 2.º e 3.º ciclos os instrumentos de avaliação foram 
construídos através de um trabalho plural e partilhado, no entanto não é uma prática da escola, sendo que, na 
disciplina de Matemática este trabalho de articulação entre os docentes, não se reflecte nos resultados escolares dos 
alunos. 
 
C77 – Não foram elaborados, por não existirem alunos nestas condições, planos de desenvolvimento. 
 
 

 
 



 
 
ACTIVIDADE I.2 
Resultados escolares e estratégias de melhoria no ensino básico 

 

9 

 
 

2.4.1. Avaliação sumativa extraordinária 
 
 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  C80 -  Foram submetidos a esta modalidade de avaliação os alunos já retidos em qualquer ano de 
  escolaridade e que não possuíam condições necessárias para progredir X  

  C81 - As propostas de retenção repetida foram apresentadas ao CP pelo professor do 1.º ciclo  X 
                  - com pareceres dos: 
                          C82 - encarregados de educação  X 
                          C83 - serviços de psicologia e orientação  X 
                  C84 - com um plano de acompanhamento  X 
  C85 - As propostas de retenção repetida foram apresentadas ao CP pelo conselho de turma (2.º e 3.º 
  ciclos) X  

                  - com pareceres dos: 
                          C86 - encarregados de educação X  
                          C87 - serviços de psicologia e orientação  X 
                  C88 - com um plano de acompanhamento X  
                  C89 - com proposta para percurso alternativo ou curso de educação e formação X  

 
  C90 - Apreciação global 
 

C81- Não existiu nenhum caso de retenção repetida no 1.º CEB. 
C87 – Não existem serviços de psicologia e orientação no Agrupamento. Por vezes é pedido apoio às Psicólogas da 
APPACDM de S. Silvestre e do Centro Social de Quimbres, que, de forma graciosa, têm respondido, dentro das 
suas disponibilidades, ao solicitado. 
 

 
 
2.4.2. Casos especiais de progressão  

 
 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  C91- Progrediram mais rapidamente no ensino básico os alunos que revelaram capacidades de 
  aprendizagem excepcionais    X 

  C92- As propostas de progressão antecipada foram apresentadas ao CP pelo professor do 1.º ciclo  X 
                  - acompanhadas de pareceres dos: 
                          C93 - encarregados de educação  X 
                          C94 - serviços especializados de apoio educativo ou psicólogos   
  C95 - As propostas de progressão antecipada foram apresentadas ao CP pelo conselho de turma (2.º 
  e 3.º ciclos)  X 

                  - acompanhadas de pareceres dos:  X 
                          C96 - encarregados de educação  X 
                          C97 - serviços especializados de apoio educativo ou psicólogos  X 

 
  C98 - Apreciação global 

 
Não se registaram casos especiais de progressão no Agrupamento. 
 
 

 
 
 

2.5. Auto-avaliação  
 

 
 
  

Sim Não 
  C99 - Os alunos participaram, de forma sistemática, na sua própria avaliação X  
  C100 - Os alunos, a partir do 3.º ano de escolaridade efectuaram uma auto-avaliação escrita X  
  C101 - A matriz da ficha de auto-avaliação foi elaborada de acordo com os princípios definidos pelo 
  CP X  

 
  C102 - Apreciação global 
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2.6 Processo individual do aluno Sim Não 

  C103 - O percurso escolar do aluno encontra-se documentado no seu processo individual X  
  C104 - O processo individual proporciona uma visão global desse percurso  X  
  C105 - Estão arquivados registos das diversas modalidades de avaliação sobre o desempenho dos 
  alunos X  

                  C106 - diagnóstica  X 
                  C107 - formativa  X 
                  C108 - sumativa X  
                  C109 - auto-avaliação X  
  C110 - O Regulamento Interno estabelece as regras para consulta do processo individual  X 

 
  C111 - Apreciação global 

 
 
 
 

 
 

2.7. Avaliação externa  Sim Não 
  A Direcção Executiva enviou à Direcção Regional o relatório da avaliação relativo às provas de 
  aferição, contendo:  
                  C112 - a análise do desempenho dos alunos do Agrupamento/Escola X  
                  C113 - o plano de acção para o ano lectivo seguinte  X 

 
  C114 -  Apreciação global 

 
 
 
 

 
 

2.8. Monitorização do processo de avaliação  Sim Não 
  Procedimentos regulares de monitorização:  
                  C115 - nas diversas estruturas de orientação educativa para cumprimento e operaciona- 
                  lização dos critérios de avaliação  X  

                  - no conselho pedagógico para assegurar: 
                          C116 - o cumprimento do currículo nacional X  
                          C117 - o primado da avaliação formativa  X 
                          C118 - a valorização dos processos de auto-avaliação X  
                          C119 - a utilização de técnicas e instrumentos diversificados de avaliação  X 
                          C120 - a (re)orientação do processo educativo  X 
                          C121 - a retenção dos alunos como medida pedagógica de última instância X  
                          C122 - a participação de diversos intervenientes X  
                          C123 - professores X  
                          C124 - alunos X  
                          C125 - conselho de docentes X  
                          C126 - conselho de turma X  
                          C127 - órgãos de gestão X  
                          C128 - encarregados de educação X  
                          C129 - serviços especializados de apoio educativo X  
                  - na direcção executiva para garantir a transparência, rigor e a equidade do processo:  
                          C130 - cumprimento das orientações definidas a nível nacional X  
                          C131 - respeito pelas regras estabelecidas no Regulamento Interno X  
                          C132 - salvaguarda dos interesses de todos os intervenientes  X  
 
  C133 - Apreciação global 
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2.9. Registo de evidências das acções desenvolvidas 

 
 

 
 
  

Sim Não 
    C134 - Convocatórias para reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  

  C135 - Convocatórias para reuniões do prof. 1.º ciclo c/ os encarregados de educação X  
  C136 - Convocatórias para reuniões do director de turma c/ os encarregados de educação X  
  C137 - Actas de reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  
  C138 - Actas de reuniões com os encarregados de educação X  
  C139 - Ordens de serviço X  
  C140 - Dossiers de departamento X  
  C141 - Processos individuais dos alunos X  
  C142 - Portfolios construídos pelos alunos X  
  C143 - Cadernetas escolares X  
  C144 - Sumários registados no livro de ponto  X  
  C145 - Planos de recuperação X  
  C146 - Planos de acompanhamento X  
  C147 - Planos de desenvolvimento  X 
  C148 - Regulamento Interno X  
  C149 - Projecto Curricular de Agrupamento/Escola X  
  C150 - Projectos Curriculares de Turma X  
  C151 - Relatórios intercalares de avaliação das aprendizagens elaborados pelas diversas estruturas 
  de orientação educativa  X 

 
  C152 - Apreciação global 
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III – ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS E RESULTADOS 
 

1. Elaboração e implementação de Planos 
 

1.1 Planos de recuperação Sim Não 
  Os planos de recuperação foram elaborados:  
    no final do 1.º período: 
                  D1 - para os alunos do 1.º ciclo, sempre que revelaram dificuldades em prosseguir com 
                  sucesso as aprendizagens X  

                  D2 - para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos por terem obtido três ou mais níveis inferiores a 3 X  
  no decurso do 2.º período, até à interrupção das aulas no Carnaval: 
                  D3 - sempre que os alunos indiciaram dificuldades de aprendizagem X  
    pelo professor do 1º ciclo, com a participação: 
                  D4 – de outros técnicos de educação  X 
                  D5 - dos próprios alunos  X 
                  D6 - dos encarregados de educação  X 
    pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de: X  
                  D7 - outros técnicos de educação  X 
                  D8 - os próprios alunos  X 
                  D9 - os encarregados de educação  X 
  D10 - As propostas dos planos de recuperação foram submetidas à apreciação do CP para avaliação 
  da sua adequabilidade às situações diagnosticadas  X 

  D11 - Os planos, depois de aprovados, foram apresentados à direcção executiva X  
  D12 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução X  
  D13 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de recuperação aos encarregados de 
  educação X  

  D14 - O Agrupamento/Escola procedeu de imediato à sua implementação  X  
 

 D15 -  Apreciação global 
 
De referir que, durante o ano lectivo 2006/2007,  foram elaborados 22 Planos de recuperação  para o 1.º CEB, 30 
para o 2.º CEB e 49 para o 3.º CEB.  
                                                                                                                                                                         
 

 
 

1.2. Planos de acompanhamento   Sim Não 
  D16 - Os planos de acompanhamento foram elaborados no final do ano lectivo para os alunos que  
  tenham sido objecto de retenção em resultado da avaliação sumativa interna X  

  D17 - Pelo professor do 1º ciclo com a participação de: X  
                  D18 - outros técnicos de educação X  
                  D19 - os próprios alunos  X 
                  D20 - os encarregados de educação  X 
  D21 - Pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos com a participação de: X  
                  D22 - outros técnicos de educação  X 
                  D23 - os próprios alunos  X 
                  D24 - os encarregados de educação  X 
  D25 - As propostas dos planos de acompanhamento foram submetidas à apreciação do CP para 
  avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas  X 

  D26 - Os planos, depois de aprovados, foram apresentados à direcção executiva X  
 

 Sim Não 
  D27 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução X  
  D28 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de acompanhamento aos encarregados de 
  educação X  

  D29 - Os planos de acompanhamento elaborados no ano lectivo anterior estão a ser aplicados aos 
  alunos  X  

 
  D30 - Apreciação global 

 
D18- Docentes do grupo 910 e Terapeuta da fala. 
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1.3 Planos de desenvolvimento 
 

 
 
  

Sim Não 
  D31 - Os planos de desenvolvimento foram elaborados, no final do 1.º período, para os alunos que  
  revelaram capacidades excepcionais de aprendizagem  X 

  D32 - Pelo professor do 1º ciclo com a participação de:  X 
                  D33 - outros técnicos de educação  X 
                  D34 - os próprios alunos  X 
                  D35 - os encarregados de educação  X 
  D36 - Pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de:  X 
                  D37 - outros técnicos de educação  X 
                  D38 - os próprios alunos  X 
                  D39 - os encarregados de educação  X 
  D40 - As propostas dos planos de desenvolvimento foram submetidas à apreciação do CP para 
  avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas  

X 

  D41 - Os planos de desenvolvimento depois de aprovados foram apresentados à direcção executiva  X 
  D42 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução  X 
  D43 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de desenvolvimento aos encarregados de 
  educação  

X 

  D44 - O Agrupamento/Escola procedeu de imediato à sua implementação   X 
 

  D45 - Apreciação global 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. Outras estratégias de melhoria organizacional 
 
 

 
  

Sim Não 
  D46 - Humanização do espaço físico do Agrupamento/Escola X  
  D47 - Elaboração de horários em função dos interesses dos alunos X  
  D48 - Atendimento dos encarregados de educação em tempo ajustado aos seus horários laborais X  
  D49 - Participação activa dos encarregados de educação na vida da escola  X 
  D50 - Diversificação ajustada de recursos didáctico-pedagógicos X  
  D51 - Melhoria no sistema de comunicação interna no Agrupamento/Escola  X  
  D52 - Melhoria no sistema de comunicação com a comunidade educativa X  
  D53 - Outras  X 

 
  D54 - Apreciação global 
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IV – AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 
 

 
1. Estratégias  

 
 
  

Sim Não 
  O Agrupamento/Escola avaliou as estratégias de melhoria relativas: 
                   E1 - à implementação dos Planos  X  
                  E2 - outras estratégias de carácter organizacional  X  
 As estratégias adoptadas foram objecto de avaliação: 
                  E3 - contínua e sistemática X  
                  E4 - apenas no final do ano  X 
  E5 - A avaliação realizada foi participada por todos os intervenientes X  
  O Agrupamento/Escola possui registos que evidenciam a avaliação:  
                  E6 - global dos Planos implementados X  
                  E7 - das estratégias de melhoria organizacional  X 
  E8 - O relatório resultante da avaliação dos Planos foi enviado à respectiva DRE X  
 
  E9 - Apreciação global 

 
 
                                                                                                                                                                        
 

 
 
2. Resultados escolares 

 
  

Sim Não 
  Existiram momentos de reflexão entre os docentes para analisar os resultados escolares: 
                  E10 - apenas no final de cada período lectivo  X 
                  E11 - com regularidade, no decurso do ano lectivo X  
                  E12 - só no final do ano lectivo  X 

  Foi efectuada análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos dos 1.º e 2.º ciclos  
  na avaliação sumativa interna e nas provas de aferição:  
                  E13 - por turma X  
                  E14 - ano  X  
                  E15 - ciclo X  

  E16 - Foi efectuada análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos do 3.º ciclo na  
  avaliação sumativa interna e na sumativa externa (exames nacionais) X  

  E17 - Foram elaborados estudos comparativos dos resultados alcançados no final do ano lectivo com  
  os do ano anterior  X 

  A avaliação dos resultados foi considerada na preparação do ano lectivo seguinte, designadamente: 
                  E18 - na organização e gestão pedagógica  X 
                  E19 - na reformulação de práticas lectivas  X 
                  E20 - no reforço da avaliação formativa X  

 
  E21 - Apreciação global 

 
A avaliação dos resultados foi considerada na preparação do ano lectivo seguinte. 
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Percursos Curriculares Alternativos – Despacho Normativo nº 1/2006, de 6 de Janeiro 
 
 
 
2006/2007 

 
 
2.º ciclo 

Ano 
escolaridade 

1 
Total de 
alunos 

2  Alunos por nível etário 3 
Total de 
turmas 

4  N. º de alunos por turma 

2.1 
11 a 13 anos 

2.2 
14 a 15 anos 

2.3 
>15 

4.1 
< 10 a 12 

4.2 
13 a 15 

4.3 
> 15 

P2 5.º Ano 12 12 0 o 1 1 0 0 

P3 6.º Ano 10 9 1 o 1 1 0 0 

P4 Total 22 21 1 o 2 2 0 0 
 
 

 
 
2007/2008 

 
 
2.º ciclo 

Ano 
escolaridade 

1 
Total de 
alunos 

2  Alunos por nível etário 3 
Total de 
turmas 

4  N. º de alunos por turma 

2.1 
11 a 13 anos 

2.2 
14 a 15 anos 

2.3 
>15 

4.1 
< 10 a 12 

4.2 
13 a 15 

4.3 
> 15 

P2 5.º Ano         

P3 6.º Ano 10 9 1 o 1 1 0 0 

P4 Total         
 
 
 
3.º ciclo 

Ano 
escolaridade 

1  
Total de 
alunos 

2  Alunos por nível etário 
3 

Total de 
turmas 

4  N. º de alunos por turma 

2.1 
12 a 13 anos 

2.2 
14 a 15 anos 

2.3 
>15 

4.1 
< 10 a 12 

4.2 
13 a 15 

4.3 
> 15 

P5 7.º Ano 10 9 1 o 1 1 0 0 

P6 8.º Ano         

P7 9.º Ano         

P8 Total 10 9 1 o 1 1 0 0 
 
 
1. Organização do percurso curricular alternativo 

 
 
 
  

Sim Não 
  Q1 A elaboração do currículo do percurso foi confiada a uma equipa de professores/formadores  X  
  Q2 Esses docentes/ técnicos asseguram a leccionação da(s) turma(s) X  

 
  Q3 Apreciação global 
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2. Os conteúdos do percurso curricular alternativo foram fixados com base  

 
 
 
  

Sim Não 
  Q4 Nos resultados da avaliação diagnóstica X  
  Q5 Nas necessidades e interesses dos alunos X  
  Q6 Nas necessidades do meio onde se inserem X  

  Q7 No ajustamento e articulação entre as diversas componentes do currículo e de outras 
  actividades de enriquecimento curricular X  

 
  Q8 Apreciação global 

 
 
 

 
3. Estrutura curricular  

   
 

 
 
  

Sim Não 
  Q9 A estrutura curricular respeita a organização por ciclo de escolaridade X  
  Q10 A carga horária semanal respeita os limites previstos por ano de escolaridade e ciclo de 
  Ensino  X  

  Q11 A carga horária prevista no currículo regular é mantida nas disciplinas de Língua Portuguesa e 
  Matemática X  

  Q12 A estrutura curricular contempla uma formação artística, vocacional, pré-profissional ou 
  profissional X  

  Q13 Que componentes de formação artística ou vocacional foram consideradas: Teatro, artes manuais e  Exp. musical. 
 

3.1 Plano curricular 
Tipo de Formação Designação das disciplinas/Áreas disciplinares 
Q14 Escolar Língua Portuguesa; Inglês; Matemática; Portugal Ontem e 

Hoje; Ed. Física; Informática; Ed. Ambiental e para a Saúde; 
Ed. e Cidadania. 

Q15 Artística Of. De Teatro; Of. De artes manuais e Exp.  Musical 
Q16 Pré-profissional/Profissional (Não tem) 

 
  Q17 Apreciação global 

 
Q12 - A estrutura curricular só contempla a formação artística e vocacional. 
 
 

 
 
4. Processo individual do aluno 

 
 
 
  

Sim Não 
  Q18 O processo individual possui materiais reveladores do percurso do aluno  X  

  Q19 O percurso escolar do aluno encontra-se documentado com pareceres de professores, 
  psicólogos e outros técnicos intervenientes no processo X  

  Estão arquivados(as):   
                 Q20 resultados de avaliação diagnóstica realizada no início da formação X  
                 Q21 instrumentos de avaliação variados   X 
                 Q22 informações sobre assiduidade  X  
                 Q23 registos de avaliação periódica e final X  
                 Q24 registos de auto-avaliação X  
                 Q25 autorização do encarregado de educação relativa à frequência do percurso curricular 
                 alternativo X  

 
  Q26 Apreciação global 
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5. Assiduidade 

 
 
 
  

Sim Não 
  Q27 Os alunos são assíduos * X  
  Q28 Alguns alunos desistiram do percurso curricular alternativo no 1.º período (n.º) *  X 
  Q29 Alguns alunos desistiram do percurso curricular alternativo no 2.º período (n.º) *  X 

 
  Q30 Apreciação global  * 
 

Q27- No ano lectivo 2006/2007, os alunos do 5.º D,  não foram assíduos. No presente ano lectivo, 2007/2008, os 
alunos pertencem ao 6.º D e até ao momento têm sido assíduos.  
 
 
 

 
 
6. Acompanhamento e avaliação 

 Sim Não 
  O Conselho Pedagógico: 
 
 

  

          Q31 acompanha o funcionamento pedagógico das turmas  X  
          Q32 efectua a avaliação do funcionamento das turmas  X  
  Q33 Os docentes das turmas reúnem quinzenalmente para definição e acompanhamento 
  da evolução dos alunos X  

 
  Q34 Apreciação global 

 
Q31- A Directora de Turma do 6.º D elabora um relatório  trimestral e  apresenta-o ao CP. 
 
 
 
 

 
 
7. Certificação 

Foram atribuídos 
 
 
  

Sim Não 
  Q35 Certificados comprovativos de conclusão do percurso curricular alternativo com discriminação 
  de disciplinas e áreas curriculares (n.º)  X 

  Q36Diplomas de Ensino Básico (n.º)  X 
 

  Q37 Apreciação global 
 

 
8. Transição para Curso de Educação e Formação (CEF) 

 
 
  

Sim Não 
  Q38 Os alunos que efectuaram 15 anos e não concluíram a escolaridade obrigatória foram 
  integrados em CEF (n.º)  X 

  Q39 A transição para os CEF ocorreu no decurso do 1.º período (n.º)  X 
  Q40 A transição para os CEF ocorreu no final do ano lectivo (n.º)  X 

 
  Q41Apreciação global 
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Relatório Síntese 
Resultados Escolares e Estratégias de Melhoria no Ensino Básico  

 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE S. SILVESTRE                                               CÓDIGO - 345015 
 
Período de intervenção: de 12 a 14 de Novembro de 2007 
Turmas seleccionadas: 2.º Ano (EB1 de S. Silvestre); 6.º C; 8.º B e 6.º D (PCA) 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
No âmbito da actividade Resultados Escolares e Estratégias de Melhoria no Ensino Básico, inserida no programa 
de acompanhamento do Plano Anual de Actividades da Inspecção-Geral da Educação, foi elaborado este relatório 
que apresenta as conclusões mais relevantes referentes às cinco áreas a seguir mencionadas e que foram objecto 
de análise nesse Agrupamento de Escolas. 
 
 
1. RESULTADOS ESCOLARES 
 
1.1. Indicadores de sucesso 
 
Tendo como referência os indicadores de sucesso apurados pela IGE1

 

 do ano lectivo de 2004/2005 e os dados 
fornecidos pelo Agrupamento relativos ao ano lectivo de 2006/2007, estabeleceu-se a comparação dos resultados 
obtidos pelos alunos. 

Aspectos mais positivos 
 
Taxa de transição ao 2.º ciclo com 11 ou mais anos (0%), inferior à média do indicador de referência (1,3%); 
Taxa de desperdício no Ensino Básico (0,7%), inferior ao indicador de referência (10,2%). 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Taxa de transição ao 2.º ciclo (93,8%), 1,4% abaixo do indicador de referência (95,2%), sendo que só 4,5% dos 
alunos com plano de recuperação transitaram; 
Taxa de transição no 3.º ciclo (75%), 3,9% abaixo do indicador de referência (78,9%), sendo que apenas 
transitaram 38,5% dos alunos com plano de recuperação e 81,8% com planos de acompanhamento; 
Taxa de sucesso no 3.º ciclo (79%), 1,9% abaixo do indicador de referência (80,9%). 
 
 
1.2. Provas de aferição 
 
Tendo como referência os resultados nacionais das provas de aferição relativos ao ano lectivo de 2006/20072

 

 e os 
dados fornecidos pelo Agrupamento referentes ao mesmo ano lectivo, em relação às disciplinas de Língua 
Portuguesa e de Matemática, estabeleceu-se a comparação dos resultados obtidos. 

Aspectos mais positivos 
 
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (91%), no 1.º ciclo, 1,9% acima da taxa nacional. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Localização da taxa de sucesso de Matemática (81,2%), no 1.º ciclo, apesar de 0,9% acima da taxa nacional3

Localização da taxa de sucesso de Matemática, no 2.º ciclo (50,7%), 8,2% abaixo da taxa nacional. 

; 
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (75,8%), no 2.º ciclo, 9,6% abaixo da taxa nacional; 

 
 
 
                                              
1 www.ige.min-edu.pt (Avaliação, Desempenho Escolar dos Alunos, SUBSITE). 
2 Provas de aferição do 4.º Ano 2006/2007 (Língua Portuguesa - 89,10%; Matemática - 80,30%) e 6.º Ano (Língua Portuguesa - 85,40%; 
Matemática - 58,90%). 
3 Tendo em conta o bom desempenho da Escola no 1.º Ciclo, a taxa de sucesso a matemática pode melhorar. 

http://www.ige.min-edu.pt/�


 
 
ACTIVIDADE I.2 
Resultados escolares e estratégias de melhoria no ensino básico 

 

19 

1.3. Exames nacionais do 9.º ano 
 
Tendo como referência os resultados nacionais dos exames 2006//20074

 

 e os dados fornecidos pelo Agrupamento 
relativos aos anos lectivos de 2004/2005 a 2006/2007, em relação às disciplinas de Língua Portuguesa e de 
Matemática, estabeleceu-se a comparação dos resultados obtidos. 

Aspectos mais positivos 
 
Evolução da taxa do sucesso de Língua Portuguesa5

 
, apesar de, no ano lectivo 2005/2006, ser apenas de 57%; 

Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Evolução da taxa do sucesso de Matemática6

Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (84,4%), 3,6% abaixo da taxa nacional; 
; 

Localização da taxa de sucesso de Matemática (31,3%), apesar de 2,3% acima da taxa nacional. 
 
2. PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 
 
2.1. Definição dos Critérios de Avaliação 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Reflexão sobre os critérios de avaliação por parte dos docentes do Agrupamento em sede das estruturas de 

orientação educativa; 
 Elaboração das propostas de definição dos critérios de avaliação pelas estruturas de gestão intermédia; 
 Apresentação das propostas de definição dos critérios de avaliação ao Conselho Pedagógico (CP); 
 Definição dos critérios de avaliação pelo CP, após análise e negociação, para cada ciclo de escolaridade; 
 Inclusão dos critérios definidos na proposta do Projecto Curricular de Agrupamento e nos dossiers de turma; 
 Divulgação dos critérios de avaliação definidos junto de todos os docentes, técnicos, alunos e encarregados 

de educação. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Definição dos critérios de avaliação pelo CP, após análise e negociação, para cada ano de escolaridade; 
 Construção dos instrumentos de avaliação, tendo em consideração a definição dos critérios de avaliação; 
 Definição dos critérios pelo CP, após análise e negociação, para a marcação das datas das provas/testes de 

avaliação. 
 
2.2. Operacionalização dos Critérios de Avaliação 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Implementação das modalidades de avaliação (diagnóstica, formativa e sumativa), respeitando os critérios 

definidos; 
 Consideração de estratégias de diferenciação pedagógica nos Projectos Curriculares de Turma; 
 Realização da avaliação formativa, no decurso do ano lectivo, assumindo um carácter contínuo e sistemático; 
 Realização da avaliação sumativa interna de acordo com os critérios definidos pelo CP; 
 Realização da avaliação sumativa utilizando a informação recolhida no âmbito da avaliação formativa; 
 Formulação descritiva da avaliação sumativa interna, no 1º ciclo, das áreas curriculares disciplinares e não 

disciplinares e das actividades de enriquecimento curricular; 
 Atribuição de uma menção qualitativa nas áreas curriculares não disciplinares, nos 2º e 3º ciclos; 
 Elaboração de planos de recuperação e acompanhamento, como estratégia de melhoria do sucesso 

educativo, resultante da avaliação sumativa interna. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Construção de matrizes uniformes para as provas/testes, através de um trabalho plural e partilhado, para os 

2.º e 3.º ciclos; 
 Articulação da avaliação formativa com a avaliação diagnóstica no respeito pelos critérios definidos pelo CP; 

                                              
4 Exames do 9.º Ano 2006/2007 (Língua Portuguesa - 88%; Matemática - 29%). 
5 Ano Lectivo 2004/2005 (68%), ano lectivo 2005/2006 (57%), ano lectivo 2006/2007 (84,38%). 
6 Ano Lectivo 2004/2005 (15,6%), ano lectivo 2005/2006 (40%), ano lectivo 2006/2007 (31,25%). 
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 Construção dos instrumentos de avaliação formativa através de um trabalho plural e partilhado, para os 2.º e 
3.º ciclos; 

 Construção dos instrumentos de avaliação sumativa interna através de um trabalho plural e partilhado, para 
os 2.º e 3.º ciclos;  

 Inclusão no processo individual do aluno de documentação que revele o seu percurso escolar;  
 Monitorização do processo de avaliação nas diversas Estruturas de Orientação Educativa, nomeadamente no 

Departamento de Matemática;  
 Monitorização do processo de avaliação pelo Conselho Executivo. 
 
3. ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS E DOS RESULTADOS 
 
3.1. Elaboração e Implementação de Planos 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Elaboração dos planos de recuperação, no final do 1.º período, para os alunos do 1.º ciclo, sempre que 

revelaram dificuldades em prosseguir com sucesso as aprendizagens e para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos que 
tenham obtido três ou mais níveis inferiores a 3 ; 

 Elaboração dos planos de recuperação, no decurso do 2.º período, até à interrupção das aulas, no Carnaval, 
sempre que os alunos indiciaram dificuldades de aprendizagem; 

 Elaboração dos planos de acompanhamento para os alunos que foram retidos em resultado da avaliação 
sumativa interna; 

 Disponibilização dos recursos humanos e materiais necessários à execução dos planos de recuperação e de 
acompanhamento; 

 Comunicação aos encarregados de educação dos planos de recuperação e de acompanhamento; 
 Implementação imediata dos planos de recuperação e implementação dos planos de acompanhamento desde 

o início do ano lectivo seguinte ao da sua elaboração. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Elaboração dos planos de recuperação e de acompanhamento pelo professor do 1º ciclo e pelos Conselhos 

de Turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de outros técnicos de educação, dos próprios alunos e dos 
encarregados de educação; 

 Apreciação pelo CP das propostas dos planos de acompanhamento, para avaliação da sua adaptabilidade às 
situações diagnosticadas. 

 
3.2.  Outras Estratégias de Melhoria Organizacional 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Elaboração de horários em função dos interesses dos alunos, nomeadamente o alargamento das actividades 

lectivas até às 17.30 h, para permitir a implementação de salas de estudo; 
 Atendimento dos encarregados de educação em tempo ajustado aos seus horários laborais; 
 Sistema de comunicação interna do Agrupamento; 
 Sistema de comunicação com a comunidade educativa; 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Promoção do envolvimento dos encarregados de educação. 
 
 
4. AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Avaliação por parte das Estruturas de Orientação Educativa das estratégias de melhoria relativas à 

implementação dos planos; 
 Monitorização das estratégias de melhoria adoptadas; 
 Participação de todos os intervenientes na avaliação realizada; 
 Criação de momentos de reflexão entre os docentes para análise dos resultados escolares, nomeadamente 

sobre a baixa taxa de sucesso na disciplina de matemática e as diferenças entre as taxas alcançadas pelos 
alunos no 1.º e nos 2.º e 3.º ciclos; 

  Remissão por parte da Direcção Executiva, à DREC, do relatório da avaliação relativo às provas de aferição,  
de acordo com o ponto n.º 7 do Despacho n.º 2351/2007, de 14 de Fevereiro; 
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 Elaboração de estudos comparativos dos resultados alcançados no final do ano lectivo com os do ano 
anterior; 

 Preparação do ano lectivo seguinte, no que respeita à organização e à gestão pedagógica, tendo em atenção 
os resultados da avaliação, nomeadamente as baixas taxas de sucesso, na disciplina de Matemática, no 3.º 
ciclo. 

 
 
  5. PERCURSOS CURRICULARES ALTERNATIVOS 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Elaboração do plano curricular do percurso alternativo por uma equipa de professores e leccionação das 

turmas pelos docentes responsáveis pela elaboração do currículo; 
 Definição dos conteúdos das disciplinas com base nos resultados da avaliação diagnóstica, nas necessidades 

e nos interesses dos alunos e nas necessidades do meio onde se inserem, bem como no ajustamento e na 
articulação entre as diversas componentes do currículo e outras actividades de enriquecimento curricular. 

 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Monitorização do funcionamento pedagógico das turmas por parte do CP. 
 
 
 
Data: 15/ 11/ 2007 
 
O Inspector: Artur José dos Santos Magalhães 
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Resultados escolares e estratégias de melhoria no ensino básico  
 

Ano lectivo 2007/2008 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO 

 

 
 
2. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO (em números) 
 

Estabelecimentos  
 
A1 - Ed. Pré-Esc. A2 - 1.º C A3 - 2.º e 3.º C A4 – EBI A5 - 3.º C/Sec. A6 – Sec./ 3.º 

C 
A7 - Sec. A8 - Total 

1 1 0 1 0 0 0 3 
 
Crianças/Alunos 

A9 - Ed. Pré-Esc. A10 - 1.º C A11 - 2.º C A12 - 3.º C A13 - Total 

32 139 87 83 341 
 
Docentes c/ componente lectiva 

A14 - Ed. Pré-Esc. A15 - 1.º C A16 - 2.º C A17 - 3.º C A18 - Apoio Educativo A19 - Total 

2 7 10 23 2 44 
 

A20 - Docentes s/ componente lectiva A21 - Dinamizadores (AEC) 

2  
 
Psicólogos 

A22 - A tempo inteiro A23 - A tempo parcial A24 - Total 

- 1 1 
 
Funcionários 
A25 - Auxiliares Acção Educativa A26 – Administrativos A27 – Outros A28 - Total 

13 3 9 25 

 
 
 

Agrupamento Escola Básica Integrada de S. Vicente de Pereira Código 330772 
    

Escola sede EBI de S. Vicente de Pereira Código 330772 
  

Endereço Rua Manuel Gomes de Oliveira Reis, 904 
  

Localidade S. Vicente de Pereira Código Postal 3880-868  
    

Concelho Ovar Distrito Aveiro 
    

Telefone 256899400 Fax 256899409 
    

E-mail info@ebi-s-vicente-pereira.rcts.pt   

mailto:info@ebi-s-vicente-pereira.rcts.pt�
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I – RESULTADOS ESCOLARES 

      (dados relativos ao ano lectivo anterior)  
                     2006/2007 

 
1.º CICLO 

1. Alunos 

Ano escolaridade 1- Portugueses 2 -Estrangeiros 3 -Etnias 4 -Total 5 -ASE  6 -NEE 
7 - C/ Planos 

7.1 - 
Recup. 

7.2 - 
Acomp. 

7.3 -
Desenvol. 

B1 - 1.º Ano 30 0 0 30 9 1 0 0 0 

B2 - 2.º Ano 41 0 0 41 24 6 10 2 0 

B3 - 3.º Ano 24 0 0 24 9 0 6 2 0 

B4 - 4.º Ano 50 0 0 50 15 3 4 0 0 

      B5 - Total 145 0 0 145 57 10 20 4 0 
 

B6 - Taxa de insucesso  14,5 % B7 - Taxa de abandono   0% 

 
2. Transitaram de ano 

Ano 
escolaridade 

1- Total 
2 - S/ Aproveitamento 3 - C/ Planos 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 – Matemática 2.3 - L. Port. e Mat. 3.1 - Recup. 3.2 - Acomp. 3.3 - Desenvol. 

B8 - 1.º Ano 30 0 0 0 0 0 0 

B9 - 2.º Ano 31 0 0 0 0 2 0 

B10 - 3.º Ano 23 4 1 1 5 1 0 

B11 - 4.º Ano 49 0 0 0 4 0 0 

  B12 - Total 133 4567844444444
444 

1 1 9 3 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1- Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 
4 - C/ Planos 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B13 - 2.º Ano 10 10 0 10 0 

B14 - 3.º Ano 1 1 0 1 1 

B15 - 4.º Ano 1 1 0 0 0 

       B16 - Total 12 12 0 11 1 

 
4. Concluíram o 1.º ciclo 

 
C/ Anos de frequência 

B17 - 3 anos B18 - 4 anos B19 - 5 anos B20 - 6 anos B21 - 7 ou + anos B22 - Total 

0 45 4 0 0 49 
 

 
Sem aproveitamento 

B23 - Língua Portuguesa B24 - Matemática B25 – L. Portuguesa e Matemática  * 

- - - 
 

* Registar as medidas programadas, tendo em vista o sucesso educativo destes alunos (anexar, se necessário) 
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2.º CICLO 
 
1. Alunos 

Ano 
escolaridade 

1 - Portugueses 2 - Estrangeiros 3 - Etnias 4 - Total 5 - ASE  6 - NEE 

 

7 - C/ Planos 
7.1 - 

Recup. 
7.2 - 

Acomp. 

7.3 - 
Desenvol.  

B26 - 5.º Ano 34 - - 34 18 9 13 8 0 

B27 - 6.º Ano 40 1 - 40 18 4 23 4 0 

   B28 - Total 74 1 - 74 36 13 36 12 0 
 

B29 - Taxa de insucesso  9,45% B30 - Taxa de abandono   0% 

 
2. Transitaram de ano 

Ano escolaridade 1 - Total 
2 - S/ Aproveitamento 3 - C/ Planos 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 – Matemática 2.3 - L. Port. e Mat. 3.1 - Recup. 3.2 - Acomp. 3.3- Desenvol. 

B31 - 5.º Ano 34 6 4 4 13 8 0 

B32 - 6.º Ano 40 11 12 6 17 3 0 

    B33 - Total 74 17 16 10 30 11 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1 - Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 

4 - C/ Planos 
 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B34 -5.º Ano 0 1 0 0 0 

B35 -6.º Ano 1 6 0 6 1 

      B36 -Total 1 7 0 6 1 

 
4. Concluíram o 2.º ciclo 

 

C/ Anos de frequência 
 

B37 - 1 ano B38 - 2 anos B39 - 3 anos B40 - 4 anos B41 - 5 ou + anos B42 - Total 
0 38 2 0 0 

40 
 

 

Sem aproveitamento 
 

B43 - Língua Portuguesa B44 - Matemática B45 - L. Portuguesa e Matemática  * 

11 11 6 
 

* Registar as medidas programadas, tendo em vista o sucesso educativo destes alunos (anexar, se necessário) 
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3.º CICLO 
 
1. Alunos 

Ano escolaridade 1 - Portugueses 2 - Estrangeiros 3- Etnias 4 - Total 5 - ASE  6 - NEE 

 

7 - C/ Planos 

7.1 
Recup. 

7.2 
Acomp. 

7.3 
Desenvol. 

B46 - 7.º Ano 37 0 0 37 19 4 24 13 0 

B47 - 8.º Ano 30 0 0 30 17 5 21 3 0 

B48 - 9.º Ano 26 0 0 26 13 3 16 2 0 

   B49 - Total 93 0 0 93 49 12 61 18 0 
 

B50 - Taxa de insucesso   22,5% B51 - Taxa de abandono   2,1% 

 
2. Transitaram de ano 

Ano escolaridade 1 - Total 

 

2 - S/ Aproveitamento 
 

 

3 - C/ Planos 
 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 – 
Matemática 

3.1 - 
Recuperação 

3.2 - 
Acompanhamento 

3.3 - 
Desenvolvimento 

B52 - 7.º Ano 25 8 1 13 7 0 

B53 - 8.º Ano 25 3 2 16 3 0 

B54 - 9.º Ano 22 3 0 12 1 0 

      B55 - Total 72 14 3 41 11 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1 - Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

Escolar 

 
4 - C/ Planos 

 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B56 - 7.º Ano 12 11 1 11 6 

B57 - 8.º Ano 5 5 0 5 0 

B58 - 9.º Ano 4 3 1 5 1 

      B59 - Total 21 19 2 20 7 

 
4. Concluíram o 3.º ciclo 

 

C/ Anos de frequência 
 

B60 - 2 anos B61 - 3 anos B62 - 4 anos B63 - 5 anos B64 - 6 ou + anos B65 - Total 

0 18 3 1 0 22 
 

 

Sem aproveitamento   

B66 - Língua Portuguesa B67 – Matemática 

3 0 
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II – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 
 
 

1. Definição dos Critérios de Avaliação 
 
 
1.1. Participação  

 
 
 
  

Sim Não 
  A definição dos critérios de avaliação foi reflectida e analisada por todos os docentes do  
  Agrupamento/Escola em sede das estruturas de orientação educativa: 

                  C1 - conselho de docentes X  
                  C2 - conselho de directores de turma X  
                  C3 - departamentos curriculares X  
  C4 - Estas estruturas elaboraram e apresentaram propostas ao CP para definição dos critérios de 
  Avaliação X  

  O CP definiu os critérios de avaliação após análise e negociação para: 
                   C5 - cada ciclo de escolaridade X  

                  C6 - cada ano de escolaridade X  
                  C7 - a construção dos instrumentos de avaliação X  
                  C8 - a marcação das datas das provas/testes de avaliação 
 

X  
  C9 - Os critérios definidos pelo CP integram o Projecto Curricular de Agrupamento/Escola X  
  C10 - Os critérios definidos pelo CP integram os Projectos Curriculares de Turma X  

 
  C11 - Apreciação global 

C3 e C6- O CP de acordo com as orientações do currículo nacional, definiu os critérios de avaliação para cada ciclo e ano de 
escolaridade, sob proposta, no 1.º ciclo, dos conselhos de docentes e, no 2.º e 3.º ciclos, dos departamentos curriculares e 
conselho de directores de turma.  
C8- O RI faz referência à não sobreposição dos testes de avaliação.                                                                                                                                                                        
 

 
 
1.2. Divulgação  

 
 

 
 
  

Sim Não 
  Os critérios de avaliação definidos pelo CP foram divulgados:  
                  C12 - aos docentes do Agrupamento/Escola através das respectivas estruturas X  
                  C13 - aos serviços especializados de apoio educativo através do seu representante no CP 

                   
X  

                  C14 - aos alunos do 1.º ciclo pelo seu professor X  
  aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos:  
                  C15 - pelos professores de cada disciplina X  
                  C16 - pelo respectivo director de turma 
 

X  
  aos encarregados de educação: 
                  C17 - dos alunos do 1.º ciclo, na primeira reunião do ano lectivo com o professor da turma, 
                  aquando da apresentação dos conteúdos programáticos e dos objectivos a atingir X  

                  C18 - dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos na primeira reunião do ano lectivo com o director de 
                  turma, aquando da apresentação dos conteúdos programáticos e dos objectivos a atingir 
                           

X  

                  C19 - à associação de pais pela direcção executiva X  
 
  C20 - Apreciação global 

C16- A divulgação dos critérios de avaliação é feita, depois de aprovados pelo CP,  nas reuniões de conselho de docentes do 1.º 
ciclo, nas reuniões de estabelecimento e nas reuniões de departamento.  
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1.3. Registo de evidências das acções desenvolvidas  

 
 

 
 
  

Sim Não 
    C21 - Convocatórias para as reuniões do CP X  

  C22 - Convocatórias para as reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  
    C23 - Convocatórias para as reuniões com outros intervenientes no processo de avaliação dos 
    Alunos X  

  Actas de reuniões:  
                  C24 - do conselho pedagógico X  
                  C25 - das diversas estruturas de orientação educativa X  
                  C26 - dos departamentos curriculares X  
                  C27 - do conselho de docentes X  
                  C28 - do conselho de directores de turma X  
                  C29 - do conselho de turma X  
                  C30 - dos serviços especializados de apoio educativo  X 
                  C31 - dos professores do 1.º ciclo com os encarregados de educação X  
                  C32 - dos directores de turma com os encarregados de educação X  
                  C33 - do conselho executivo com a associação de pais X  
  C34 – Sumários registados no livro de ponto X  
 
  C35 - Apreciação global 

 
 
 

 
 

2. Operacionalização dos Critérios de Avaliação 
 
2.1. Modalidades de avaliação 

 
 
 
  

Sim Não 
                  C36 – diagnostica X  
                  C37 – formativa X  
                  C38 - sumativa interna X  
 
 

2.2. Avaliação diagnóstica  
 
 

 
 
  

Sim Não 
  Foi realizada: 
                  C39 - no início do ano lectivo X  
                  C40 - no decurso do ano lectivo quando necessária  X  
                  C41 - de forma articulada com a avaliação formativa X  
                  C42 - no respeito pelos critérios definidos pelo CP X  
  As matrizes das provas/testes foram construídas através de: 
                  C43 - um trabalho plural e partilhado  X 
                  C44 - um trabalho meramente individual X  
  C45 – Os docentes do Agrupamento/Escola realizaram provas/testes de avaliação diagnóstica X  
  C46 - Os docentes realizaram o teste de avaliação diagnóstica, com base numa matriz uniforme, para 
  os alunos do mesmo ano de escolaridade  X 

  C47 - O Projecto Curricular de Turma contempla estratégias de diferenciação pedagógica X  
 

  C48 - Apreciação global 
C39- A avaliação diagnóstica é realizada, essencialmente, nos 5.º e 7.º anos de escolaridade (inicio de ciclo).  
C39 e C46- Para a elaboração, adequação e reformulação do projecto curricular de turma, os professores do 1.º ciclo realizam a 
avaliação diagnóstica no inicio de cada ano lectivo. Cada professor  realiza, individualmente, a  matriz para o teste diagnóstico, 
pelo que a construção de matrizes uniformes para as provas/testes não é feita através de um trabalho plural e partilhado;  
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2.3. Avaliação formativa  Sim Não 

  Foi realizada:  
                  C49 - no decurso do ano lectivo, assumindo um carácter contínuo e sistemático X  
                  C50 - de forma articulada com a avaliação diagnostica X  
                  C51 - no respeito pelos critérios definidos pelo conselho pedagógico X  
  C52 - Constituiu a principal modalidade de avaliação X  
  C53 - Recorreu a uma variedade de instrumentos de avaliação X  
  C54 - Contribuiu para a reformulação do Projecto Curricular de Turma X  
  Os instrumentos de avaliação foram construídos através de: 
                  C55 - um trabalho plural e partilhado  X 
                  C56 - um trabalho meramente individual X  
 
  C57 - Apreciação global 
 C55- Em cada departamento existe um conjunto de instrumentos de recolha de informação que os professores procuram adaptar, 
de acordo com o desenvolvimento das aprendizagens e dos contextos em que ocorrem. Estes documentos, individualmente,  
produzidos, são colocados à disposição dos colegas, de modo a permitirem rever e melhorar os processos de trabalho. 

 
 
2.4. Avaliação sumativa interna  Sim Não 

  Foi realizada:  
                  C58 - no final de cada período lectivo X  
                  C59 - no final de cada ano X  
                  C60 - no final de cada ciclo X  
                  C61 - utilizou a informação recolhida no âmbito da avaliação formativa X  
                  C62 - respeitou os critérios definidos pelo conselho pedagógico X  
  Os instrumentos de avaliação foram construídos através de:  
                  C63 - um trabalho plural e partilhado X  
                  C64 - um trabalho meramente individual  X 
  Foi da responsabilidade: 
                  C65 - do professor de cada turma, no 1.º ciclo, em articulação com o conselho de docentes X  
                  C66 - dos professores que integram o conselho de turma nos 2.º e 3.º ciclos X  
  A informação resultante: 
                  C67 – traduziu a formulação de um juízo global sobre as aprendizagens realizadas pelos 
                 Alunos X  

  No 1.º ciclo, expressou-se de forma descritiva:  
                  C68 - nas áreas curriculares disciplinares X  
                  C69 - nas áreas curriculares não disciplinares X  
                  C70 - nas actividades de enriquecimento curricular  X  
  Nos 2.º e 3.º ciclos expressou-se:  
                  C71 - numa classificação de 1 a 5 em todas as disciplinas X  
                  C72 - numa menção qualitativa nas áreas curriculares não disciplinares  X  
  C73 - A informação aos encarregados de educação foi acompanhada de uma apreciação descritiva  X 
  C74 - O registo de língua utilizado nos documentos de avaliação trimestral é acessível a qualquer 
  encarregado de educação X  

  O resultado da avaliação sumativa interna promoveu a adopção de estratégias com vista ao  
  sucesso educativo dos alunos, designadamente: 
                  C75 - Planos de recuperação X  
                  C76 - Planos de acompanhamento X  
                  C77 - Planos de desenvolvimento  X 
  C78 - A progressão ou retenção dos alunos baseou-se na avaliação sumativa interna X  

 
  C79 - Apreciação global 

C63- Os instrumentos de avaliação foram discutidos nos departamentos e foi efectuada uma nova grelha de avaliação. 
C73- Ao nível dos 2.º e 3.º ciclos, a ficha de avaliação que vai para os pais não é acompanhada de qualquer apreciação 
descritiva. 
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2.4.1. Avaliação sumativa extraordinária 
 
 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  C80 -  Foram submetidos a esta modalidade de avaliação os alunos já retidos em qualquer ano de 
  escolaridade e que não possuíam condições necessárias para progredir X  

  C81 - As propostas de retenção repetida foram apresentadas ao CP pelo professor do 1.º ciclo X  
                  - com pareceres dos: 
                          C82 - encarregados de educação X  
                          C83 - serviços de psicologia e orientação  X 
                  C84 - com um plano de acompanhamento X  
  C85 - As propostas de retenção repetida foram apresentadas ao CP pelo conselho de turma (2.º e 3.º 
  ciclos) X  

                  - com pareceres dos: 
                          C86 - encarregados de educação X  
                          C87 - serviços de psicologia e orientação X  
                  C88 - com um plano de acompanhamento X  
                  C89 - com proposta para percurso alternativo ou curso de educação e formação  X 

 
  C90 - Apreciação global 

C83 e C87- Não existe no Agrupamento, serviço de psicologia e orientação. A presença de um Psicólogo a tempo inteiro seria 
indispensável para a elaboração dos planos. 

 
2.4.2. Casos especiais de progressão  

 
 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  C91- Progrediram mais rapidamente no ensino básico os alunos que revelaram capacidades de 
  aprendizagem excepcionais    X 

  C92- As propostas de progressão antecipada foram apresentadas ao CP pelo professor do 1.º ciclo  X 
 

                          C93 - encarregados de educação  X 
                          C94 - serviços especializados de apoio educativo ou psicólogos  X 
  C95 - As propostas de progressão antecipada foram apresentadas ao CP pelo conselho de turma (2.º 
  e 3.º ciclos)  

X 

                  - acompanhadas de pareceres dos:  X 
                          C96 - encarregados de educação  X 
                          C97 - serviços especializados de apoio educativo ou psicólogos  X 

 
  C98 - Apreciação global 

Não existem casos especiais de progressão. 
 

2.5. Auto-avaliação  
 

 
 
  

Sim Não 
  C99 - Os alunos participaram, de forma sistemática, na sua própria avaliação X  
  C100 - Os alunos, a partir do 3.º ano de escolaridade efectuaram uma auto-avaliação escrita X  
  C101 - A matriz da ficha de auto-avaliação foi elaborada de acordo com os princípios definidos pelo 
  CP X  

 
  C102 - Apreciação global 

C99- Os alunos que têm Planos de Acompanhamento, fazem a sua autoavaliação mensalmente. 
C101- Esta ficha é aplicada, essencialmente, nas aulas de Formação Cívica, no final de cada período lectivo (3.º Ciclo). 

 
2.6 Processo individual do aluno Sim Não 

  C103 - O percurso escolar do aluno encontra-se documentado no seu processo individual X  
  C104 - O processo individual proporciona uma visão global desse percurso  X  
  C105 - Estão arquivados registos das diversas modalidades de avaliação sobre o desempenho dos 
  Alunos X  

                  C106 – diagnostica X  
                  C107 – formativa X  
                  C108 – sumativa X  
                  C109 - auto-avaliação X  
  C110 - O Regulamento Interno estabelece as regras para consulta do processo individual  X 

 
  C111 - Apreciação global 

C110- O Regulamento Interno não estabelece regras para a consulta do processo individual do aluno. 
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2.7. Avaliação externa  Sim Não 
  A Direcção Executiva enviou à Direcção Regional o relatório da avaliação relativo às provas de 
  aferição, contendo:  
                  C112 - a análise do desempenho dos alunos do Agrupamento/Escola X  
                  C113 - o plano de acção para o ano lectivo seguinte X  

 
  C114 -  Apreciação global 

C112- Foi enviado à DREC o relatório relativo às provas de aferição. 
 

 
 

2.8. Monitorização do processo de avaliação  Sim Não 
  Procedimentos regulares de monitorização:  
                  C115 - nas diversas estruturas de orientação educativa para cumprimento e operaciona- 
                  lização dos critérios de avaliação  X  

                  - no conselho pedagógico para assegurar: 
                          C116 - o cumprimento do currículo nacional X  
                          C117 - o primado da avaliação formativa X  
                          C118 - a valorização dos processos de auto-avaliação X  
                          C119 - a utilização de técnicas e instrumentos diversificados de avaliação X  
                          C120 - a (re)orientação do processo educativo X  
                          C121 - a retenção dos alunos como medida pedagógica de última instância X  
                          C122 - a participação de diversos intervenientes X  

 
                        Sim Não 
                          C123 – professores X  
                          C124 – alunos X  
                          C125 - conselho de docentes X  
                          C126 - conselho de turma X  
                          C127 - órgãos de gestão X  
                          C128 – encarregados de educação X  
                          C129 - serviços especializados de apoio educativo X  
                  - na direcção executiva para garantir a transparência, rigor e a equidade do processo:  
                          C130 - cumprimento das orientações definidas a nível nacional X  
                          C131 - respeito pelas regras estabelecidas no Regulamento Interno X  
                          C132 - salvaguarda dos interesses de todos os intervenientes  X  
 
  C133 - Apreciação global 

 
 

 
2.9. Registo de evidências das acções desenvolvidas 

 
 

 
 
  

Sim Não 
    C134 - Convocatórias para reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  

  C135 - Convocatórias para reuniões do prof. 1.º ciclo c/ os encarregados de educação X  
  C136 - Convocatórias para reuniões do director de turma c/ os encarregados de educação X  
  C137 - Actas de reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  
  C138 - Actas de reuniões com os encarregados de educação X  
  C139 - Ordens de serviço X  
  C140 - Dossiers de departamento X  
  C141 - Processos individuais dos alunos X  
  C142 - Portfolios construídos pelos alunos X  
  C143 - Cadernetas escolares X  
  C144 - Sumários registados no livro de ponto  X  
  C145 - Planos de recuperação X  
  C146 - Planos de acompanhamento X  
  C147 - Planos de desenvolvimento  X 
  C148 - Regulamento Interno X  
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  C149 - Projecto Curricular de Agrupamento/Escola X  
  C150 - Projectos Curriculares de Turma X  
  C151 - Relatórios intercalares de avaliação das aprendizagens elaborados pelas diversas estruturas 
  de orientação educativa X  

 
  C152 - Apreciação global 

C135 2 C143- Os professores do 1.º Ciclo utilizam a caderneta do aluno para convocarem os encarregados de educação. 
C139- Existem ordens de serviço para situações pontuais (regras do RI relativamente aos deveres  dos alunos). 
C148-No RI existem directrizes relativamente à não sobreposição de testes e implementação dos cursos CEF e EFA. 
C142- Existem portfólios no 3.º Ciclo, no âmbito da Língua Portuguesa, e na disciplina de Educação Visual. 
 

 
III – ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS E RESULTADOS 

 
1. Elaboração e implementação de Planos 

 
1.1 Planos de recuperação Sim Não 

  Os planos de recuperação foram elaborados:  
    no final do 1.º período: 
                  D1 - para os alunos do 1.º ciclo, sempre que revelaram dificuldades em prosseguir com 
                  sucesso as aprendizagens X  

                  D2 - para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos por terem obtido três ou mais níveis inferiores a 3 X  
  no decurso do 2.º período, até à interrupção das aulas no Carnaval: 
                  D3 - sempre que os alunos indiciaram dificuldades de aprendizagem X  
    pelo professor do 1º ciclo, com a participação: 
                  D4 – de outros técnicos de educação  X 
                  D5 - dos próprios alunos  X 
                  D6 - dos encarregados de educação  X 
    pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de:   
                  D7 - outros técnicos de educação  X 
                  D8 - os próprios alunos  X 
                  D9 - os encarregados de educação  X 
  D10 - As propostas dos planos de recuperação foram submetidas à apreciação do CP para avaliação 
  da sua adequabilidade às situações diagnosticadas X  

  D11 - Os planos, depois de aprovados, foram apresentados à direcção executiva X  
  D12 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução X  
  D13 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de recuperação aos encarregados de 
  Educação X  

  D14 - O Agrupamento/Escola procedeu de imediato à sua implementação  X  
 

 D15 -  Apreciação global 
D4 a D6, D13 e D14- Não há participação de outros técnicos, pelo que a elaboração dos planos de recuperação está a cargo, 
exclusivamente, dos professores (prof. do 1.º ciclo ou conselho de turma). No inicio do 2.º período, é dado a conhecer pelo 
responsável da turma aos pais/encarregados de educação, procedendo-se à sua implementação. 
  D7 a D10- O plano de recuperação é elaborado pelo conselho de turma e aprovado pelo CP.  Os encarregados de educação 
assinam o plano tomando conhecimento.                                                                                                                                                             
 

 
1.2. Planos de acompanhamento   Sim Não 

  D16 - Os planos de acompanhamento foram elaborados no final do ano lectivo para os alunos que  
  tenham sido objecto de retenção em resultado da avaliação sumativa interna X  

  D17 - Pelo professor do 1º ciclo com a participação de: X  
                  D18 - outros técnicos de educação  X 
                  D19 - os próprios alunos  X 
                  D20 - os encarregados de educação  X 
  D21 - Pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos com a participação de: X  
                  D22 - outros técnicos de educação  X 
                  D23 - os próprios alunos  X 
                  D24 - os encarregados de educação  X 
  D25 - As propostas dos planos de acompanhamento foram submetidas à apreciação do CP para 
  Avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas X  

  D26 – Os planos, depois de aprovados, foram apresentados à direcção executiva X  
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 Sim Não 
  D27 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução X  
  D28 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de acompanhamento aos encarregados de 
  Educação X  

  D29 - Os planos de acompanhamento elaborados no ano lectivo anterior estão a ser aplicados aos 
  alunos  X  

 
  D30 - Apreciação global 

D27-A direcção executiva implementou algumas estratégias: aulas de apoio pedagógico acrescido, clube da matemática, sala de 
informática, sala de estudo/biblioteca. 
D25-São elaborados pelo professor do 1.º ciclo e pelos Conselhos de Turma. São aprovados pelo CP e depois implementados. 
Os encarregados de educação assinam os planos, comprometendo-se a acompanhar os educandos no estudo em casa. 

 
1.3 Planos de desenvolvimento 

 
 
 
  

Sim Não 
  D31 - Os planos de desenvolvimento foram elaborados, no final do 1.º período, para os alunos que  
  revelaram capacidades excepcionais de aprendizagem  

X 

  D32 - Pelo professor do 1º ciclo com a participação de:  X 
                  D33 - outros técnicos de educação  X 
                  D34 - os próprios alunos  X 
                  D35 - os encarregados de educação  X 
  D36 - Pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de:  X 
                  D37 - outros técnicos de educação  X 
                  D38 - os próprios alunos  X 
                  D39 - os encarregados de educação  X 
  D40 - As propostas dos planos de desenvolvimento foram submetidas à apreciação do CP para 
  avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas  

X 

  D41 - Os planos de desenvolvimento depois de aprovados foram apresentados à direcção executiva  X 
  D42 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução  X 
  D43 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de desenvolvimento aos encarregados de 
  Educação  

X 

  D44 - O Agrupamento/Escola procedeu de imediato à sua implementação   X 
 

  D45 - Apreciação global 
Não existem planos de desenvolvimento. 
 

 
2. Outras estratégias de melhoria organizacional 

 
 
  

Sim Não 
  D46 - Humanização do espaço físico do Agrupamento/Escola X  
  D47 - Elaboração de horários em função dos interesses dos alunos X  
  D48 - Atendimento dos encarregados de educação em tempo ajustado aos seus horários laborais X  
  D49 - Participação activa dos encarregados de educação na vida da escola X  
  D50 - Diversificação ajustada de recursos didáctico-pedagógicos X  
  D51 - Melhoria no sistema de comunicação interna no Agrupamento/Escola  X  
  D52 - Melhoria no sistema de comunicação com a comunidade educativa X  
  D53 – Outras X  

 
 

  D54 - Apreciação global 
 
D48 e D49-  Os encarregados de educação vão tomando conhecimento da vida escolar dos seus filhos, dado que lhes é solicitada 
colaboração na realização de tarefas constantes no Plano Anual de Actividades do Ag.(ex: contam histórias, colaboram ao nível 
de iguarias  gastronómicas em datas festivas).  
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IV – AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

 
1. Estratégias  

 
 
  

Sim Não 
  O Agrupamento/Escola avaliou as estratégias de melhoria relativas: 
                   E1 - à implementação dos Planos  X  
                  E2 - outras estratégias de carácter organizacional  X  
 As estratégias adoptadas foram objecto de avaliação: 
                  E3 - contínua e sistemática X  
                  E4 - apenas no final do ano  X 
  E5 - A avaliação realizada foi participada por todos os intervenientes X  
  O Agrupamento/Escola possui registos que evidenciam a avaliação:  
                  E6 - global dos Planos implementados X  
                  E7 - das estratégias de melhoria organizacional X  
  E8 - O relatório resultante da avaliação dos Planos foi enviado à respectiva DRE X  
 
  E9 - Apreciação global 
   E3, E6- Nas actas do CP e dos Conselhos de Turma verifica-se que as estratégias adoptadas nos planos foram objecto de 
avaliação contínua e   sistemática.  

E4- Algumas estratégias  de carácter organizacional foram objecto de avaliação apenas no final do ano lectivo. 
E6 a E8- A direcção executiva do Ag. solicita aos professores intervenientes, a avaliação dos alunos envolvidos nos planos. No 
final do ano lectivo é enviado à DREC um relatório de avaliação onde consta o número de alunos, os recursos mobilizados as 
modalidades adoptadas e uma grelha com os resultados alcançados (alunos com plano e recuperação que transitaram, não 
transitaram, alunos sem plano de recuperação que ficaram retidos …) 
 
                                                                                                                                                                      

 
 
2. Resultados escolares 

 
  

Sim Não 
  Existiram momentos de reflexão entre os docentes para analisar os resultados escolares: 
                  E10 - apenas no final de cada período lectivo  X 
                  E11 - com regularidade, no decurso do ano lectivo X  
                  E12 - só no final do ano lectivo  X 

  Foi efectuada análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos dos 1.º e 2.º ciclos  
  na avaliação sumativa interna e nas provas de aferição:  

                  E13 - por turma  X 
                  E14 - ano  X  
                  E15 – ciclo X  

  E16 - Foi efectuada análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos do 3.º ciclo na  
  avaliação sumativa interna e na sumativa externa (exames nacionais) X  

  E17 - Foram elaborados estudos comparativos dos resultados alcançados no final do ano lectivo com  
  os do ano anterior X  

  A avaliação dos resultados foi considerada na preparação do ano lectivo seguinte, designadamente: 
                  E18 - na organização e gestão pedagógica X  
                  E19 - na reformulação de práticas lectivas X  
                  E20 - no reforço da avaliação formativa X  

 
  E21 - Apreciação global 

E18- O Laboratório de Matemática foi implementado, devido ao empenho do Conselho Executivo. 
E18 a E20- Tanto os documentos como as entrevistas efectuadas, comprovam que no ano anterior, no final do 1.º período 
lectivo, o Ag fez uma análise  dos resultados de matemática  procedendo à sua comparação com os desejados para o final do ano 
lectivo.  Concluiu que duas turmas do 7.º ano tinham resultados muito distantes dos desejados. A professora titular como reforço 
e no sentido de orientar o estudo desses alunos elaborou mini-fichas, questões de aula, bem como, jogos sobre conteúdos 
matemáticos já abordados, onde as questões foram elaboradas pelos próprios alunos. Foram elaborados alguns relatórios de 
actividades que foram entregues ao CE de forma a serem presentes em CP. As aulas de Área de Projecto e de Estudo 
Acompanhado foram usadas para resolução de exercícios e outras actividades de consolidação de conteúdos, exploração do CD-
ROM da Porto Editora. 
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Relatório Síntese 
Resultados Escolares e Estratégias de Melhoria no Ensino Básico  

 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE  S. VICENTE DE PEREIRA-OVAR                   CÓDIGO 330772 
ESCOLA  BÁSICA INTEGRADA DE S. VICENTE DE PEREIRA- OVAR                     CÓDIGO 330772 
 
Período de intervenção: de 12-11-07 a 14-11-07   
Turmas seleccionadas:2.º ano, 6.º B e 7.ºB 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
No âmbito da actividade Resultados Escolares e Estratégias de Melhoria no Ensino Básico, inserida no programa 
de acompanhamento do Plano Anual de Actividades da Inspecção-Geral da Educação, foi elaborado este relatório 
que apresenta as conclusões mais relevantes referentes às quatro áreas a seguir mencionadas e que foram 
objecto de análise nesse Agrupamento de Escolas. 
 
1. RESULTADOS ESCOLARES 
 
1.1. Indicadores de sucesso 
 
Tendo como referência os indicadores de sucesso apurados pela IGE1

 

 do ano lectivo de 2004/2005 e os dados 
fornecidos pelo Agrupamento relativos ao ano lectivo de 2006/2007, estabeleceu-se a comparação dos resultados 
obtidos pelos alunos. 

Aspectos mais positivos 
 
Taxa de transição ao 2.º ciclo (98%), 2,7% acima do indicador de referência (96,3%), sendo que 100% dos alunos 
do 4.º ano, com Planos de Recuperação, transitaram; 
Taxa de sucesso no 3.º ciclo (99,8%), 9,1 % acima do indicador de referência (80,9%), embora apenas transitando 
de ano 75% dos alunos do 4.º ano com Planos de Recuperação e 50 % com Planos de Acompanhamento. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Taxa de desperdício2

Taxa de transição no 3.º ciclo de (84%), apesar de 5,7 % acima do indicador de referência (84,6%). 
 no Ensino Básico (2,1%), apesar de 8,1% inferior ao indicador de referência (10,2%); 

 
1.2. Provas de aferição 
 
Tendo como referência os resultados nacionais das provas de aferição relativos ao ano lectivo de 2006/20073

 

 e os 
dados fornecidos pelo Agrupamento referentes ao mesmo ano lectivo, em relação às disciplinas de Língua 
Portuguesa e de Matemática, estabeleceu-se a comparação dos resultados obtidos. 

Aspectos mais positivos 
 
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (94%), no 1.º ciclo, 4,9% acima da taxa nacional; 
Localização da taxa de sucesso de Matemática (88%), no 1.º ciclo, 7,7% acima da taxa nacional; 
Localização da taxa de sucesso de Matemática (75%), no 2.º ciclo, 16,1% acima da taxa nacional. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (82%), no 2.º ciclo, 3,4 % abaixo da taxa nacional. 
 
                                              
1 www.ige.min-edu.pt (Avaliação, Desempenho Escolar dos Alunos, SUBSITE). 
2 Valor óptimo 0%. 
3 Provas de aferição do 4.º Ano 2006/2007 (Língua Portuguesa - 89,10%; Matemática - 80,30%) e 6.º Ano (Língua Portuguesa - 85,40%; 
Matemática - 58,90%). 
 

http://www.ige.min-edu.pt/�
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1.3. Exames nacionais do 9.º ano 
 
Tendo como referência os resultados nacionais dos exames de 2006/20074

 

 e os dados fornecidos pelo 
Agrupamento relativos ao mesmo ano lectivo, em relação às disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática, 
estabeleceu-se a comparação dos resultados obtidos. 

Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (75%), 13% abaixo da taxa nacional; 
Localização da taxa de sucesso de Matemática (37%), apesar de 8 % acima da taxa nacional. 
 
 
2. PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 
 
2.1. Definição dos Critérios de Avaliação 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Reflexão sobre os critérios de avaliação por parte dos docentes do Agrupamento em sede das estruturas de 

orientação educativa; 
 Elaboração das propostas de definição dos critérios de avaliação pelas estruturas de gestão intermédia; 
 Apresentação das propostas de definição dos critérios de avaliação ao Conselho Pedagógico (CP); 
 Definição dos critérios de avaliação pelo CP, após análise e negociação, para cada ciclo e ano de 

escolaridade; 
 Construção dos instrumentos de avaliação, tendo em consideração a definição dos critérios de avaliação; 
 Definição dos critérios pelo CP, após análise e negociação, para a marcação das datas das provas/testes de 

avaliação; 
 Inclusão dos critérios definidos no Projecto Curricular de Agrupamento e nos Projectos Curriculares de Turma; 
 Divulgação dos critérios de avaliação junto de todos os docentes, técnicos, alunos e encarregados de 

educação. 
 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Elaboração de propostas de definição dos critérios de avaliação por outras estruturas de apoio educativo. 
 
 
2.2. Operacionalização dos Critérios de Avaliação 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Implementação das modalidades de avaliação (diagnóstica, formativa e sumativa), respeitando os critérios 

definidos; 
 Consideração de estratégias de diferenciação pedagógica nos Projectos Curriculares de Turma; 
 Articulação da avaliação diagnóstica com as estratégias de diferenciação pedagógica; 
 Realização da avaliação formativa, no decurso do ano lectivo, assumindo um carácter contínuo e sistemático; 
 Articulação da avaliação formativa com a avaliação diagnóstica no respeito pelos critérios definidos pelo CP; 
 Utilização de uma variedade de instrumentos de avaliação formativa; 
 Corresponsabilização dos Conselhos de Docentes e dos Conselhos de Turma na avaliação sumativa; 
 Formulação descritiva da avaliação sumativa interna, no 1º ciclo, das áreas curriculares disciplinares e não 

disciplinares e das actividades de enriquecimento curricular; 
 Atribuição de uma menção qualitativa nas áreas curriculares não disciplinares, nos 2º e 3º ciclos; 
 Apreciações escritas nos documentos de avaliação, com linguagem acessível a qualquer encarregado de 

educação; 
 Elaboração de planos de recuperação e acompanhamento, como estratégia de melhoria do sucesso 

educativo, resultante da avaliação sumativa interna;  
 Participação dos alunos, de forma sistemática, na sua própria avaliação; 
 Inclusão no processo individual do aluno de documentação que revele o seu percurso escolar; 
 Monitorização do processo de avaliação pelo Conselho Executivo, pelo CP e pelas diversas Estruturas de 

Orientação Educativa.  

                                              
4 Exames do 9.º Ano 2006/2007 (Língua Portuguesa - 88%; Matemática - 29%). 



 
 
ACTIVIDADE I.2 
Resultados escolares e estratégias de melhoria no ensino básico 

 

16 

 
 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Apreciação descritiva referente à avaliação sumativa interna na informação prestada aos encarregados de 

educação no 1.º ciclo; 
 Construção de matrizes uniformes para as provas/testes através de um trabalho plural e partilhado; 
 Realização de testes de avaliação diagnóstica, com base nas matrizes construídas, para os alunos do mesmo 

ano de escolaridade; 
 Construção dos instrumentos de avaliação formativa através de um trabalho plural e partilhado; 
 Apresentação ao CP, pelo professor do 1º ciclo e pelo conselho de turma (2º e 3º ciclos), das propostas de 

retenção repetida dos alunos, acompanhadas dos pareceres dos encarregados de educação, dos serviços 
especializados de apoio educativo e dos psicólogos, bem como do respectivo plano de acompanhamento. 

 
3. ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS E DOS RESULTADOS 
 
3.1. Elaboração e Implementação de Planos 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Elaboração dos planos de recuperação, no final do 1.º período, para os alunos do 1.º ciclo, sempre que 

revelaram dificuldades em prosseguir com sucesso as aprendizagens e para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos, 
que tenham obtido três ou mais níveis inferiores a 3; 

 Elaboração dos planos de recuperação, no decurso do 2.º período, até à interrupção das aulas, no Carnaval, 
sempre que os alunos indiciaram dificuldades de aprendizagem;  

 Elaboração dos planos de acompanhamento para os alunos que foram retidos em resultado da avaliação 
sumativa interna; 

 Apreciação pelo CP das propostas dos planos de recuperação e acompanhamento, para avaliação da sua 
adequabilidade às situações diagnosticadas;  

 Apresentação dos planos de recuperação e de acompanhamento, depois de aprovados, à Direcção Executiva;  
 Disponibilização dos recursos humanos e materiais necessários à execução dos planos de recuperação e de 

acompanhamento; 
 Comunicação aos encarregados de educação dos planos de recuperação e de acompanhamento desde o 

início do ano lectivo; 
 Implementação imediata dos planos de recuperação. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Elaboração dos planos de recuperação e de acompanhamento pelo professor do 1º ciclo e pelo Conselho de 

Turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de outros técnicos de educação, dos próprios alunos e dos 
encarregados de educação. 

 
 
3.2.  Outras Estratégias de Melhoria Organizacional 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Humanização do espaço físico do Agrupamento;  
 Elaboração de horários em função dos interesses dos alunos; 
 Atendimento dos encarregados de educação em tempo ajustado aos seus horários laborais; 
 Participação activa dos encarregados de educação; 
 Diversificação ajustada dos recursos didáctico-pedagógicos; 
 Sistema de comunicação interna do Agrupamento; 
 Sistema de comunicação com a comunidade educativa. 
 
 
4. AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Avaliação por parte das diversas estruturas de orientação educativa das estratégias de melhoria relativas à 

implementação dos planos e de outras medidas de carácter organizacional; 
 Monitorização das estratégias de melhoria adoptadas; 
 Participação de todos os intervenientes na avaliação realizada; 
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 Criação de momentos de reflexão entre os docentes para análise dos resultados escolares, com regularidade, 
no decurso do ano lectivo; 

 Realização de análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos do 3.º ciclo na avaliação sumativa 
interna e na sumativa externa (exames nacionais); 

 Elaboração de estudos comparativos dos resultados alcançados no final do ano lectivo com os do ano 
anterior. 

 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Preparação do ano lectivo seguinte, no que respeita à organização e à gestão pedagógica, à reformulação das 
práticas lectivas e ao reforço da avaliação formativa, tendo em atenção os resultados da avaliação, 
nomeadamente a descida da taxa de sucesso na disciplina de Matemática: Provas de Aferição do 4.º ano (85%), 
Provas de Aferição do 6.º Ano (75 %) e Exames Nacionais de Matemática do 9.º Ano (37%). 
 
 
 
Data: 15/ 11/2007 
 
A Inspectora: Irene Gonçalves Marques 
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Resultados escolares e estratégias de melhoria no ensino básico  
 

Ano lectivo 2007/2008 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO 

 

 
 

2. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO (em números) 
 

Estabelecimentos  
 
A1 – Ed. Pré-Esc. A2 – 1.º C A3 – 2.º e 3.º C A4 – EBI A5 – 3.º C/Sec. A6 – Sec./ 3.º 

C 
A7 – Sec. A8 – Total 

6 9 1 0 0 0 0 16 
 
Crianças/Alunos 

A9 – Ed. Pré-Esc. A10 – 1.º C A11 – 2.º C A12 – 3.º C A13 – Total 

126 317 92 142 677 
 
Docentes c/ componente lectiva 

A14 – Ed. Pré-Esc. A15 – 1.º C A16 – 2.º C A17 – 3.º C A18 – Apoio Educativo A19 – Total 

9 22 24 28 3 (EEE) + 2 (apoio) 88 
 

A20 – Docentes s/ componente lectiva A21 – Dinamizadores (AEC) 

5 18 
 
Psicólogos 

A22 – A tempo inteiro A23 – A tempo parcial A24 – Total 

0 1 1 
 
Funcionários 
A25 – Auxiliares Acção Educativa A26 – Administrativos A27 – Outros A28 – Total 

19 8 0 27 

Agrupamento  de Escolas de S.ilgueiros Código 1604430 
    

Escola sede EB 2,3 D. Luís de Loureiro - Silgueiros Código 340820 
  

Endereço Avenida D. Luís de Loureiro 
  

Localidade Pindelo de Silgueiros Código Postal 3500 - 543 Viseu 
    

Concelho Viseu Distrito Viseu 
    

Telefone 232951270 Fax 232951480 
    

E-mail eb23.dluisloureiro@escolas.min-edu.pt   
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I – RESULTADOS ESCOLARES 
      (dados relativos ao ano lectivo anterior)  
                                 2006/2007 

 
1.º CICLO 

 
1. Alunos 

Ano escolaridade 1- Portugueses 2 –Estrangeiros 3 –
Etnias 

4 –Total 5 –ASE  6 –NEE 
7 – C/ Planos 

7.1 – 
Recup. 

7.2 – 
Acomp. 

7.3 –
Desenvol. 

B1 – 1.º Ano 63 1 11 75 11 6 0 0 0 

B2 – 2.º Ano 62 0 19 81 18 9 19 11 0 

B3 – 3.º Ano 53 0 19 72 11 6 9 1 0 

B4 – 4.º Ano 45 1 16 62 16 4 11 1 0 

      B5 – Total 223 2 65 290 56 25 39 13 0 
 

B6 – Taxa de insucesso 6% B7 – Taxa de abandono 1,7% 

 
2. Transitaram de ano 

Ano 
escolaridade 

1- Total 
2 – S/ Aproveitamento 3 – C/ Planos 

2.1 – L. Portuguesa 2.2 – Matemática 2.3 – L. Port. E 
Mat. 

3.1 – Recup. 3.2 – Acomp. 3.3 – Desenvol. 

B8 – 1.º Ano 75 0 0 3 0 0 0 

B9 – 2.º Ano 68 1 0 2 9 7 0 

B10 – 3.º Ano 68 1 0 5 9 1 0 

B11 – 4.º Ano 58 1 0 5 9 1 0 

  B12 – Total 269 333 0 15 27 9 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1- Total 
 

2 – Falta de 
aproveitamento 

 
3 – Abandono 

escolar 

 
4 – C/ Planos 

4.1 – Recuperação 4.2 – Acompanhamento 

B13 – 2.º Ano 13 12 1 10 4 

B14 – 3.º Ano 4 3 1 0 0 

     B15 - 4.º Ano       4 1 3 2 0 

       B16 - Total 21 16 5 12 4 

 
4. Concluíram o 1.º ciclo 

 
C/ Anos de frequência 

B17 - 3 anos B18 - 4 anos B19 - 5 anos B20 - 6 anos B21 - 7 ou + anos B22 - Total 

0 29 14 9 6 58 
 

 
Sem aproveitamento 

B23 - Língua Portuguesa B24 - Matemática B25 - L. Portuguesa e Matemática  * 

0 0 4 
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2.º CICLO 

 
1. Alunos 

Ano 
escolaridade 

1 - Portugueses 2 - Estrangeiros 3 - Etnias 4 - Total 5 - ASE  6 - NEE 

 

7 - C/ Planos 
7.1 - 

Recup. 
7.2 - 

Acomp. 

7.3 - 
Desenvol.  

B26 - 5.º Ano 49 0 5 54 7 26 9 2 0 

B27 - 6.º Ano 52 0 0 52 7 23 12 1 0 

   B28 - Total 101 0 5 106 14 49 21 3 0 
 

B29 - Taxa de insucesso   6,6% B30 - Taxa de abandono   3,8% 

 
2. Transitaram de ano 

Ano escolaridade 1 - Total 
2 - S/ Aproveitamento 3 - C/ Planos 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 2.3 - L. Port. e Mat. 3.1 - Recup. 3.2 - Acomp. 3.3- Desenvol. 

B31 - 5.º Ano 45 3 6 1 7 0 0 

B32 - 6.º Ano 50 3 9 5 10 0 0 

    B33 - Total 95 6 15 6 17 0 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1 - Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 

4 - C/ Planos 
 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B34 -5.º Ano 9 5 4 2 3 

B35 -6.º Ano 2 2 0 2 0 

      B36 -Total 11 7 4 4 3 

 
4. Concluíram o 2.º ciclo 

 

C/ Anos de frequência 
 

B37 - 1 ano B38 - 2 anos B39 - 3 anos B40 - 4 anos B41 - 5 ou + anos B42 - Total 
 
0 

 
46 

 
4 

 
0 

 
0 50 

 

 

Sem aproveitamento 
 

B43 - Língua Portuguesa B44 - Matemática B45 - L. Portuguesa e Matemática  * 

3 9 5 
 

* Registar as medidas programadas, tendo em vista o sucesso educativo destes alunos (anexar, se necessário) 
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3.º CICLO 
 
1. Alunos 

Ano escolaridade 1 - Portugueses 2 - Estrangeiros 3- Etnias 4 - Total 5 - ASE  6 - NEE 

 

7 - C/ Planos 

7.1 
Recup. 

7.2 
Acomp. 

7.3 
Desenvol. 

B46 - 7.º Ano 58 0 0 58 5 24 18 1 0 

B47 - 8.º Ano 51 0 0 51 9 24 20 3 0 

B48 - 9.º Ano 36 0 0 36 6 11 11 0 0 

   B49 - Total 145 0 0 145 20 59 49 4 0 
 

B50 - Taxa de insucesso  0% B51 - Taxa de abandono 0% 

 
2. Transitaram de ano 

Ano escolaridade 1 - Total 

 

2 - S/ Aproveitamento 
 

 

3 - C/ Planos 
 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 
3.1 - 

Recuperação 
3.2 - 

Acompanhamento 
3.3 - 

Desenvolvimento 

B52 - 7.º Ano 51 2 7 11 1 0 

B53 - 8.º Ano 49 0 16 18 3 0 

B54 - 9.º Ano 36 0 12 11 0 0 

      B55 - Total 136 2 35 40 4 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1 - Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 
4 - C/ Planos 

 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B56 - 7.º Ano 7 7 0 7 0 

B57 - 8.º Ano 2 2 0 2 0 

B58 - 9.º Ano 0 0 0 0 0 

      B59 - Total 9 9 0 9 0 

 
4. Concluíram o 3.º ciclo 

 

C/ Anos de frequência 
 

B60 - 2 anos B61 - 3 anos B62 - 4 anos B63 - 5 anos B64 - 6 ou + anos B65 - Total 

0 34 2 0 0 36 
 

 

Sem aproveitamento   

B66 - Língua Portuguesa B67 - Matemática 

0 12 
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II – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 
 
 

1. Definição dos Critérios de Avaliação 
 
 
1.1. Participação  

 
 
 
  

Sim Não 
  A definição dos critérios de avaliação foi reflectida e analisada por todos os docentes do  
  Agrupamento/Escola em sede das estruturas de orientação educativa: 

                  C1 - conselho de docentes X  
                  C2 - conselho de directores de turma X  
                  C3 - departamentos curriculares X  
  C4 - Estas estruturas elaboraram e apresentaram propostas ao CP para definição dos critérios de 
  avaliação X  

  O CP definiu os critérios de avaliação após análise e negociação para: 
                   C5 - cada ciclo de escolaridade X  

                  C6 - cada ano de escolaridade X  
                  C7 - a construção dos instrumentos de avaliação  X 
                  C8 - a marcação das datas das provas/testes de avaliação 
 

 X 
  C9 - Os critérios definidos pelo CP integram o Projecto Curricular de Agrupamento  X 
  C10 - Os critérios definidos pelo CP integram os Projectos Curriculares de Turma  X 

 
  C11 - Apreciação global 

 
C9 - Os critérios definidos pelo CP não integram os Projectos Curriculares de Turma, nem o Projecto Curricular de 
Agrupamento: Existem neste último documento «critérios de avaliação por disciplina» de âmbito geral e os critérios 
de transição/Aprovação, mas que não são os que constam das actas dos Departamentos Curriculares e de dos 
Conselhos de  docentes. 
                                                                                                                                                                        
 

 
 
1.2. Divulgação  

 
 

 
 
  

Sim Não 
  Os critérios de avaliação definidos pelo CP foram divulgados:  
                  C12 - aos docentes do Agrupamento/Escola através das respectivas estruturas X  
                  C13 - aos serviços especializados de apoio educativo através do seu representante no CP 

                   
X  

                  C14 - aos alunos do 1.º ciclo pelo seu professor X  
  aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos:  
                  C15 - pelos professores de cada disciplina X  
                  C16 - pelo respectivo director de turma 
 

X  
  aos encarregados de educação: 
                  C17 - dos alunos do 1.º ciclo, na primeira reunião do ano lectivo com o professor da turma, 
                  aquando da apresentação dos conteúdos programáticos e dos objectivos a atingir X  

                  C18 - dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos na primeira reunião do ano lectivo com o director de 
                  turma, aquando da apresentação dos conteúdos programáticos e dos objectivos a atingir 
                           

X  

                  C19 - à associação de pais pela direcção executiva  X 
 
  C20 - Apreciação global 
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1.3. Registo de evidências das acções desenvolvidas  

 
 

 
 
  

Sim Não 
    C21 - Convocatórias para as reuniões do CP X  

  C22 - Convocatórias para as reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  
    C23 - Convocatórias para as reuniões com outros intervenientes no processo de avaliação dos 
    alunos X  

  Actas de reuniões:  
                  C24 - do conselho pedagógico X  
                  C25 - das diversas estruturas de orientação educativa X  
                  C26 - dos departamentos curriculares X  
                  C27 - do conselho de docentes X  
                  C28 - do conselho de directores de turma X  
                  C29 - do conselho de turma X  
                  C30 - dos serviços especializados de apoio educativo  X 
                  C31 - dos professores do 1.º ciclo com os encarregados de educação  X 
                  C32 - dos directores de turma com os encarregados de educação X  
                  C33 - do conselho executivo com a associação de pais  X 
  C34 – Sumários registados no livro de ponto  X 
 
  C35 - Apreciação global 

 
 
 
 

 
 

2. Operacionalização dos Critérios de Avaliação 
 
2.1. Modalidades de avaliação 

 
 
 
  

Sim Não 
                  C36 - diagnóstica X  
                  C37 - formativa X  
                  C38 - sumativa interna X  
 
 

2.2. Avaliação diagnóstica  
 
 

 
 
  

Sim Não 
  Foi realizada: 
                  C39 - no início do ano lectivo X  
                  C40 - no decurso do ano lectivo quando necessária   X 
                  C41 - de forma articulada com a avaliação formativa X  
                  C42 - no respeito pelos critérios definidos pelo CP X  
  As matrizes das provas/testes foram construídas através de: 
                  C43 - um trabalho plural e partilhado  X 
                  C44 - um trabalho meramente individual X  
  C45 – Os docentes do Agrupamento/Escola realizaram provas/testes de avaliação diagnóstica X  
  C46 - Os docentes realizaram o teste de avaliação diagnóstica, com base numa matriz uniforme, para 
  os alunos do mesmo ano de escolaridade  X 

  C47 - O Projecto Curricular de Turma contempla estratégias de diferenciação pedagógica X  
 

  C48 - Apreciação global 
 
O trabalho realizado é um trabalho meramente individual. 
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2.3. Avaliação formativa  Sim Não 
  Foi realizada:  
                  C49 - no decurso do ano lectivo, assumindo um carácter contínuo e sistemático X  
                  C50 - de forma articulada com a avaliação diagnóstica X  
                  C51 - no respeito pelos critérios definidos pelo conselho pedagógico X  
  C52 - Constituiu a principal modalidade de avaliação X  
  C53 - Recorreu a uma variedade de instrumentos de avaliação X  
  C54 - Contribuiu para a reformulação do Projecto Curricular de Turma X  
  Os instrumentos de avaliação foram construídos através de: 
                  C55 - um trabalho plural e partilhado  X 
                  C56 - um trabalho meramente individual X  
 
  C57 - Apreciação global 

 
 
 

 
2.4. Avaliação sumativa interna  Sim Não 

  Foi realizada:  
                  C58 - no final de cada período lectivo X  
                  C59 - no final de cada ano X  
                  C60 - no final de cada ciclo X  
                  C61 - utilizou a informação recolhida no âmbito da avaliação formativa X  
                  C62 - respeitou os critérios definidos pelo conselho pedagógico X  
  Os instrumentos de avaliação foram construídos através de:  
                  C63 - um trabalho plural e partilhado  X 
                  C64 - um trabalho meramente individual X  
  Foi da responsabilidade: 
                  C65 - do professor de cada turma, no 1.º ciclo, em articulação com o conselho de docentes X  
                  C66 - dos professores que integram o conselho de turma nos 2.º e 3.º ciclos X  
  A informação resultante: 
                  C67 - traduziu a formulação de um juízo global sobre as aprendizagens realizadas pelos 
                 alunos X  

  No 1.º ciclo, expressou-se de forma descritiva:  
                  C68 - nas áreas curriculares disciplinares X  
                  C69 - nas áreas curriculares não disciplinares  X 
                  C70 - nas actividades de enriquecimento curricular   X 
  Nos 2.º e 3.º ciclos expressou-se:  
                  C71 - numa classificação de 1 a 5 em todas as disciplinas X  
                  C72 - numa menção qualitativa nas áreas curriculares não disciplinares  X  
  C73 - A informação aos encarregados de educação foi acompanhada de uma apreciação descritiva X  
  C74 - O registo de língua utilizado nos documentos de avaliação trimestral é acessível a qualquer 
  encarregado de educação X  

  O resultado da avaliação sumativa interna promoveu a adopção de estratégias com vista ao  
  sucesso educativo dos alunos, designadamente: 
                  C75 - Planos de recuperação X  
                  C76 - Planos de acompanhamento X  
                  C77 - Planos de desenvolvimento  X 
  C78 - A progressão ou retenção dos alunos baseou-se na avaliação sumativa interna X  

 
  C79 - Apreciação global 
 

C63 - No 1.º CEB e no Departamento de Matemática dos 2.º e 3.º CEB, alguns instrumentos de avaliação foram 
construídos através de um trabalho plural e partilhado, no entanto não é uma prática da escola, sendo que, na 
disciplina de Matemática este trabalho de articulação entre os docentes, não se reflecte nos resultados escolares dos 
alunos. 
 
C77 – Não foram elaborados, por não existirem alunos nestas condições, Planos de desenvolvimento. 
 
C69 – Preenchimento de uma grelha com vários itens, colocando um cruz em (Sim, Não, Às vezes). 
 
C70 – AEC – Preenchimento de uma grelha com Insuficiente, Suficiente, Bom, Muito Bom e muito pontualmente uma 
síntese descritiva pouco clara. 
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2.4.1. Avaliação sumativa extraordinária 
 
 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  C80 -  Foram submetidos a esta modalidade de avaliação os alunos já retidos em qualquer ano de 
  escolaridade e que não possuíam condições necessárias para progredir X  

  C81 - As propostas de retenção repetida foram apresentadas ao CP pelo professor do 1.º ciclo X  
 
                          C82 - encarregados de educação X  
                          C83 - serviços de psicologia e orientação  X 
                  C84 - com um plano de acompanhamento X  
  C85 - As propostas de retenção repetida foram apresentadas ao CP pelo conselho de turma (2.º e 3.º 
  ciclos) X  

                  - com pareceres dos: 
                          C86 - encarregados de educação X  
                          C87 - serviços de psicologia e orientação X  
                  C88 - com um plano de acompanhamento X  
                  C89 - com proposta para percurso alternativo ou curso de educação e formação X  

 
  C90 - Apreciação global 
 

A Psicóloga do Agrupamento trabalha a tempo parcial, a recibo verde. Tem feito um bom trabalho, mas as solicitações são 
muitas e no 1.º ciclo acompanha, sobretudo as crianças com Necessidades Educativas Especiais. 
 

 
 
2.4.2. Casos especiais de progressão  

 
 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  C91- Progrediram mais rapidamente no ensino básico os alunos que revelaram capacidades de 
  aprendizagem excepcionais    X 

  C92- As propostas de progressão antecipada foram apresentadas ao CP pelo professor do 1.º ciclo  X 
                  - acompanhadas de pareceres dos: 
                          C93 - encarregados de educação  X 
                          C94 - serviços especializados de apoio educativo ou psicólogos   
  C95 - As propostas de progressão antecipada foram apresentadas ao CP pelo conselho de turma (2.º 
  e 3.º ciclos)  X 

                  - acompanhadas de pareceres dos:  X 
                          C96 - encarregados de educação  X 
                          C97 - serviços especializados de apoio educativo ou psicólogos  X 

 
  C98 - Apreciação global 

 
Não se registaram casos especiais de progressão. 
 
 

 
 
 

2.5. Auto-avaliação  
 

 
 
  

Sim Não 
  C99 - Os alunos participaram, de forma sistemática, na sua própria avaliação X  
  C100 - Os alunos, a partir do 3.º ano de escolaridade efectuaram uma auto-avaliação escrita X  
  C101 - A matriz da ficha de auto-avaliação foi elaborada de acordo com os princípios definidos pelo 
  CP. X  

 
  C102 - Apreciação global 

 
A matriz da ficha de auto-avaliação foi devidamente reflectida pelo CP e é utilizada por todos os ciclos de ensino. 
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2.6 Processo individual do aluno Sim Não 

  C103 - O percurso escolar do aluno encontra-se documentado no seu processo individual X  
  C104 - O processo individual proporciona uma visão global desse percurso  X  
  C105 - Estão arquivados registos das diversas modalidades de avaliação sobre o desempenho dos 
  alunos X  

                  C106 - diagnóstica  X 
                  C107 - formativa  X 
                  C108 - sumativa X  
                  C109 - auto-avaliação X  
  C110 - O Regulamento Interno estabelece as regras para consulta do processo individual  X 

 
  C111 - Apreciação global 

 
 
 
 

 
 

2.7. Avaliação externa  Sim Não 
  A Direcção Executiva enviou à Direcção Regional o relatório da avaliação relativo às provas de 
  aferição, contendo:  
                  C112 - a análise do desempenho dos alunos do Agrupamento/Escola X  
                  C113 - o plano de acção para o ano lectivo seguinte X  

 
  C114 -  Apreciação global 

 
 
 
 

 
 

2.8. Monitorização do processo de avaliação  Sim Não 
  Procedimentos regulares de monitorização:  
                  C115 - nas diversas estruturas de orientação educativa para cumprimento e operaciona- 
                  lização dos critérios de avaliação   X 

                  - no conselho pedagógico para assegurar: 
                          C116 - o cumprimento do currículo nacional X  
                          C117 - o primado da avaliação formativa  X 
                          C118 - a valorização dos processos de auto-avaliação X  
                          C119 - a utilização de técnicas e instrumentos diversificados de avaliação  X 
                          C120 - a (re)orientação do processo educativo  X 
                          C121 - a retenção dos alunos como medida pedagógica de última instância X  
                          C122 - a participação de diversos intervenientes X  
                          C123 - professores X  
                          C124 - alunos X  
                          C125 - conselho de docentes X  
                          C126 - conselho de turma X  
                          C127 - órgãos de gestão X  
                          C128 - encarregados de educação X  
                          C129 - serviços especializados de apoio educativo X  
                  - na direcção executiva para garantir a transparência, rigor e a equidade do processo:  
                          C130 - cumprimento das orientações definidas a nível nacional X  
                          C131 - respeito pelas regras estabelecidas no Regulamento Interno X  
                          C132 - salvaguarda dos interesses de todos os intervenientes  X  
 
  C133 - Apreciação global 
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2.9. Registo de evidências das acções desenvolvidas 

 
 

 
 
  

Sim Não 
    C134 - Convocatórias para reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  

  C135 - Convocatórias para reuniões do prof. 1.º ciclo c/ os encarregados de educação  x 
  C136 - Convocatórias para reuniões do director de turma c/ os encarregados de educação X  
  C137 - Actas de reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  
  C138 - Actas de reuniões com os encarregados de educação X  
  C139 - Ordens de serviço X  
  C140 - Dossiers de departamento X  
  C141 - Processos individuais dos alunos X  
  C142 - Portfolios construídos pelos alunos  X 
  C143 - Cadernetas escolares  X 
  C144 - Sumários registados no livro de ponto   X 
  C145 - Planos de recuperação X  
  C146 - Planos de acompanhamento X  
  C147 - Planos de desenvolvimento  X 
  C148 - Regulamento Interno X  
  C149 - Projecto Curricular de Agrupamento/Escola X  
  C150 - Projectos Curriculares de Turma X  
  C151 - Relatórios intercalares de avaliação das aprendizagens elaborados pelas diversas estruturas 
  de orientação educativa X  

 
  C152 - Apreciação global 
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III – ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS E RESULTADOS 
 

1. Elaboração e implementação de Planos 
 

1.1 Planos de recuperação Sim Não 
  Os planos de recuperação foram elaborados:  
    no final do 1.º período: 
                  D1 - para os alunos do 1.º ciclo, sempre que revelaram dificuldades em prosseguir com 
                  sucesso as aprendizagens X  

                  D2 - para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos por terem obtido três ou mais níveis inferiores a 3 X  
  no decurso do 2.º período, até à interrupção das aulas no Carnaval: 
                  D3 - sempre que os alunos indiciaram dificuldades de aprendizagem X  
    pelo professor do 1º ciclo, com a participação: 
                  D4 – de outros técnicos de educação  X 
                  D5 - dos próprios alunos  X 
                  D6 - dos encarregados de educação  X 
    pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de: X  
                  D7 - outros técnicos de educação X  
                  D8 - os próprios alunos  X 
                  D9 - os encarregados de educação  X 
  D10 - As propostas dos planos de recuperação foram submetidas à apreciação do CP para avaliação 
  da sua adequabilidade às situações diagnosticadas X  

  D11 - Os planos, depois de aprovados, foram apresentados à direcção executiva X  
  D12 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução X  
  D13 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de recuperação aos encarregados de 
  educação X  

  D14 - O Agrupamento/Escola procedeu de imediato à sua implementação  X  
 

 D15 -  Apreciação global 
 
De referir que, durante o ano lectivo 2006/2007, foram elaborados 39 Planos de recuperação para o 1.º CEB, 21 
para o 2.º CEB e 49 para o 3.º CEB.  
 
                                                                                                                                                                         
 

 
 
1.2. Planos de acompanhamento   Sim Não 

  D16 - Os planos de acompanhamento foram elaborados no final do ano lectivo para os alunos que  
  tenham sido objecto de retenção em resultado da avaliação sumativa interna X  

  D17 - Pelo professor do 1º ciclo com a participação de: X  
                  D18 - outros técnicos de educação  X 
                  D19 - os próprios alunos  X 
                  D20 - os encarregados de educação  X 
  D21 - Pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos com a participação de: X  
                  D22 - outros técnicos de educação X  
                  D23 - os próprios alunos  X 
                  D24 - os encarregados de educação  X 
  D25 - As propostas dos planos de acompanhamento foram submetidas à apreciação do CP para 
  avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas X  

  D26 - Os planos, depois de aprovados, foram apresentados à direcção executiva X  
 

 Sim Não 
  D27 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução X  
  D28 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de acompanhamento aos encarregados de 
  educação X  

  D29 - Os planos de acompanhamento elaborados no ano lectivo anterior estão a ser aplicados aos 
  alunos  X  

 
  D30 - Apreciação global 
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1.3 Planos de desenvolvimento 
 

 
 
  

Sim Não 
  D31 - Os planos de desenvolvimento foram elaborados, no final do 1.º período, para os alunos que  
  revelaram capacidades excepcionais de aprendizagem  X 

  D32 - Pelo professor do 1º ciclo com a participação de:  X 
                  D33 - outros técnicos de educação  X 
                  D34 - os próprios alunos  X 
                  D35 - os encarregados de educação  X 
  D36 - Pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de:  X 
                  D37 - outros técnicos de educação  X 
                  D38 - os próprios alunos  X 
                  D39 - os encarregados de educação  X 
  D40 - As propostas dos planos de desenvolvimento foram submetidas à apreciação do CP para 
  avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas  

X 

  D41 - Os planos de desenvolvimento depois de aprovados foram apresentados à direcção executiva  X 
  D42 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução  X 
  D43 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de desenvolvimento aos encarregados de 
  educação  

X 

  D44 - O Agrupamento/Escola procedeu de imediato à sua implementação   X 
 

  D45 - Apreciação global 
 
Não foram elaborados Planos de desenvolvimento no Agrupamento. 
 
 

 
 

2. Outras estratégias de melhoria organizacional 
 

 
  

Sim Não 
  D46 - Humanização do espaço físico do Agrupamento/Escola X  
  D47 - Elaboração de horários em função dos interesses dos alunos X 

 
 

  D48 - Atendimento dos encarregados de educação em tempo ajustado aos seus horários laborais X  
  D49 - Participação activa dos encarregados de educação na vida da escola  X 
  D50 - Diversificação ajustada de recursos didáctico-pedagógicos X  
  D51 - Melhoria no sistema de comunicação interna no Agrupamento/Escola  X  
  D52 - Melhoria no sistema de comunicação com a comunidade educativa X  
  D53 - Outras  X 

 
  D54 - Apreciação global 
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IV – AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 
 

 
1. Estratégias  

 
 
  

Sim Não 
  O Agrupamento/Escola avaliou as estratégias de melhoria relativas: 
                   E1 - à implementação dos Planos  X  
                  E2 - outras estratégias de carácter organizacional  X  
 As estratégias adoptadas foram objecto de avaliação: 
                  E3 - contínua e sistemática  X 
                  E4 - apenas no final do ano  X 
  E5 - A avaliação realizada foi participada por todos os intervenientes X  
  O Agrupamento/Escola possui registos que evidenciam a avaliação:  
                  E6 - global dos Planos implementados X  
                  E7 - das estratégias de melhoria organizacional X  
  E8 - O relatório resultante da avaliação dos Planos foi enviado à respectiva DRE X  
 
  E9 - Apreciação global 

 
 
                                                                                                                                                                        
 

 
 
2. Resultados escolares 

 
  

Sim Não 
  Existiram momentos de reflexão entre os docentes para analisar os resultados escolares: 
                  E10 - apenas no final de cada período lectivo  X 
                  E11 - com regularidade, no decurso do ano lectivo X  
                  E12 - só no final do ano lectivo  X 
  Foi efectuada análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos dos 1.º e 2.º ciclos  
  na avaliação sumativa interna e nas provas de aferição:  
                  E13 - por turma X  
                  E14 - ano  X  
                  E15 - ciclo X  

  E16 - Foi efectuada análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos do 3.º ciclo na  
  avaliação sumativa interna e na sumativa externa (exames nacionais) X  

  E17 - Foram elaborados estudos comparativos dos resultados alcançados no final do ano lectivo com  
  os do ano anterior  X 

  A avaliação dos resultados foi considerada na preparação do ano lectivo seguinte, designadamente: 
                  E18 - na organização e gestão pedagógica x  
                  E19 - na reformulação de práticas lectivas  X 
                  E20 - no reforço da avaliação formativa X  

 
  E21 - Apreciação global 
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Percursos Curriculares Alternativos – Despacho Normativo nº 1/2006, de 6 de Janeiro 
 

2007/2008 
 
 
1.º ciclo 

P1 

Total de 
alunos 

1  Alunos por nível etário 2 
Total de 
turmas 

3  N. º de alunos por turma 

1.1 
 < = 10 anos 

1.2 
11 a 13 anos 

1.3 
14 a 15 anos 

1.4 
>15 

3.1 
< 10 a 12 

3.2 
13 a 15 

3.3 
> 15 

19 9 8 2 0 2 16 3 0 
 
 
 
 
2.º ciclo 

Ano 
escolaridade 

1 
Total de 
alunos 

2  Alunos por nível etário 3 
Total de 
turmas 

4  N. º de alunos por turma 

2.1 
11 a 13 anos 

2.2 
14 a 15 anos 

2.3 
>15 

4.1 
< 10 a 12 

4.2 
13 a 15 

4.3 
> 15 

P2 5.º Ano 10 8 3 - 1 7 - - 

P3 6.º Ano - - - - - - - - 

P4 Total - - - - - - - - 
 
 
 
1. Organização do percurso curricular alternativo 

 
 
 
  

Sim Não 
  Q1 A elaboração do currículo do percurso foi confiada a uma equipa de professores/formadores  X  
  Q2 Esses docentes/ técnicos asseguram a leccionação da(s) turma(s) X  

 
  Q3 Apreciação global 

 
 

 
2. Os conteúdos do percurso curricular alternativo foram fixados com base  

 
 
 
  

Sim Não 
  Q4 Nos resultados da avaliação diagnóstica X  
  Q5 Nas necessidades e interesses dos alunos X  
  Q6 Nas necessidades do meio onde se inserem X  

  Q7 No ajustamento e articulação entre as diversas componentes do currículo e de outras 
  actividades de enriquecimento curricular X  

 
  Q8 Apreciação global 

 
 
 

 
3. Estrutura curricular  

   
 

 
 
  

Sim Não 
  Q9 A estrutura curricular respeita a organização por ciclo de escolaridade X  
  Q10 A carga horária semanal respeita os limites previstos por ano de escolaridade e ciclo de 
  Ensino  X  

  Q11 A carga horária prevista no currículo regular é mantida nas disciplinas de Língua Portuguesa e 
  Matemática X  

  Q12 A estrutura curricular contempla uma formação artística, vocacional, pré-profissional ou 
  profissional X  

  Q13 Que componentes de formação artística ou vocacional foram consideradas:  artes manuais e  Exp. musical. 
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3.1 Plano curricular 
Tipo de Formação Designação das disciplinas/Áreas disciplinares 
Q14 Escolar Língua Portuguesa; Inglês; Matemática; História e Geografia de 

Portugal; Psicologia Ed. Física; TIC; C. Natureza, EVT, Ed. 
Musical, EMRC, Estudo Acompanhado e Formação Cívica. 

Q15 Artística Of. De Formação de Artes  
Q16 Pré-profissional/Profissional (Madeiras, Mecanotecnia  e Electrotecnia) 

 
  Q17 Apreciação global 

 
 
4. Processo individual do aluno 

 
 
 
  

Sim Não 
  Q18 O processo individual possui materiais reveladores do percurso do aluno   X 

  Q19 O percurso escolar do aluno encontra-se documentado com pareceres de professores, 
  psicólogos e outros técnicos intervenientes no processo X  

  Estão arquivados(as):   
                 Q20 resultados de avaliação diagnóstica realizada no início da formação  X 
                 Q21 instrumentos de avaliação variados   X 
                 Q22 informações sobre assiduidade  X  
                 Q23 registos de avaliação periódica e final X  
                 Q24 registos de auto-avaliação  X 
                 Q25 autorização do encarregado de educação relativa à frequência do percurso curricular 
                 alternativo  X 

 
  Q26 Apreciação global 

 
Q19- Há Fichas de Caracterização dos alunos, assinadas pelo Professor do 1.º Ciclo, ou pelo DT, mas de forma pouco elabrada.  
 

 
5. Assiduidade 

 
 
 
  

Sim Não 
  Q27 Os alunos são assíduos *  X 

   Q28 Alguns alunos desistiram do percurso curricular alternativo no 1.º período (n.º) *  X  
  Q29 Alguns alunos desistiram do percurso curricular alternativo no 2.º período (n.º) *  X 

 
  Q30 Apreciação global  * 
 
    

Q27. Há um aluno que nunca falta, todos os outros são pouco assíduos (6). As famílias são pouco estruturadas. 
O Curso foi aberto com 10 alunos, só 3 não são de etnia cigana. (um dos alunos foi transferido no Início do ano tendo 
ficado 9 alunos, sendo que neste momento 2 alunos de etnia cigana abandonaram as aulas) 
 
Q28 – 2 alunos desistiram (uma aluna nunca compareceu e outro aluno, de étnica cigana, por se ter casado, deixou 
de comparecer). 
Há um bom acompanhamento a estes alunos. 

 
6. Acompanhamento e avaliação 

 Sim Não 
  O Conselho Pedagógico: 
 
 

  

          Q31 acompanha o funcionamento pedagógico das turmas  X  
          Q32 efectua a avaliação do funcionamento das turmas  X  
  Q33 Os docentes das turmas reúnem quinzenalmente para definição e acompanhamento 
  da evolução dos alunos X  

 
  Q34 Apreciação global 

 
Q33 – Os docentes reúnem de 15 em 15 dias, 90 minutos, no Trabalho de Estabelecimento (TE). 
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7. Certificação 

Foram atribuídos 
 
 
  

Sim Não 
  Q35 Certificados comprovativos de conclusão do percurso curricular alternativo com discriminação 
  de disciplinas e áreas curriculares (n.º)  X 

  Q36Diplomas de Ensino Básico (n.º)  X 
 

  Q37 Apreciação global 
 

 
8. Transição para Curso de Educação e Formação (CEF) 

 
 
  

Sim Não 
  Q38 Os alunos que efectuaram 15 anos e não concluíram a escolaridade obrigatória foram 
  integrados em CEF (n.º)  X 

  Q39 A transição para os CEF ocorreu no decurso do 1.º período (n.º)  X 
  Q40 A transição para os CEF ocorreu no final do ano lectivo (n.º)  X 

 
  Q41Apreciação global 

O Projecto teve início no ano lectivo 2007/2008, para uma turma do 5.º Ano e para uma turma do 4.º Ano. 
Tem sido feito um bom trabalho com os alunos, nomadamente com os do 1.º ciclo, todos de etnia cigana e em risco de abandonar a 
escola. 
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Relatório Síntese 
Resultados Escolares e Estratégias de Melhoria no Ensino Básico  

 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SILGUEIROS                                               CÓDIGO - 340820 
 
 
Período de intervenção: de 27 a  29 de Novembro de 2007 
Turmas seleccionadas: 3.º Ano (EB1 de S. João de Lourosa); 6.º C; 9.º C e 5.º D (PCA) 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
No âmbito da actividade Resultados Escolares e Estratégias de Melhoria no Ensino Básico, inserida no programa 
de acompanhamento do Plano Anual de Actividades da Inspecção-Geral da Educação, foi elaborado este relatório 
que apresenta as conclusões mais relevantes referentes às cinco áreas a seguir mencionadas e que foram objecto 
de análise nesse Agrupamento de Escolas. 
 
1. RESULTADOS ESCOLARES 
 
1.1. Indicadores de sucesso 
 
 
Tendo como referência os indicadores de sucesso apurados pela IGE1

 

 do ano lectivo de 2004/2005 e os dados 
fornecidos pelo Agrupamento relativos ao ano lectivo de 2006/2007, estabeleceu-se a comparação dos resultados 
obtidos pelos alunos. 

Aspectos mais positivos 
 
Taxa de transição no 3.º ciclo (100%), superior 21,1% ao indicador de referência (78,9%);  
Taxa de sucesso no 3.º ciclo (100%), superior 19,1% ao indicador de referência (80,9%). 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento2

 
 

Taxa de transição ao 2.º ciclo com 11 ou mais anos (25,9%), superior à média do indicador de referência (1,3%); 
Taxa de transição ao 2.º ciclo (93,8%), inferior ao indicador de referência (95,2%); 
Taxa de desperdício no EB (escola 7,5%), apesar de 4,7% inferior ao indicador de referência (10,2%). 
 
 
1.2. Provas de aferição 
 
Tendo como referência os resultados nacionais das provas de aferição relativos ao ano lectivo de 2006/20073

 

 e os 
dados fornecidos pelo Agrupamento referentes aos anos lectivos de 2005/2006 e 2006/2007, em relação às 
disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática, estabeleceu-se a comparação dos resultados obtidos. 

Aspectos mais positivos 
 
Evolução da taxa de Matemática no 1.º ciclo4

 
; 

Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Evolução da taxa de sucesso a Língua Portuguesa5

Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (82,5%), no 1.º ciclo, 6,6% abaixo da taxa nacional; 
 no 1.º ciclo; 

                                              
1 www.ige.min-edu.pt (Avaliação, Desempenho Escolar dos Alunos, SUBSITE). 
2 O Agrupamento possui  65 alunos de etnia cigana que contribuem para a elevada taxa de transição ao 2.º ciclo 
com 11 ou mais anos e para a elevada taxa de desperdício. 
3 Provas de aferição do 4.º Ano 2006/2007 (Língua Portuguesa - 89,10%; Matemática - 80,30%) e 6.º Ano (Língua Portuguesa - 85,40%; 
Matemática - 58,90%). 
4 Provas de aferição do 4.º Ano 2005/2006 (Matemática – 60%)  e  2006/207 (( Matemática - 77%). 
 
5 Provas de aferição do 4.º Ano 2005/2006 (Língua Portuguesa – 100%)  e  2006/207 (Língua Portuguesa – 82,5%). 

http://www.ige.min-edu.pt/�


 
 
ACTIVIDADE I.2 
Resultados escolares e estratégias de melhoria no ensino básico 

 

19 

Localização da taxa de sucesso de Matemática (77%), no 1.º ciclo, abaixo 3,3% da taxa nacional;  
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (73%), no 2.º ciclo, 12,4% abaixo da taxa nacional, sendo 
que todos os alunos com positiva (73%) obtiveram nível 3; 
Localização da taxa de sucesso de Matemática, no 2.º ciclo (32%), 26,9% abaixo da taxa nacional. 
 
1.3. Exames nacionais do 9.º ano 
 
Tendo como referência os resultados nacionais dos exames de 2006//20076

 

 e os dados fornecidos pelo 
Agrupamento relativos aos anos lectivos de 2005/2006 e 2006/2007, em relação às disciplinas de Língua 
Portuguesa e de Matemática, estabeleceu-se a comparação dos resultados obtidos. 

Aspectos mais positivos 
 
Evolução da taxa do sucesso de Língua Portuguesa7

 
; 

Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Evolução da taxa do sucesso de Matemática8

Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (77%), 11% abaixo da taxa nacional; 
, que apresenta valores preocupantes; 

Localização da taxa de sucesso de Matemática (13%), 16% abaixo da taxa nacional, sendo que 47 % dos alunos 
do Agrupamento tiveram nível 1. 
 
2. PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 
 
2.1. Definição dos Critérios de Avaliação 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Reflexão sobre os critérios de avaliação por parte dos docentes do Agrupamento em sede das estruturas de 

orientação educativa; 
 Elaboração das propostas de definição dos critérios de avaliação pelas estruturas de gestão intermédia; 
 Apresentação das propostas de definição dos critérios de avaliação ao Conselho Pedagógico (CP); 
 Definição dos critérios de avaliação pelo CP após análise e negociação, para cada ano e cada ciclo de 

escolaridade; 
 Divulgação dos critérios de avaliação definidos junto de todos os docentes, técnicos, alunos e encarregados 

de educação. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Inclusão dos critérios definidos na proposta do Projecto Curricular de Agrupamento e nos Projectos 

Curriculares de Turma; 
 Construção dos instrumentos de avaliação, tendo em consideração a definição dos critérios de avaliação; 
 Definição dos critérios, pelo CP, após análise e negociação, para a marcação das datas das provas/testes de 

avaliação. 
 
2.2. Operacionalização dos Critérios de Avaliação 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Implementação das modalidades de avaliação (diagnóstica, formativa e sumativa), respeitando os critérios 

definidos; 
 Realização da avaliação formativa, no decurso do ano lectivo, assumindo um carácter contínuo e sistemático; 
 Realização da avaliação sumativa interna de acordo com os critérios definidos pelo conselho pedagógico; 
 Realização da avaliação sumativa utilizando a informação recolhida no âmbito da avaliação formativa; 
 Formulação descritiva da avaliação sumativa interna, no 1º ciclo, das áreas curriculares disciplinares; 
 Atribuição de uma menção qualitativa nas áreas curriculares não disciplinares, nos 2º e 3º ciclos; 

                                              
6 Exames do 9.º Ano 2006/2007 (Língua Portuguesa - 88%; Matemática - 29%). 
7 Ano lectivo 2005/2006 (48%), ano lectivo 2006/2007 (77%). 
8 Ano lectivo 2005/2006 (25%  ), sendo que  19 % dos alunos tiveram nível 1; ano lectivo 2006/2007 (13%), sendo que 47 % dos alunos 
tiveram nível 1. 
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 Elaboração de planos de recuperação e acompanhamento, como estratégia de melhoria do sucesso 
educativo, resultante da avaliação sumativa interna. 

 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Construção de matrizes uniformes para as provas/testes, através de um trabalho plural e partilhado, para os 

2.º e 3.º ciclos; 
 Realização de testes de avaliação diagnóstica, com base numa matriz uniforme, para os alunos do mesmo 

ano de escolaridade; 
 Construção dos instrumentos de avaliação formativa e sumativa interna, através de um trabalho plural e 

partilhado, para os 1.º,  2.º e 3.º ciclos; 
 Monitorização do processo de avaliação nas diversas estruturas de orientação educativa, nomeadamente no 

Departamento de Matemática;  
 Monitorização do processo de avaliação pelo conselho executivo. 
 
3. ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS E DOS RESULTADOS 
 
3.1. Elaboração e Implementação de Planos 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Elaboração dos planos de recuperação, no final do 1.º período, para os alunos do 1.º ciclo, sempre que 

revelaram dificuldades em prosseguir com sucesso as aprendizagens e para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos que 
tenham obtido três ou mais níveis inferiores a 3 ; 

 Elaboração dos planos de recuperação, no decurso do 2.º período, até à interrupção das aulas, no Carnaval, 
sempre que os alunos indiciaram dificuldades de aprendizagem; 

 Elaboração dos planos de acompanhamento para os alunos que foram retidos em resultado da avaliação 
sumativa interna; 

 Disponibilização dos recursos humanos e materiais necessários à execução dos planos de recuperação e de 
acompanhamento; 

 Comunicação aos encarregados de educação dos planos de recuperação e de acompanhamento; 
 Implementação imediata dos planos de recuperação e implementação dos planos de acompanhamento desde 

o início do ano lectivo seguinte ao da sua elaboração. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Elaboração dos planos de recuperação e de acompanhamento pelo professor do 1º ciclo e pelos conselhos de 

turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de outros técnicos de educação, dos próprios alunos e dos 
encarregados de educação; 

 
3.2.  Outras Estratégias de Melhoria Organizacional 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Humanização do espaço físico do Agrupamento; 
 Atendimento dos encarregados de educação em tempo ajustado aos seus horários laborais; 
 Contacto telefónico regular dos Directores de Turma com os Encarregados de Educação 
 Sistema de comunicação interna do Agrupamento; 
 Sistema de comunicação com a comunidade educativa; 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Promoção do envolvimento dos encarregados. 
 
4. AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Avaliação por parte das estruturas de orientação educativa das estratégias de melhoria relativas à 

implementação dos planos; 
 Monitorização das estratégias de melhoria adoptadas; 
 Participação de todos os intervenientes na avaliação realizada; 
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 Análise dos resultados escolares e estabelecimento de estratégias, nomeadamente sobre a baixa taxa de 
sucesso na disciplina de matemática e as diferenças entre as taxas de sucesso dos alunos dos 1.º, 2.º e 3.º 
ciclos; 

 Preparação do ano lectivo seguinte, no que respeita à organização e à gestão pedagógica, tendo em atenção 
os resultados da avaliação, nomeadamente as baixas taxas de sucesso na disciplina de matemática e a 
elevada percentagem de alunos que, nos exames nacionais do 9.º ano, teve nível 1 (47%): 

 
 
5. PERCURSOS CURRICULARES ALTERNATIVOS 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Elaboração do plano curricular do percurso alternativo por uma equipa de professores e leccionação das 

turmas pelos docentes responsáveis pela elaboração do currículo; 
 Definição dos conteúdos das disciplinas com base nos resultados da avaliação diagnóstica, nas necessidades 

e interesses dos alunos, nas necessidades do meio onde se inserem e no ajustamento e articulação entre as 
diversas componentes do currículo e outras actividades de enriquecimento curricular; 

 Criação da turma de Currículos Alternativos para uma turma do 4.º Ano, com alunos de etnia cigana, e a 
articulação com outras organizações, nomeadamente a Cáritas de Viseu. 

 
 
 
 
 
Data: 30/ 11/ 2007 
 
A Inspectora: Rosa Maria Menezes Ferreira 
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Vila de Rei 
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Resultados escolares e estratégias de melhoria no ensino básico  
 

Ano lectivo 2007/2008 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO 

 

 
 

2. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO (em números) 
 

Estabelecimentos  
 
A1 – Ed. Pré-Esc. A2 – 1.º C A3 – 2.º e 3.º C A4 – EBI A5 – 3.º C/Sec. A6 – Sec./ 3.º 

C 
A7 – Sec. A8 – Total 

1 0 0 1 0 0 0 2 
 
Crianças/Alunos 

A9 – Ed. Pré-Esc. A10 – 1.º C A11 – 2.º C A12 – 3.º C A13 – Total 

45 132 70 97 344 
 
Docentes c/ componente lectiva 

A14 – Ed. Pré-Esc. A15 – 1.º C A16 – 2.º C A17 – 3.º C A18 – Apoio Educativo A19 – Total 

2 6 11 19 3 41 
 

A20 – Docentes s/ componente lectiva A21 – Dinamizadores (AEC) 

4 8 
 
Psicólogos 

A22 – A tempo inteiro A23 – A tempo parcial A24 – Total 

0 0 0 
 
Funcionários 
A25 – Auxiliares Acção Educativa A26 – Administrativos A27 – Outros A28 – Total 

16 6 3 25 

Agrupamento Agrupamento de Escolas de Vila de Rei Código 160581 
    

Escola sede Escola Básica Integrada do Centro de Portugal Código 330036 
  

Endereço Av. José Cardoso Pires 
  

Localidade Vila de Rei Código Postal 6110-117 Vila de Rei 
    

Concelho Vila de Rei Distrito Castelo Branco 
    

Telefone 274890050 Fax 274898340 
    

E-mail Ebi.cp@mail.telepac.pt   
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I – RESULTADOS ESCOLARES 
      (dados relativos ao ano lectivo anterior)  
                                 2006/2007 

 
1.º CICLO 

 
1. Alunos 

Ano escolaridade 1- Portugueses 2 –Estrangeiros 3 –
Etnias 

4 –Total 5 –ASE  6 –NEE 
7 – C/ Planos 

7.1 – 
Recup. 

7.2 – 
Acomp. 

7.3 –
Desenvol. 

B1 – 1.º Ano 38 0 0 38 21 1 0 0 0 

B2 – 2.º Ano 25 1 0 26 11 6 1 1 0 

B3 – 3.º Ano 34 1 0 35 12 4 4 0 0 

B4 – 4.º Ano 36 1 0 37 25 5 3 0 0 

      B5 – Total 133 3 0 136 69 16 8 1 0 
 

B6 – Taxa de insucesso   0 % B7 – Taxa de abandono   0 % 

 
2. Transitaram de ano 

Ano 
escolaridade 

1- Total 
2 – S/ Aproveitamento 3 – C/ Planos 

2.1 – L. Portuguesa 2.2 – Matemática 2.3 – L. Port. E 
Mat. 

3.1 – Recup. 3.2 – Acomp. 3.3 – Desenvol. 

B8 – 1.º Ano 38 0 0 0 0 0 0 

B9 – 2.º Ano 26 0 3 0 1 1 0 

B10 – 3.º Ano 35 0 0 0 4 0 0 

B11 – 4.º Ano 37 0 4 0 3 0 0 

  B12 – Total 136 0 7 0 8 1 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1- Total 
 

2 – Falta de 
aproveitamento 

 
3 – Abandono 

escolar 

 
4 – C/ Planos 

4.1 – Recuperação 4.2 – Acompanhamento 

B13 – 2.º Ano 0 0 0 0 0 

B14 – 3.º Ano 0 0 0 0 0 

     B15 - 4.º Ano 0 0 0 0 0 

       B16 - Total 0 0 0 0 0 

 
4. Concluíram o 1.º ciclo 

 
C/ Anos de frequência 

B17 - 3 anos B18 - 4 anos B19 - 5 anos B20 - 6 anos B21 - 7 ou + anos B22 - Total 

0 24 11 2 0 37 
 

 
Sem aproveitamento 

B23 - Língua Portuguesa B24 - Matemática B25 - L. Portuguesa e Matemática   

0 4 0 
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2.º CICLO 

 
1. Alunos 

Ano 
escolaridade 

1 - Portugueses 2 - Estrangeiros 3 - Etnias 4 - Total 5 - ASE  6 - NEE 

 

7 - C/ Planos 
7.1 - 

Recup. 
7.2 - 

Acomp. 

7.3 - 
Desenvol.  

B26 - 5.º Ano 33 0 0 33 11 3 0 0 0 

B27 - 6.º Ano 28 0 0 28 12 1 6 0 0 

   B28 - Total 61 0 0 61 23 4 6 0 0 
 

B29 - Taxa de insucesso   0 % B30 - Taxa de abandono  0 % 

 
2. Transitaram de ano 

Ano escolaridade 1 - Total 
2 - S/ Aproveitamento 3 - C/ Planos 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 2.3 - L. Port. e Mat. 3.1 - Recup. 3.2 - Acomp. 3.3- Desenvol. 

B31 - 5.º Ano 33 0 2 0 0 0 0 

B32 - 6.º Ano 28 2 7 0 6 0 0 

    B33 - Total 61 2 9 0 6 0 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1 - Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 

4 - C/ Planos 
 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B34 -5.º Ano 0 0 0 0 0 

B35 -6.º Ano 0 0 0 0 0 

      B36 -Total 0 0 0 0 0 

 
4. Concluíram o 2.º ciclo 

 

C/ Anos de frequência 
 

B37 - 1 ano B38 - 2 anos B39 - 3 anos B40 - 4 anos B41 - 5 ou + anos B42 - Total 
0 26 2 0 0 

28 
 

 

Sem aproveitamento 
 

B43 - Língua Portuguesa B44 - Matemática B45 - L. Portuguesa e Matemática   

2 7 0 
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3.º CICLO 
 
1. Alunos 

Ano escolaridade 1 - Portugueses 2 - Estrangeiros 3- Etnias 4 - Total 5 - ASE  6 - NEE 

 

7 - C/ Planos 

7.1 
Recup. 

7.2 
Acomp. 

7.3 
Desenvol. 

B46 - 7.º Ano 27 1 0 28 11 1 9 2 0 

B47 - 8.º Ano 39 0 0 39 20 6 11 0 0 

B48 - 9.º Ano 28 0 0 28 10 3 12 0 0 

   B49 - Total 94 1 0 95 41 10 32 2 0 
 

B50 - Taxa de insucesso   4,2 % B51 - Taxa de abandono   0 % 

 
2. Transitaram de ano 

Ano escolaridade 1 - Total 

 

2 - S/ Aproveitamento 
 

 

3 - C/ Planos 
 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 
3.1 - 

Recuperação 
3.2 - 

Acompanhamento 
3.3 - 

Desenvolvimento 

B52 - 7.º Ano 27 2 3 8 2 0 

B53 - 8.º Ano 37 7 9 10 0 0 

B54 - 9.º Ano 27 2 11 11 0 0 

      B55 - Total 91 11 23 29 2 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1 - Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 
4 - C/ Planos 

 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B56 - 7.º Ano 1 1 0 1 0 

B57 - 8.º Ano 2 2 0 1 0 

B58 - 9.º Ano 1 1 0 1 0 

      B59 - Total 4 4 0 3 0 

 
4. Concluíram o 3.º ciclo 

 

C/ Anos de frequência 
 

B60 - 2 anos B61 - 3 anos B62 - 4 anos B63 - 5 anos B64 - 6 ou + anos B65 - Total 

0 22 5 0 0 27 
 

 

Sem aproveitamento   

B66 - Língua Portuguesa B67 - Matemática 

2 11 
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II – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 

 
 

1. Definição dos Critérios de Avaliação 
 
 
1.1. Participação  

 
 
 
  

Sim Não 
  A definição dos critérios de avaliação foi reflectida e analisada por todos os docentes do  
  Agrupamento/Escola em sede das estruturas de orientação educativa: 

                  C1 - conselho de docentes X  
                  C2 - conselho de directores de turma X  
                  C3 - departamentos curriculares X  
  C4 - Estas estruturas elaboraram e apresentaram propostas ao CP para definição dos critérios de 
  avaliação X  

  O CP definiu os critérios de avaliação após análise e negociação para: 
                   C5 - cada ciclo de escolaridade  X 

                  C6 - cada ano de escolaridade  X 
                  C7 - a construção dos instrumentos de avaliação  X 
                  C8 - a marcação das datas das provas/testes de avaliação 
 

 X 
  C9 - Os critérios definidos pelo CP integram o Projecto Curricular de Agrupamento/Escola  X 
  C10 - Os critérios definidos pelo CP integram os Projectos Curriculares de Turma  X 

 
  C11 - Apreciação global 
Os critérios de avaliação foram definidos pelos diferentes departamentos. Apenas os critérios gerais, pesos para os diferentes domínios, foram 
aprovados pelo Conselho Pedagógico. 
Item C9 – Apenas constam as percentagens a atribuir a cada domínio.  
Item C10 – Apenas o PCT do 4º A os integra.                                                                                                                                                                  

 
 
1.2. Divulgação  

 
 

 
 
  

Sim Não 
  Os critérios de avaliação definidos pelo CP foram divulgados:  
                  C12 - aos docentes do Agrupamento/Escola através das respectivas estruturas X  
                  C13 - aos serviços especializados de apoio educativo através do seu representante no CP 

                   
X  

                  C14 - aos alunos do 1.º ciclo pelo seu professor X  
  aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos:  
                  C15 - pelos professores de cada disciplina X  
                  C16 - pelo respectivo director de turma 
 

X  
  aos encarregados de educação: 
                  C17 - dos alunos do 1.º ciclo, na primeira reunião do ano lectivo com o professor da turma, 
                  aquando da apresentação dos conteúdos programáticos e dos objectivos a atingir X  

                  C18 - dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos na primeira reunião do ano lectivo com o director de 
                  turma, aquando da apresentação dos conteúdos programáticos e dos objectivos a atingir 
                           

X  

                  C19 - à associação de pais pela direcção executiva  X 
 
  C20 - Apreciação global 

Os critérios não são dados a conhecer aos alunos do 2º Ciclo de forma clara e objectiva; aos alunos do 3º Ciclo também são 
dados a conhecer nas aulas de Formação Cívica. 
Item C19 – Não há associação de pais. 
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1.3. Registo de evidências das acções desenvolvidas  
 
 

 
 
  

Sim Não 
    C21 - Convocatórias para as reuniões do CP X  

  C22 - Convocatórias para as reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  
    C23 - Convocatórias para as reuniões com outros intervenientes no processo de avaliação dos 
    alunos  X 

  Actas de reuniões:  
                  C24 - do conselho pedagógico X  
                  C25 - das diversas estruturas de orientação educativa X  
                  C26 - dos departamentos curriculares X  
                  C27 - do conselho de docentes X  
                  C28 - do conselho de directores de turma X  
                  C29 - do conselho de turma  X 
                  C30 - dos serviços especializados de apoio educativo  X 
                  C31 - dos professores do 1.º ciclo com os encarregados de educação X  
                  C32 - dos directores de turma com os encarregados de educação  X 
                  C33 - do conselho executivo com a associação de pais  X 
  C34 – Sumários registados no livro de ponto  X 
 
  C35 - Apreciação global 

 
 
 
 

 
 

2. Operacionalização dos Critérios de Avaliação 
 
2.1. Modalidades de avaliação 

 
 
 
  

Sim Não 
                  C36 - diagnóstica X  
                  C37 - formativa X  
                  C38 - sumativa interna X  
 
 

2.2. Avaliação diagnóstica  
 
 

 
 
  

Sim Não 
  Foi realizada: 
                  C39 - no início do ano lectivo X  
                  C40 - no decurso do ano lectivo quando necessária   X 
                  C41 - de forma articulada com a avaliação formativa  X 
                  C42 - no respeito pelos critérios definidos pelo CP  X 
  As matrizes das provas/testes foram construídas através de: 
                  C43 - um trabalho plural e partilhado  X 
                  C44 - um trabalho meramente individual X  
  C45 – Os docentes do Agrupamento/Escola realizaram provas/testes de avaliação diagnóstica X  
  C46 - Os docentes realizaram o teste de avaliação diagnóstica, com base numa matriz uniforme, para 
  os alunos do mesmo ano de escolaridade X  

  C47 - O Projecto Curricular de Turma contempla estratégias de diferenciação pedagógica X  
 

  C48 - Apreciação global 
Apenas há um docente, por cada disciplina, para cada ano de escolaridade, pelo que a matriz é a mesma e o trabalho é individual. 
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2.3. Avaliação formativa  Sim Não 
  Foi realizada:  
                  C49 - no decurso do ano lectivo, assumindo um carácter contínuo e sistemático X  
                  C50 - de forma articulada com a avaliação diagnóstica  X 
                  C51 - no respeito pelos critérios definidos pelo conselho pedagógico X  
  C52 - Constituiu a principal modalidade de avaliação X  
  C53 - Recorreu a uma variedade de instrumentos de avaliação X  
  C54 - Contribuiu para a reformulação do Projecto Curricular de Turma  X 
  Os instrumentos de avaliação foram construídos através de: 
                  C55 - um trabalho plural e partilhado  X 
                  C56 - um trabalho meramente individual X  
 
  C57 - Apreciação global 

Item C49 – Um docente referiu que realizava esta modalidade de avaliação no final de cada unidade didáctica;  
Item C53 – Observação e registo, oralidade, fichas, exercícios/testes, relatórios, tpc. 

 
 
2.4. Avaliação sumativa interna  Sim Não 

  Foi realizada:  
                  C58 - no final de cada período lectivo X  
                  C59 - no final de cada ano X  
                  C60 - no final de cada ciclo  X 
                  C61 - utilizou a informação recolhida no âmbito da avaliação formativa X  
                  C62 - respeitou os critérios definidos pelo conselho pedagógico X  
  Os instrumentos de avaliação foram construídos através de:  
                  C63 - um trabalho plural e partilhado  X 
                  C64 - um trabalho meramente individual X  
  Foi da responsabilidade: 
                  C65 - do professor de cada turma, no 1.º ciclo, em articulação com o conselho de docentes X  
                  C66 - dos professores que integram o conselho de turma nos 2.º e 3.º ciclos X  
  A informação resultante: 
                  C67 - traduziu a formulação de um juízo global sobre as aprendizagens realizadas pelos 
                 alunos X  

  No 1.º ciclo, expressou-se de forma descritiva:  
                  C68 - nas áreas curriculares disciplinares X  
                  C69 - nas áreas curriculares não disciplinares X  
                  C70 - nas actividades de enriquecimento curricular  X  
  Nos 2.º e 3.º ciclos expressou-se:  
                  C71 - numa classificação de 1 a 5 em todas as disciplinas X  
                  C72 - numa menção qualitativa nas áreas curriculares não disciplinares  X  
  C73 - A informação aos encarregados de educação foi acompanhada de uma apreciação descritiva X  
  C74 - O registo de língua utilizado nos documentos de avaliação trimestral é acessível a qualquer 
  encarregado de educação X  

  O resultado da avaliação sumativa interna promoveu a adopção de estratégias com vista ao  
  sucesso educativo dos alunos, designadamente: 
                  C75 - Planos de recuperação X  
                  C76 - Planos de acompanhamento X  
                  C77 - Planos de desenvolvimento  X 
  C78 - A progressão ou retenção dos alunos baseou-se na avaliação sumativa interna X  

 
  C79 - Apreciação global 

Item C62 – Os elementos do Conselho Pedagógico e do Conselho Executivo consideram/sentem que os critérios têm sido 
respeitados – no entanto, não há qualquer mecanismo de controlo, de monitorização, que permita a constatação de facto; 
Item C77 – Não foi adoptado qualquer plano de desenvolvimento. 

 
 

2.4.1. Avaliação sumativa extraordinária 
 
 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  C80 -  Foram submetidos a esta modalidade de avaliação os alunos já retidos em qualquer ano de 
  escolaridade e que não possuíam condições necessárias para progredir X  

  C81 - As propostas de retenção repetida foram apresentadas ao CP pelo professor do 1.º ciclo  X 
                  - com pareceres dos: 
                          C82 - encarregados de educação  X 
                          C83 - serviços de psicologia e orientação  X 
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                  C84 - com um plano de acompanhamento  X 
  C85 - As propostas de retenção repetida foram apresentadas ao CP pelo conselho de turma (2.º e 3.º 
  ciclos) X  

                  - com pareceres dos: 
                          C86 - encarregados de educação X  
                          C87 - serviços de psicologia e orientação  X 
                  C88 - com um plano de acompanhamento X  
                  C89 - com proposta para percurso alternativo ou curso de educação e formação  X 

 
  C90 - Apreciação global 

Itens C81 a C84 – Não houve situações de retenção repetida no 1º Ciclo; 
C87 – Não há, no agrupamento, SPO; 
C89 – Não há oferta de CEF (n.º de alunos muito reduzido). 

 
 
2.4.2. Casos especiais de progressão  

 
 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  C91- Progrediram mais rapidamente no ensino básico os alunos que revelaram capacidades de 
  aprendizagem excepcionais    X 

  C92- As propostas de progressão antecipada foram apresentadas ao CP pelo professor do 1.º ciclo  X 
                  - acompanhadas de pareceres dos: 
                          C93 - encarregados de educação  X 
                          C94 - serviços especializados de apoio educativo ou psicólogos  X 
  C95 - As propostas de progressão antecipada foram apresentadas ao CP pelo conselho de turma (2.º 
  e 3.º ciclos)  X 

                  - acompanhadas de pareceres dos:  X 
                          C96 - encarregados de educação  X 
                          C97 - serviços especializados de apoio educativo ou psicólogos  X 

 
  C98 - Apreciação global 

 
 
 

2.5. Auto-avaliação  
 

 
 
  

Sim Não 
  C99 - Os alunos participaram, de forma sistemática, na sua própria avaliação  X 
  C100 - Os alunos, a partir do 3.º ano de escolaridade efectuaram uma auto-avaliação escrita X  
  C101 - A matriz da ficha de auto-avaliação foi elaborada de acordo com os princípios definidos pelo 
  CP X  

 
  C102 - Apreciação global 

Item C99 – Apenas participam da sua avaliação aquando da auto-avaliação que realizam no final do ano lectivo e em algumas 
disciplinas no final de cada período. 
Item C101 – A matriz foi elaborada pelo CP em 2004/2005, cada departamento adaptou essa ficha de acordo com os respectivos 
critérios  

 
 
 
2.6 Processo individual do aluno Sim Não 

  C103 - O percurso escolar do aluno encontra-se documentado no seu processo individual X  
  C104 - O processo individual proporciona uma visão global desse percurso  X  
  C105 - Estão arquivados registos das diversas modalidades de avaliação sobre o desempenho dos 
  alunos  X 

                  C106 - diagnóstica  X 
                  C107 - formativa  X 
                  C108 - sumativa X  
                  C109 - auto-avaliação  X 
  C110 - O Regulamento Interno estabelece as regras para consulta do processo individual  X 

 
  C111 - Apreciação global 

Itens C105 a C109 – Os processos individuais encontram-se separados, ou seja: para cada aluno há um processo administrativo 
que se encontra na secretaria, no qual, em termos de avaliação apenas consta a sumativa; no 1º Ciclo há um outro processo 
individual que se encontra na respectiva sala onde constam as diferentes modalidades de avaliação. 
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2.7. Avaliação externa  Sim Não 
  A Direcção Executiva enviou à Direcção Regional o relatório da avaliação relativo às provas de 
  aferição, contendo:  
                  C112 - a análise do desempenho dos alunos do Agrupamento/Escola X  
                  C113 - o plano de acção para o ano lectivo seguinte  X 

 
  C114 -  Apreciação global 

Os dados foram inseridos em plataforma electrónica e enviados via Internet, não havendo espaço para o plano de acção – não foi 
elaborado qualquer plano. 

 
 

2.8. Monitorização do processo de avaliação  Sim Não 
  Procedimentos regulares de monitorização:  
                  C115 - nas diversas estruturas de orientação educativa para cumprimento e operaciona- 
                  lização dos critérios de avaliação   X 

                  - no conselho pedagógico para assegurar: 
                          C116 - o cumprimento do currículo nacional  X 
                          C117 - o primado da avaliação formativa  X 
                          C118 - a valorização dos processos de auto-avaliação  X 
                          C119 - a utilização de técnicas e instrumentos diversificados de avaliação  X 
                          C120 - a (re)orientação do processo educativo  X 
                          C121 - a retenção dos alunos como medida pedagógica de última instância  X 
                          C122 - a participação de diversos intervenientes  X 
                          C123 - professores  X 
                          C124 - alunos  X 
                          C125 - conselho de docentes  X 
                          C126 - conselho de turma  X 
                          C127 - órgãos de gestão  X 
                          C128 - encarregados de educação  X 
                          C129 - serviços especializados de apoio educativo  X 
                  - na direcção executiva para garantir a transparência, rigor e a equidade do processo:  
                          C130 - cumprimento das orientações definidas a nível nacional  X 
                          C131 - respeito pelas regras estabelecidas no Regulamento Interno  X 
                          C132 - salvaguarda dos interesses de todos os intervenientes   X 
 
  C133 - Apreciação global 

Item C130 a C132 – O Órgão de Gestão referiu que garantem a transparência, o rigor e a equidade do processo através de uma 
acção continua mas informal, trata-se de uma escola onde leccionam poucos professores, os alunos também são poucos, 
conhecem-se todos pelos nomes, quando à necessidade de qualquer intervenção a mesma é imediata. 

 
 
2.9. Registo de evidências das acções desenvolvidas 

 
 

 
 
  

Sim Não 
    C134 - Convocatórias para reuniões das diversas estruturas de orientação educativa  X 

  C135 - Convocatórias para reuniões do prof. 1.º ciclo c/ os encarregados de educação  X 
  C136 - Convocatórias para reuniões do director de turma c/ os encarregados de educação  X 
  C137 - Actas de reuniões das diversas estruturas de orientação educativa  X 
  C138 - Actas de reuniões com os encarregados de educação  X 
  C139 - Ordens de serviço  X 
  C140 - Dossiers de departamento  X 
  C141 - Processos individuais dos alunos  X 
  C142 - Portfolios construídos pelos alunos  X 
  C143 - Cadernetas escolares  X 
  C144 - Sumários registados no livro de ponto   X 
  C145 - Planos de recuperação  X 
  C146 - Planos de acompanhamento  X 
  C147 - Planos de desenvolvimento  X 
  C148 - Regulamento Interno  X 
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  C149 - Projecto Curricular de Agrupamento/Escola  X 
  C150 - Projectos Curriculares de Turma  X 
  C151 - Relatórios intercalares de avaliação das aprendizagens elaborados pelas diversas estruturas 
  de orientação educativa  X 

 
  C152 - Apreciação global 

No agrupamento não há cultura de avaliação/monitorização – é apenas feita uma ligeira análise numérica relativa aos resultados, 
muito geral/superficial. 

 
 
 
 

III – ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS E RESULTADOS 
 

1. Elaboração e implementação de Planos 
 

1.1 Planos de recuperação Sim Não 
  Os planos de recuperação foram elaborados:  
    no final do 1.º período: 
                  D1 - para os alunos do 1.º ciclo, sempre que revelaram dificuldades em prosseguir com 
                  sucesso as aprendizagens X  

                  D2 - para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos por terem obtido três ou mais níveis inferiores a 3 X  
  no decurso do 2.º período, até à interrupção das aulas no Carnaval: 
                  D3 - sempre que os alunos indiciaram dificuldades de aprendizagem X  
    pelo professor do 1º ciclo, com a participação: 
                  D4 – de outros técnicos de educação  X 
                  D5 - dos próprios alunos  X 
                  D6 - dos encarregados de educação  X 
    pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de:   
                  D7 - outros técnicos de educação  X 
                  D8 - os próprios alunos  X 
                  D9 - os encarregados de educação  X 
  D10 - As propostas dos planos de recuperação foram submetidas à apreciação do CP para avaliação 
  da sua adequabilidade às situações diagnosticadas  X 

  D11 - Os planos, depois de aprovados, foram apresentados à direcção executiva X  
  D12 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução X  
  D13 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de recuperação aos encarregados de 
  educação X  

  D14 - O Agrupamento/Escola procedeu de imediato à sua implementação  X  
 

 D15 -  Apreciação global 
Os alunos e encarregados de educação não participaram na elaboração dos respectivos planos, apenas tomaram conhecimento 
dos mesmos após a sua aprovação por parte do conselho de turma – em situações pontuais, os horários das aulas de apoio foram 
negociados com os respectivos alunos. 

 
 

1.2. Planos de acompanhamento   Sim Não 
  D16 - Os planos de acompanhamento foram elaborados no final do ano lectivo para os alunos que  
  tenham sido objecto de retenção em resultado da avaliação sumativa interna X  

  D17 - Pelo professor do 1º ciclo com a participação de: X  
                  D18 - outros técnicos de educação  X 
                  D19 - os próprios alunos  X 
                  D20 - os encarregados de educação  X 
  D21 - Pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos com a participação de: X  
                  D22 - outros técnicos de educação  X 
                  D23 - os próprios alunos  X 
                  D24 - os encarregados de educação  X 
  D25 - As propostas dos planos de acompanhamento foram submetidas à apreciação do CP para 
  avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas  X 

  D26 - Os planos, depois de aprovados, foram apresentados à direcção executiva X  
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 Sim Não 
  D27 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução X  
  D28 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de acompanhamento aos encarregados de 
  educação X  

  D29 - Os planos de acompanhamento elaborados no ano lectivo anterior estão a ser aplicados aos 
  alunos  X  

 
  D30 - Apreciação global 

Ver item D15 
 
 

1.3 Planos de desenvolvimento 
 

 
 
  

Sim Não 
  D31 - Os planos de desenvolvimento foram elaborados, no final do 1.º período, para os alunos que  
  revelaram capacidades excepcionais de aprendizagem  X 

  D32 - Pelo professor do 1º ciclo com a participação de:  X 
                  D33 - outros técnicos de educação  X 
                  D34 - os próprios alunos  X 
                  D35 - os encarregados de educação  X 
  D36 - Pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de:  X 
                  D37 - outros técnicos de educação  X 
                  D38 - os próprios alunos  X 
                  D39 - os encarregados de educação  X 

  D40 - As propostas dos planos de desenvolvimento foram submetidas à apreciação do CP para 
  avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas  X 

  D41 - Os planos de desenvolvimento depois de aprovados foram apresentados à direcção executiva  X 
  D42 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução  X 
  D43 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de desenvolvimento aos encarregados de 
  educação  X 

  D44 - O Agrupamento/Escola procedeu de imediato à sua implementação   X 
 

  D45 - Apreciação global 
 

 
 
 

2. Outras estratégias de melhoria organizacional 
 

 
  

Sim Não 
  D46 - Humanização do espaço físico do Agrupamento/Escola  X 
  D47 - Elaboração de horários em função dos interesses dos alunos X  
  D48 - Atendimento dos encarregados de educação em tempo ajustado aos seus horários laborais  X 
  D49 - Participação activa dos encarregados de educação na vida da escola  X 
  D50 - Diversificação ajustada de recursos didáctico-pedagógicos  X 
  D51 - Melhoria no sistema de comunicação interna no Agrupamento/Escola   X 
  D52 - Melhoria no sistema de comunicação com a comunidade educativa  X 
  D53 - Outras X  

 
 

  D54 - Apreciação global 
D46 – “Não apelativo”, escadaria de acesso à EBI muito perigosa, falta de espaços verdes, localização do bar e da sala de alunos 
junto a salas de aula; 
D48 – Os directores de turma disponibiliza-se para atender os encarregados de educação a qualquer hora; 
D50 – Não ajustada nas salas do 1º ciclo; 
D51 – Comunicação interna informal; 
D53 – Projecto Moodle – aguardam acção de formação. 
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IV – AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

 
1. Estratégias  

 
 
  

Sim Não 
  O Agrupamento/Escola avaliou as estratégias de melhoria relativas: 
                   E1 - à implementação dos Planos (III.1) X  
                  E2 - outras estratégias de carácter organizacional (III.2)  X 
 As estratégias adoptadas foram objecto de avaliação: 
                  E3 - contínua e sistemática  X 
                  E4 - apenas no final do ano X  
  E5 - A avaliação realizada foi participada por todos os intervenientes  X 
  O Agrupamento/Escola possui registos que evidenciam a avaliação:  
                  E6 - global dos Planos implementados X  
                  E7 - das estratégias de melhoria organizacional  X 
  E8 - O relatório resultante da avaliação dos Planos foi enviado à respectiva DRE  X 
 
  E9 - Apreciação global 

Item E1 – Apenas de carácter global, do tipo “os planos surtiram efeito”; 
Item E2 e E7 – Avaliação informal, apenas se encontra documentada através de diferentes ofícios enviados à DREC e à 
Autarquia. 

 
 
2. Resultados escolares 

 
  

Sim Não 
  Existiram momentos de reflexão entre os docentes para analisar os resultados escolares: 
                  E10 - apenas no final de cada período lectivo X  
                  E11 - com regularidade, no decurso do ano lectivo  X 
                  E12 - só no final do ano lectivo  X 
  Foi efectuada análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos dos 1.º e 2.º ciclos  
  na avaliação sumativa interna e nas provas de aferição:  
                  E13 - por turma X  
                  E14 - ano  X  
                  E15 - ciclo X  

  E16 - Foi efectuada análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos do 3.º ciclo na  
  avaliação sumativa interna e na sumativa externa (exames nacionais) X  

  E17 - Foram elaborados estudos comparativos dos resultados alcançados no final do ano lectivo com  
  os do ano anterior  X 

  A avaliação dos resultados foi considerada na preparação do ano lectivo seguinte, designadamente: 
                  E18 - na organização e gestão pedagógica  X 
                  E19 - na reformulação de práticas lectivas  X 
                  E20 - no reforço da avaliação formativa  X 

 
  E21 - Apreciação global 

Item E12 – Também no final do ano; 
Itens E13 a E16 – Apenas análise numérica. 
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Relatório Síntese 

Resultados Escolares e Estratégias de Melhoria no Ensino Básico  
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA DE REI                                          CÓDIGO 160581 
ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DO CENTRO DE PORTUGAL                     CÓDIGO 330036 
 
 
Período de intervenção: de 12/11/2007 a 14/11/2007   
Turmas seleccionadas: 4º A, 6º B e 8ºB 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
No âmbito da actividade Resultados Escolares e Estratégias de Melhoria no Ensino Básico, inserida no programa 
de acompanhamento do Plano Anual de Actividades da Inspecção-Geral da Educação, foi elaborado este relatório 
que apresenta as conclusões mais relevantes referentes às quatro áreas a seguir mencionadas e que foram 
objecto de análise nesse Agrupamento de Escolas. 
 
 
1. RESULTADOS ESCOLARES 
 
1.1. Indicadores de sucesso 
 
Tendo como referência os indicadores de sucesso apurados pela IGE1

 

 do ano lectivo de 2004/2005 e os dados 
fornecidos pelo Agrupamento relativos ao ano lectivo de 2006/2007, estabeleceu-se a comparação dos resultados 
obtidos pelos alunos. 

Aspectos mais positivos 
 
Taxa de transição ao 2.º ciclo (100%), 3,1% superior ao indicador de referência (96,9%), sendo que 100% dos 
alunos com Planos de Recuperação transitaram; 
Taxa de transição no 3.º ciclo (96,4%), 15,7% superior ao indicador de referência (80,7%), sendo que 90,62% dos 
alunos com Plano de Recuperação transitaram; 
Taxa de desperdício no Ensino Básico (0%), inferior ao indicador de referência (10,6%); 
Taxa de sucesso no 3.º ciclo (95,8%), 16% superior à média do indicador de referência (79,8%). 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Taxa de transição ao 2.º ciclo com 11 ou mais anos (5,4%), superior ao indicador de referência (0%). 
 
 
1.2. Provas de aferição 
 
Tendo como referência os resultados nacionais das provas de aferição relativos ao ano lectivo de 2006/20072

 

 e os 
dados fornecidos pelo Agrupamento referentes ao mesmo ano lectivo, em relação às disciplinas de Língua 
Portuguesa e de Matemática, estabeleceu-se a comparação dos resultados obtidos. 

Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (83,78%), no 1.º ciclo, 5,42% abaixo da taxa nacional; 
Localização da taxa de sucesso de Matemática (72,97%), no 1.º ciclo, 7,43% abaixo da taxa nacional; 
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (66,67%), no 2.º ciclo, 18,73 % abaixo da taxa nacional; 
Localização da taxa de sucesso de Matemática (66,67%), no 2.º ciclo, apesar de 7,7% acima da taxa nacional. 
 
 
1.3. Exames nacionais do 9.º ano 

                                              
1 www.ige.min-edu.pt (Avaliação, Desempenho Escolar dos Alunos, SUBSITE). 
2 Provas de aferição do 4.º Ano 2006/2007 (Língua Portuguesa - 89,10%; Matemática - 80,30%) e 6.º Ano (Língua Portuguesa - 85,40%; 
Matemática - 58,90%). 

http://www.ige.min-edu.pt/�
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Tendo como referência os resultados nacionais dos exames de 2006/20073

 

 e os dados fornecidos pelo 
Agrupamento relativos aos anos lectivos de 2004/2005 a 2006/2007, em relação às disciplinas de Língua 
Portuguesa e de Matemática, estabeleceu-se a comparação dos resultados obtidos. 

 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Evolução da taxa do sucesso de Língua Portuguesa4

Evolução da taxa do sucesso de Matemática
; 

5

Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (44%), 44%, abaixo da taxa nacional; 
; 

Localização da taxa de sucesso de Matemática (24%), 5% abaixo da taxa nacional. 
 
 
2. PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 
 
2.1. Definição dos Critérios de Avaliação 
 
Aspectos mais positivos 
 
Reflexão sobre os critérios de avaliação por parte dos docentes do Agrupamento em sede das estruturas de 
orientação educativa. 
 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Definição dos critérios de avaliação, pelo Conselho Pedagógico (CP), após análise e negociação, para cada ciclo e 
ano de escolaridade e para a marcação das datas das provas/testes de avaliação; 
Construção dos instrumentos de avaliação, tendo em consideração a definição dos critérios de avaliação; 
Inclusão dos critérios definidos no Projecto Curricular de Agrupamento (PCA) e nos Projectos Curriculares de 
Turma (PCT). 
 
2.2. Operacionalização dos Critérios de Avaliação 
 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Articulação da avaliação diagnóstica com as estratégias de diferenciação pedagógica; 
Articulação da avaliação formativa com a avaliação diagnóstica no respeito pelos critérios definidos pelo CP; 
Construção dos instrumentos de avaliação formativa através de um trabalho plural e partilhado; 
Participação dos alunos, de forma sistemática, na sua própria avaliação; 
Uniformização do processo individual do aluno com inclusão de documentação que revele o seu percurso escolar; 
Monitorização do processo de avaliação pelo Conselho Executivo, pelo CP e pelas diversas Estruturas de 
Orientação Educativa. 
 
3. ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS E DOS RESULTADOS 
 
3.1. Elaboração e Implementação de Planos 
 
Aspectos mais positivos 
 
Elaboração dos planos de recuperação, no final do 1.º período, para os alunos do 1.º ciclo, sempre que revelaram 
dificuldades em prosseguir com sucesso as aprendizagens e para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos, que tenham 
obtido três ou mais níveis inferiores a 3; 
Elaboração dos planos de recuperação, no decurso do 2.º período, até à interrupção das aulas, no Carnaval, 
sempre que os alunos indiciaram dificuldades de aprendizagem; 
Elaboração dos planos de acompanhamento para os alunos que foram retidos em resultado da avaliação sumativa 
interna; 

                                              
3 Exames do 9.º Ano 2006/2007 (Língua Portuguesa - 88%; Matemática - 29%). 
4 Ano lectivo 2004/2005 (50%); ano lectivo 2005/2006 (46,67%) e ano lectivo 2006/2007 (44,00%). 
5 Ano lectivo 2004/2005 (39,29%); ano lectivo 2005/2006 (26,70%) e ano lectivo2006/2007 (24,00%). 
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Disponibilização dos recursos humanos e materiais necessários à execução dos planos de recuperação e dos 
planos de acompanhamento; 
Comunicação aos encarregados de educação dos planos de recuperação e dos planos de acompanhamento; 
Implementação imediata dos planos de recuperação e dos planos de acompanhamento. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Elaboração dos planos de recuperação e dos planos de acompanhamento pelo professor do 1º ciclo e pelo 
Conselho de Turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de outros técnicos de educação, dos próprios alunos e 
dos encarregados de educação; 
Apreciação pelo CP das propostas dos planos de recuperação e dos planos de acompanhamento, para avaliação 
da sua adequabilidade às situações diagnosticadas;  
Elaboração dos planos de desenvolvimento, no final do 1.º período, para os alunos dos 1º, 2º e 3º ciclos que 
revelam capacidades excepcionais de aprendizagem; 
Elaboração e envio pela Direcção Executiva, à DREC, do relatório resultante da avaliação dos planos. 
 
 
3.2. Outras Estratégias de Melhoria Organizacional 
 
Aspectos mais positivos 
 
Elaboração de horários em função dos interesses dos alunos. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Atendimento dos encarregados de educação em tempo ajustado aos seus horários laborais; 
Promoção do envolvimento dos encarregados de educação; 
Sistema de comunicação interna do Agrupamento; 
Sistema de comunicação com a comunidade educativa. 
 
4. AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Monitorização das estratégias de melhoria adoptadas; 
Elaboração de estudos comparativos dos resultados alcançados no final do ano lectivo com os do ano anterior; 
Preparação do ano lectivo seguinte, no que respeita à organização e à gestão pedagógica, à reformulação das 
práticas lectivas e ao reforço da avaliação formativa, tendo em atenção os resultados da avaliação, 
nomeadamente a descida das taxas de sucesso, nos exames do 9.º Ano, nas disciplinas de Língua Portuguesa e 
Matemática, nos últimos três anos. 
 
CONSTRANGIMENTOS  
 
Falta de recursos, designadamente equipamentos informáticos, nas salas do 1º Ciclo, já solicitados à Autarquia; 
Horário do transporte dos alunos – alguns alunos saem de casa pelas 7:30 horas e só chegam pelas 19:00 horas. 
 
 
 
 
 
 
Data: 15/11/2007 
 
O Inspector: Ulisses Quevedo Lourenço dos Santos 
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Resultados escolares e estratégias de melhoria no ensino básico  
 

Ano lectivo 2007/2008 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO 

 
 
 

 
 
CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO (em números) 

 

Estabelecimentos  
 
A1 – Ed. Pré-Esc. A2 – 1.º C A3 – 2.º e 3.º C A4 – EBI A5 – 3.º C/Sec. A6 – Sec./ 3.º 

C 
A7 – Sec. A8 – Total 

4 7 1 0 0 0 0 12 
 
Crianças/Alunos 

A9 – Ed. Pré-Esc. A10 – 1.º C A11 – 2.º C A12 – 3.º C A13 – Total 

167 848 596 188 1799 
 
Docentes c/ componente lectiva 

A14 – Ed. Pré-Esc. A15 – 1.º C A16 – 2.º C A17 – 3.º C A18 – Apoio Educativo A19 – Total 

8 48 78 28 9 171 
 

A20 – Docentes s/ componente lectiva A21 – Dinamizadores (AEC) 

5 0 
 
Psicólogos 

A22 – A tempo inteiro A23 – A tempo parcial A24 – Total 

0 0 0 
 
Funcionários 
A25 – Auxiliares Acção Educativa A26 – Administrativos A27 – Outros A28 – Total 

40 12 19 71 

 
 

Agrupamento Agrupamento da Zona urbana da Figueira da Foz Código 161380 
    

Escola sede Escola Básica dos 2.º e 3.º CEB Dr. João de Barros Código 341230 
  

Endereço Av.ª Dr. Manuel Gaspar de Lemos, n.º 29 
  

Localidade Figueira da Foz Código Postal 3080 184 
    

Concelho Figueira da Foz Distrito Coimbra 
    

Telefone 233 401 620 Fax  
    

E-mail info@eb23-dr-joao-barro.rcts.pt   
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I – RESULTADOS ESCOLARES 

      (dados relativos ao ano lectivo anterior)  
                                 2006/2007 

 
1.º CICLO 

 
1. Alunos 

Ano escolaridade 1- Portugueses 2 –Estrangeiros 3 –
Etnias 

4 –Total 5 –ASE  6 –NEE 
7 – C/ Planos 

7.1 – 
Recup. 

7.2 – 
Acomp. 

7.3 –
Desenvol. 

B1 – 1.º Ano 186 13 6 205 43 6 6 0 0 

B2 – 2.º Ano 209 9 11 229 58 11 53 18 0 

B3 – 3.º Ano 206 11 9 226 52 11 14 3 0 

B4 – 4.º Ano 171 12 13 196 52 20 26 1 0 

      B5 – Total 772 45 39 856 205 48 98 22 0 
 

B6 – Taxa de insucesso   5,5% B7 – Taxa de abandono   0,2% 

 
2. Transitaram de ano 

Ano 
escolaridade 

1- Total 
2 – S/ Aproveitamento 3 – C/ Planos 

2.1 – L. Portuguesa 2.2 – Matemática 2.3 – L. Port. E 
Mat. 

3.1 – Recup. 3.2 – Acomp. 3.3 – Desenvol. 

B8 – 1.º Ano 200 a) 9 4 9 5 a) 0 0 

B9 – 2.º Ano 203 7 8 2 28 18 0 

B10 – 3.º Ano 216 2 6 2 5 3 0 

B11 – 4.º Ano 185 2 4 4 15 1 0 

  B12 – Total 804 20 22 17 53 22 0 
a) cinco alunos ficaram retidos no 1.º ano, ao abrigo do disposto no ponto 55 do Despacho Normativo 1/2005, de 5 de Janeiro, 
um tinha plano de recuperação. 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1- Total 
 

2 – Falta de 
aproveitamento 

 
3 – Abandono 

escolar 

 
4 – C/ Planos 

4.1 – Recuperação 4.2 – Acompanhamento 

B13 – 2.º Ano  26 25 1 25 0 

B14 – 3.º Ano  10 9 1 9 0 

     B15 - 4.º Ano       11 11 0 11 0 

       B16 - Total       47 45 2 45 0 
 
4. Concluíram o 1.º ciclo 

 
C/ Anos de frequência 

B17 - 3 anos B18 - 4 anos B19 - 5 anos B20 - 6 anos B21 - 7 ou + anos B22 - Total 

1 163 21 0 0 185 
 

 
Sem aproveitamento 

B23 - Língua Portuguesa B24 - Matemática B25 - L. Portuguesa e Matemática  * 

2 4 4 (Aulas de apoio) 

* Registar as medidas programadas, tendo em vista o sucesso educativo destes alunos (anexar, se necessário) 
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2.º CICLO 

 
1. Alunos 

Ano 
escolaridade 

1 - Portugueses 2 - Estrangeiros 3 - Etnias 4 - Total 5 - ASE  6 - NEE 

 

7 - C/ Planos 
7.1 - 

Recup. 
7.2 - 

Acomp. 

7.3 - 
Desenvol.  

B26 - 5.º Ano 303 11 15 329 83 6 60 28 0 

B27 - 6.º Ano 307 11 6 324 69 4 83 23 0 

   B28 - Total 610 22 21 653 152 10 143 51 0 
 

B29 - Taxa de insucesso   6,73% B30 - Taxa de abandono   1,53% 

 
2. Transitaram de ano 

Ano escolaridade 1 - Total 
2 - S/ Aproveitamento 3 - C/ Planos 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 2.3 - L. Port. e Mat. 3.1 - Recup. 3.2 - Acomp. 3.3- Desenvol. 

B31 - 5.º Ano 302 37 37 22 41 22 0 

B32 - 6.º Ano 307 33 63 20 71 14 0 

    B33 - Total 609 70 100 42 112 36 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1 - Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 

4 - C/ Planos 
 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B34 -5.º Ano 27 20 7 19 6 

B35 -6.º Ano 17 14 3 12 9 

      B36 -Total 44 34 10 31 15 

 
4. Concluíram o 2.º ciclo 

 

C/ Anos de frequência 
 

B37 - 1 ano B38 - 2 anos B39 - 3 anos B40 - 4 anos B41 - 5 ou + anos B42 - Total 
0 276 25 6 0 

307 
 

 

Sem aproveitamento 
 

B43 - Língua Portuguesa B44 - Matemática B45 - L. Portuguesa e Matemática  * 

33 63 20 b) 
 

* Registar as medidas programadas, tendo em vista o sucesso educativo destes alunos (anexar, se necessário) 
b) Actividades de reforço de aprendizagens (ARA), sala de estudo, clube de leitura orientada, plano da matemática, clube da 
matemática.  
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3.º CICLO 
 
1. Alunos 

Ano escolaridade 1 - Portugueses 2 - Estrangeiros 3- Etnias 4 - Total 5 - ASE  6 - NEE 

 

7 - C/ Planos 

7.1 
Recup. 

7.2 
Acomp. 

7.3 
Desenvol. 

B46 - 7.º Ano 52 6 5 63 27 6 29 7 0 

B47 - 8.º Ano 51 4 1 56 19 2 27 3 0 

B48 - 9.º Ano 44 4 1 49 15 3 15 3 0 

   B49 - Total 147 14 7 168 61 11 71 13 0 
 

B50 - Taxa de insucesso   13,09% B51 - Taxa de abandono   0% 

 
2. Transitaram de ano 

Ano escolaridade 1 - Total 

 

2 - S/ Aproveitamento 
 

 

3 - C/ Planos 
 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 
3.1 - 

Recuperação 
3.2 - 

Acompanhamento 
3.3 - 

Desenvolvimento 

B52 - 7.º Ano 50 8 25 16 7 0 

B53 - 8.º Ano 49 11 15 20 3 0 

B54 - 9.º Ano 47 2 14 13 3 0 

      B55 - Total 146 21 54 49 13 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1 - Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 
4 - C/ Planos 

 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B56 - 7.º Ano 13 13 0 13 0 

B57 - 8.º Ano 7 7 0 7 0 

B58 - 9.º Ano 2 2 0 2 0 

      B59 - Total 22 22 0 22 0 

 
4. Concluíram o 3.º ciclo 

 

C/ Anos de frequência 
 

B60 - 2 anos B61 - 3 anos B62 - 4 anos B63 - 5 anos B64 - 6 ou + anos B65 - Total 

0 44 2 1 0 47 
 

 

Sem aproveitamento   

B66 - Língua Portuguesa B67 - Matemática 

2 14 
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II – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 
 
 

1. Definição dos Critérios de Avaliação 
 
 
1.1. Participação  

 
 
 
  

Sim Não 
  A definição dos critérios de avaliação foi reflectida e analisada por todos os docentes do  
  Agrupamento/Escola em sede das estruturas de orientação educativa: 

                  C1 - conselho de docentes X  
                  C2 - conselho de directores de turma  X 
                  C3 - departamentos curriculares X  
  C4 - Estas estruturas elaboraram e apresentaram propostas ao CP para definição dos critérios de 
  avaliação X  

  O CP definiu os critérios de avaliação após análise e negociação para: 
                   C5 - cada ciclo de escolaridade  X 

                  C6 - cada ano de escolaridade  X 
                  C7 - a construção dos instrumentos de avaliação  X 
                  C8 - a marcação das datas das provas/testes de avaliação 
 

 X 
  C9 - Os critérios definidos pelo CP integram o Projecto Curricular de Agrupamento/Escola X  
  C10 - Os critérios definidos pelo CP integram os Projectos Curriculares de Turma  X 

 
  C11 - Apreciação global 

No 1.º CEB os critérios de avaliação estão definidos para o ciclo de escolaridade. 
O CP definiu critérios de avaliação globais (para os 2.º e 3.º CEB) e por disciplina. Os critérios de avaliação por 
disciplina encontram-se em anexo aos PCT.   
 

 
 
1.2. Divulgação  

 
 

 
 
  

Sim Não 
  Os critérios de avaliação definidos pelo CP foram divulgados:  
                  C12 - aos docentes do Agrupamento/Escola através das respectivas estruturas X  
                  C13 - aos serviços especializados de apoio educativo através do seu representante no CP 

                   
X  

                  C14 - aos alunos do 1.º ciclo pelo seu professor X  
  aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos:  
                  C15 - pelos professores de cada disciplina X  
                  C16 - pelo respectivo director de turma 
 

 X 
  aos encarregados de educação: 
                  C17 - dos alunos do 1.º ciclo, na primeira reunião do ano lectivo com o professor da turma, 
                  aquando da apresentação dos conteúdos programáticos e dos objectivos a atingir  X 

                  C18 - dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos na primeira reunião do ano lectivo com o director de 
                  turma, aquando da apresentação dos conteúdos programáticos e dos objectivos a atingir 
                           

 X 

                  C19 - à associação de pais pela direcção executiva X  
 
  C20 - Apreciação global 

Os critérios de avaliação definidos pelo CP são divulgados através da página da Internet da escola. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
ACTIVIDADE I.2 
Resultados escolares e estratégias de melhoria no ensino básico 

 

7 

1.3. Registo de evidências das acções desenvolvidas  
 
 

 
 
  

Sim Não 
    C21 - Convocatórias para as reuniões do CP X  

  C22 - Convocatórias para as reuniões das diversas estruturas de orientação educativa  X 
    C23 - Convocatórias para as reuniões com outros intervenientes no processo de avaliação dos 
    alunos  X 

  Actas de reuniões:  
                  C24 - do conselho pedagógico X  
                  C25 - das diversas estruturas de orientação educativa X  
                  C26 - dos departamentos curriculares X  
                  C27 - do conselho de docentes X  
                  C28 - do conselho de directores de turma  X 
                  C29 - do conselho de turma X  
                  C30 - dos serviços especializados de apoio educativo  X 
                  C31 - dos professores do 1.º ciclo com os encarregados de educação  X 
                  C32 - dos directores de turma com os encarregados de educação  X 
                  C33 - do conselho executivo com a associação de pais  X 
  C34 – Sumários registados no livro de ponto  X 
 
  C35 - Apreciação global 

 
 
 

 
 

2. Operacionalização dos Critérios de Avaliação 
 
2.1. Modalidades de avaliação 

 
 
 
  

Sim Não 
                  C36 - diagnóstica X  
                  C37 - formativa X  
                  C38 - sumativa interna X  
 
 

2.2. Avaliação diagnóstica  
 
 

 
 
  

Sim Não 
  Foi realizada: 
                  C39 - no início do ano lectivo X  
                  C40 - no decurso do ano lectivo quando necessária  X  
                  C41 - de forma articulada com a avaliação formativa X  
                  C42 - no respeito pelos critérios definidos pelo CP X  
  As matrizes das provas/testes foram construídas através de: 
                  C43 - um trabalho plural e partilhado X  
                  C44 - um trabalho meramente individual  X 
  C45 – Os docentes do Agrupamento/Escola realizaram provas/testes de avaliação diagnóstica X  
  C46 - Os docentes realizaram o teste de avaliação diagnóstica, com base numa matriz uniforme, para 
  os alunos do mesmo ano de escolaridade X  

  C47 - O Projecto Curricular de Turma contempla estratégias de diferenciação pedagógica X  
 

  C48 - Apreciação global 
No início do ano lectivo os alunos realizaram testes de avaliação diagnóstica comuns por ano de escolaridade. Esses 
testes foram construídos pelos professores através de um trabalho plural. 
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2.3. Avaliação formativa  Sim Não 
  Foi realizada:  
                  C49 - no decurso do ano lectivo, assumindo um carácter contínuo e sistemático  X 
                  C50 - de forma articulada com a avaliação diagnóstica X  
                  C51 - no respeito pelos critérios definidos pelo conselho pedagógico  X 
  C52 - Constituiu a principal modalidade de avaliação  X 
  C53 - Recorreu a uma variedade de instrumentos de avaliação  X 
  C54 - Contribuiu para a reformulação do Projecto Curricular de Turma X  
  Os instrumentos de avaliação foram construídos através de: 
                  C55 - um trabalho plural e partilhado  X 
                  C56 - um trabalho meramente individual X  
 
  C57 - Apreciação global 

Os docentes entrevistados não consideraram os instrumentos de avaliação que utilizam como instrumentos de 
avaliação formativa, tendo referido que a avaliação formativa era realizada, essencialmente, através de fichas, em 
momentos anteriores aos testes. 
Existem registos comuns para todos os professores relacionados com a avaliação intercalar. 
 
 

 
 
2.4. Avaliação sumativa interna  Sim Não 

  Foi realizada:  
                  C58 - no final de cada período lectivo X  
                  C59 - no final de cada ano X  
                  C60 - no final de cada ciclo X  
                  C61 - utilizou a informação recolhida no âmbito da avaliação formativa X  
                  C62 - respeitou os critérios definidos pelo conselho pedagógico X  
  Os instrumentos de avaliação foram construídos através de:  
                  C63 - um trabalho plural e partilhado  X 
                  C64 - um trabalho meramente individual X  
  Foi da responsabilidade: 
                  C65 - do professor de cada turma, no 1.º ciclo, em articulação com o conselho de docentes X  
                  C66 - dos professores que integram o conselho de turma nos 2.º e 3.º ciclos X  
  A informação resultante: 
                  C67 - traduziu a formulação de um juízo global sobre as aprendizagens realizadas pelos 
                 alunos X  

  No 1.º ciclo, expressou-se de forma descritiva:  
                  C68 - nas áreas curriculares disciplinares X  
                  C69 - nas áreas curriculares não disciplinares X  
                  C70 - nas actividades de enriquecimento curricular  X  
  Nos 2.º e 3.º ciclos expressou-se:  
                  C71 - numa classificação de 1 a 5 em todas as disciplinas X  
                  C72 - numa menção qualitativa nas áreas curriculares não disciplinares  X  
  C73 - A informação aos encarregados de educação foi acompanhada de uma apreciação descritiva X  
  C74 - O registo de língua utilizado nos documentos de avaliação trimestral é acessível a qualquer 
  encarregado de educação X  

  O resultado da avaliação sumativa interna promoveu a adopção de estratégias com vista ao  
  sucesso educativo dos alunos, designadamente: 
                  C75 - Planos de recuperação X  
                  C76 - Planos de acompanhamento X  
                  C77 - Planos de desenvolvimento  X 
  C78 - A progressão ou retenção dos alunos baseou-se na avaliação sumativa interna X  

 
  C79 - Apreciação global 

Os instrumentos de avaliação, aplicados aos alunos, são construídos através de um trabalho, essencialmente, 
individual.  
Quanto aos documentos de registo da avaliação sumativa foram construídos através de um trabalho plural e são 
comuns para todo o Agrupamento. 
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2.4.1. Avaliação sumativa extraordinária 
 
 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  C80 -  Foram submetidos a esta modalidade de avaliação os alunos já retidos em qualquer ano de 
  escolaridade e que não possuíam condições necessárias para progredir X  

  C81 - As propostas de retenção repetida foram apresentadas ao CP pelo professor do 1.º ciclo X  
                  - com pareceres dos: 
                          C82 - encarregados de educação X  
                          C83 - serviços de psicologia e orientação  X 
                  C84 - com um plano de acompanhamento X  
  C85 - As propostas de retenção repetida foram apresentadas ao CP pelo conselho de turma (2.º e 3.º 
  ciclos) X  

                  - com pareceres dos: 
                          C86 - encarregados de educação X  
                          C87 - serviços de psicologia e orientação  X 
                  C88 - com um plano de acompanhamento X  
                  C89 - com proposta para percurso alternativo ou curso de educação e formação X  

 
  C90 - Apreciação global 

No Agrupamento, no presente ano lectivo, não existem serviços de psicologia e orientação. 
 
 
 

 
 
2.4.2. Casos especiais de progressão  

 
 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  C91- Progrediram mais rapidamente no ensino básico os alunos que revelaram capacidades de 
  aprendizagem excepcionais    X 

  C92- As propostas de progressão antecipada foram apresentadas ao CP pelo professor do 1.º ciclo  X 
                  - acompanhadas de pareceres dos: 
                          C93 - encarregados de educação  X 
                          C94 - serviços especializados de apoio educativo ou psicólogos  X 
  C95 - As propostas de progressão antecipada foram apresentadas ao CP pelo conselho de turma (2.º 
  e 3.º ciclos)  X 

                  - acompanhadas de pareceres dos:  X 
                          C96 - encarregados de educação  X 
                          C97 - serviços especializados de apoio educativo ou psicólogos  X 

 
  C98 - Apreciação global 

No Agrupamento, não existem casos especiais de progressão. 
 
 
 

 
 
 

2.5. Auto-avaliação  
 

 
 
  

Sim Não 
  C99 - Os alunos participaram, de forma sistemática, na sua própria avaliação X  
  C100 - Os alunos, a partir do 3.º ano de escolaridade efectuaram uma auto-avaliação escrita X  
  C101 - A matriz da ficha de auto-avaliação foi elaborada de acordo com os princípios definidos pelo 
  CP  X 

 
  C102 - Apreciação global 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
ACTIVIDADE I.2 
Resultados escolares e estratégias de melhoria no ensino básico 

 

10 

2.6 Processo individual do aluno Sim Não 
  C103 - O percurso escolar do aluno encontra-se documentado no seu processo individual X  
  C104 - O processo individual proporciona uma visão global desse percurso  X  
  C105 - Estão arquivados registos das diversas modalidades de avaliação sobre o desempenho dos 
  alunos X  

                  C106 - diagnóstica  X 
                  C107 - formativa  X 
                  C108 - sumativa X  
                  C109 - auto-avaliação X  
  C110 - O Regulamento Interno estabelece as regras para consulta do processo individual X  

 
  C111 - Apreciação global 

 
 
 
 

 
 

2.7. Avaliação externa  Sim Não 
  A Direcção Executiva enviou à Direcção Regional o relatório da avaliação relativo às provas de 
  aferição, contendo:  
                  C112 - a análise do desempenho dos alunos do Agrupamento/Escola X  
                  C113 - o plano de acção para o ano lectivo seguinte X  

 
  C114 -  Apreciação global 

 
 
 
 

 
 

2.8. Monitorização do processo de avaliação  Sim Não 
  Procedimentos regulares de monitorização:  
                  C115 - nas diversas estruturas de orientação educativa para cumprimento e operaciona- 
                  lização dos critérios de avaliação   X 

                  - no conselho pedagógico para assegurar: 
                          C116 - o cumprimento do currículo nacional X  
                          C117 - o primado da avaliação formativa  X 
                          C118 - a valorização dos processos de auto-avaliação  X 
                          C119 - a utilização de técnicas e instrumentos diversificados de avaliação  X 
                          C120 - a (re)orientação do processo educativo X  
                          C121 - a retenção dos alunos como medida pedagógica de última instância X  
                          C122 - a participação de diversos intervenientes X  

 
 

                        Sim Não 
                          C123 - professores X  
                          C124 - alunos  X 
                          C125 - conselho de docentes X  
                          C126 - conselho de turma X  
                          C127 - órgãos de gestão X  
                          C128 - encarregados de educação X  
                          C129 - serviços especializados de apoio educativo  X 
                  - na direcção executiva para garantir a transparência, rigor e a equidade do processo:  
                          C130 - cumprimento das orientações definidas a nível nacional X  
                          C131 - respeito pelas regras estabelecidas no Regulamento Interno X  
                          C132 - salvaguarda dos interesses de todos os intervenientes  X  
 
  C133 - Apreciação global 
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2.9. Registo de evidências das acções desenvolvidas 
 
 

 
 
  

Sim Não 
    C134 - Convocatórias para reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  

  C135 - Convocatórias para reuniões do prof. 1.º ciclo c/ os encarregados de educação  X 
  C136 - Convocatórias para reuniões do director de turma c/ os encarregados de educação  X 
  C137 - Actas de reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  
  C138 - Actas de reuniões com os encarregados de educação  X 
  C139 - Ordens de serviço  X 
  C140 - Dossiers de departamento X  
  C141 - Processos individuais dos alunos X  
  C142 - Portfolios construídos pelos alunos  X 
  C143 - Cadernetas escolares  X 
  C144 - Sumários registados no livro de ponto  X  
  C145 - Planos de recuperação X  
  C146 - Planos de acompanhamento X  
  C147 - Planos de desenvolvimento X  
  C148 - Regulamento Interno X  
  C149 - Projecto Curricular de Agrupamento/Escola X  
  C150 - Projectos Curriculares de Turma X  
  C151 - Relatórios intercalares de avaliação das aprendizagens elaborados pelas diversas estruturas 
  de orientação educativa  X 

 
  C152 - Apreciação global 

Verificaram-se evidências de que o Agrupamento monitoriza o cumprimento do currículo nacional, em reuniões 
periódicas dos departamentos curriculares e do CP.  
Em relação ao primado da avaliação formativa e à valorização dos processos de auto-avaliação, não se registaram 
evidências. 
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III – ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS E RESULTADOS 
 

1. Elaboração e implementação de Planos 
 

1.1 Planos de recuperação Sim Não 
  Os planos de recuperação foram elaborados:  
    no final do 1.º período: 
                  D1 - para os alunos do 1.º ciclo, sempre que revelaram dificuldades em prosseguir com 
                  sucesso as aprendizagens X  

                  D2 - para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos por terem obtido três ou mais níveis inferiores a 3 X  
  no decurso do 2.º período, até à interrupção das aulas no Carnaval: 
                  D3 - sempre que os alunos indiciaram dificuldades de aprendizagem X  
    pelo professor do 1º ciclo, com a participação: 
                  D4 – de outros técnicos de educação X  
                  D5 - dos próprios alunos  X 
                  D6 - dos encarregados de educação  X 
    pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de: X  
                  D7 - outros técnicos de educação  X 
                  D8 - os próprios alunos  X 
                  D9 - os encarregados de educação  X 
  D10 - As propostas dos planos de recuperação foram submetidas à apreciação do CP para avaliação 
  da sua adequabilidade às situações diagnosticadas  X 

  D11 - Os planos, depois de aprovados, foram apresentados à direcção executiva X  
  D12 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução X  
  D13 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de recuperação aos encarregados de 
  educação X  

  D14 - O Agrupamento/Escola procedeu de imediato à sua implementação  X  
 

 D15 -  Apreciação global 
 
 
 
 

1.2. Planos de acompanhamento   Sim Não 
  D16 - Os planos de acompanhamento foram elaborados no final do ano lectivo para os alunos que  
  tenham sido objecto de retenção em resultado da avaliação sumativa interna X  

  D17 - Pelo professor do 1º ciclo com a participação de: X  
                  D18 - outros técnicos de educação X  
                  D19 - os próprios alunos  X 
                  D20 - os encarregados de educação  X 
  D21 - Pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos com a participação de: X  
                  D22 - outros técnicos de educação  X 
                  D23 - os próprios alunos  X 
                  D24 - os encarregados de educação  X 
  D25 - As propostas dos planos de acompanhamento foram submetidas à apreciação do CP para 
  avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas  X 

  D26 - Os planos, depois de aprovados, foram apresentados à direcção executiva X  
 

 Sim Não 
  D27 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução X  
  D28 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de acompanhamento aos encarregados de 
  educação X  

  D29 - Os planos de acompanhamento elaborados no ano lectivo anterior estão a ser aplicados aos 
  alunos  X  

 
  D30 - Apreciação global 
 
 

 
 
 
 



 
 
ACTIVIDADE I.2 
Resultados escolares e estratégias de melhoria no ensino básico 

 

13 

 
 

1.3 Planos de desenvolvimento 
 

 
 
  

Sim Não 
  D31 - Os planos de desenvolvimento foram elaborados, no final do 1.º período, para os alunos que  
  revelaram capacidades excepcionais de aprendizagem  X 

  D32 - Pelo professor do 1º ciclo com a participação de:   
                  D33 - outros técnicos de educação  X 
                  D34 - os próprios alunos  X 
                  D35 - os encarregados de educação  X 
  D36 - Pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de:   
                  D37 - outros técnicos de educação  X 
                  D38 - os próprios alunos  X 
                  D39 - os encarregados de educação  X 

  D40 - As propostas dos planos de desenvolvimento foram submetidas à apreciação do CP para 
  avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas  X 

  D41 - Os planos de desenvolvimento depois de aprovados foram apresentados à direcção executiva  X 
  D42 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução  X 
  D43 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de desenvolvimento aos encarregados de 
  educação  X 

  D44 - O Agrupamento/Escola procedeu de imediato à sua implementação   X 
 

  D45 - Apreciação global 
 
No Agrupamento não existem alunos com planos de desenvolvimento. 
 
 

 
 
 

2. Outras estratégias de melhoria organizacional 
 

 
  

Sim Não 
  D46 - Humanização do espaço físico do Agrupamento/Escola X  
  D47 - Elaboração de horários em função dos interesses dos alunos X  
  D48 - Atendimento dos encarregados de educação em tempo ajustado aos seus horários laborais X  
  D49 - Participação activa dos encarregados de educação na vida da escola X  
  D50 - Diversificação ajustada de recursos didáctico-pedagógicos X  
  D51 - Melhoria no sistema de comunicação interna no Agrupamento/Escola  X  
  D52 - Melhoria no sistema de comunicação com a comunidade educativa X  
  D53 - Outras  X 

 
 
 
 

  D54 - Apreciação global 
É visível a preocupação do Agrupamento com a melhoria organizacional, salientando-se o sistema de comunicação 
interna (ex: quiosque multimédia). 
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IV – AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

 
1. Estratégias  

 
 
  

Sim Não 
  O Agrupamento/Escola avaliou as estratégias de melhoria relativas: 
                   E1 - à implementação dos Planos (III.1) X  
                  E2 - outras estratégias de carácter organizacional (III.2) X  
 As estratégias adoptadas foram objecto de avaliação: 
                  E3 - contínua e sistemática X  
                  E4 - apenas no final do ano   
  E5 - A avaliação realizada foi participada por todos os intervenientes  X 
  O Agrupamento/Escola possui registos que evidenciam a avaliação:  
                  E6 - global dos Planos implementados X  
                  E7 - das estratégias de melhoria organizacional X  
  E8 - O relatório resultante da avaliação dos Planos foi enviado à respectiva DRE X  
 
  E9 - Apreciação global 

 
Existem relatórios de final de período e de ano relativos à avaliação de algumas estratégias de melhoria 
implementadas – Plano da Matemática, clubes, Actividades de Recuperação de Alunos, sala de estudo, etc. 
 
 

 
 
2. Resultados escolares 

 
  

Sim Não 
  Existiram momentos de reflexão entre os docentes para analisar os resultados escolares: 
                  E10 - apenas no final de cada período lectivo  X 
                  E11 - com regularidade, no decurso do ano lectivo X  
                  E12 - só no final do ano lectivo  X 
  Foi efectuada análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos dos 1.º e 2.º ciclos  
  na avaliação sumativa interna e nas provas de aferição:  
                  E13 - por turma  X 
                  E14 - ano   X 
                  E15 - ciclo  X 

  E16 - Foi efectuada análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos do 3.º ciclo na  
  avaliação sumativa interna e na sumativa externa (exames nacionais) X  

  E17 - Foram elaborados estudos comparativos dos resultados alcançados no final do ano lectivo com  
  os do ano anterior  X 

  A avaliação dos resultados foi considerada na preparação do ano lectivo seguinte, designadamente: 
                  E18 - na organização e gestão pedagógica X  
                  E19 - na reformulação de práticas lectivas X  
                  E20 - no reforço da avaliação formativa  X 

 
  E21 - Apreciação global 

 
Em relação aos resultados alcançados no final do ano lectivo e os alcançados no ano lectivo anterior, o 
Agrupamento já tem o tratamento da informação, faltando a reflexão, respectivas conclusões e o estabelecimento 
de um plano de acção subsequente.  
Não se registaram evidências de que a avaliação, do ponto de vista formativo, seja objecto de análise pelos 
diversos intervenientes.  
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Percursos Curriculares Alternativos – Despacho Normativo nº 1/2006, de 6 de Janeiro 
 
2006/2007 

 
1.º ciclo 

P1 

Total de 
alunos 

1  Alunos por nível etário 2 
Total de 
turmas 

3  N. º de alunos por turma 

1.1 
 < = 10 anos 

1.2 
11 a 13 anos 

1.3 
14 a 15 anos 

1.4 
>15 

3.1 
< 10 a 12 

3.2 
13 a 15 

3.3 
> 15 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 
 
2.º ciclo 

Ano 
escolaridade 

1 
Total de 
alunos 

2  Alunos por nível etário 3 
Total de 
turmas 

4  N. º de alunos por turma 

2.1 
11 a 13 anos 

2.2 
14 a 15 anos 

2.3 
>15 

4.1 
< 10 a 12 

4.2 
13 a 15 

4.3 
> 15 

P2 5.º Ano -- -- -- -- -- -- -- -- 

P3 6.º Ano -- -- -- -- -- -- -- -- 

P4 Total -- -- -- -- -- -- -- -- 
 
3.º ciclo 

Ano 
escolaridade 

1  
Total de 
alunos 

2  Alunos por nível etário 
3 

Total de 
turmas 

4  N. º de alunos por turma 

2.1 
12 a 13 anos 

2.2 
14 a 15 anos 

2.3 
>15 

4.1 
< 10 a 12 

4.2 
13 a 15 

4.3 
> 15 

P5 7.º Ano -- -- -- -- -- -- --     -- 

P6 8.º Ano -- -- -- -- -- -- -- -- 

P7 9.º Ano -- -- -- -- -- -- -- -- 

P8 Total -- -- -- -- -- -- -- -- 
 

2007/2008 
 
1.º ciclo 

P1 

Total de 
alunos 

1  Alunos por nível etário 2 
Total de 
turmas 

3  N. º de alunos por turma 

1.1 
 < = 10 anos 

1.2 
11 a 13 anos 

1.3 
14 a 15 anos 

1.4 
>15 

3.1 
< 10 a 12 

3.2 
13 a 15 

3.3 
> 15 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 
 
2.º ciclo 

Ano 
escolaridade 

1 
Total de 
alunos 

2  Alunos por nível etário 3 
Total de 
turmas 

4  N. º de alunos por turma 

2.1 
11 a 13 anos 

2.2 
14 a 15 anos 

2.3 
>15 

4.1 
< 10 a 12 

4.2 
13 a 15 

4.3 
> 15 

P2 5.º Ano -- -- -- -- -- -- -- -- 

P3 6.º Ano 20 12 8 0 2 2 0 0 

P4 Total 20 12 8 0 2 2 0 0 
 
3.º ciclo 

Ano 
escolaridade 

1  
Total de 
alunos 

2  Alunos por nível etário 
3 

Total de 
turmas 

4  N. º de alunos por turma 

2.1 
12 a 13 anos 

2.2 
14 a 15 anos 

2.3 
>15 

4.1 
< 10 a 12 

4.2 
13 a 15 

4.3 
> 15 

P5 7.º Ano -- -- -- -- -- -- --     -- 

P6 8.º Ano -- -- -- -- -- -- -- -- 

P7 9.º Ano -- -- -- -- -- -- -- -- 

P8 Total         
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1. Organização do percurso curricular alternativo 
 

 
 
  

Sim Não 
  Q1 A elaboração do currículo do percurso foi confiada a uma equipa de professores/formadores  X  
  Q2 Esses docentes/ técnicos asseguram a leccionação da(s) turma(s)  X 

 
  Q3 Apreciação global 

 
 
 
 

 
 
2. Os conteúdos do percurso curricular alternativo foram fixados com base  

 
 
 
  

Sim Não 
  Q4 Nos resultados da avaliação diagnóstica  X 
  Q5 Nas necessidades e interesses dos alunos X  
  Q6 Nas necessidades do meio onde se inserem  X 

  Q7 No ajustamento e articulação entre as diversas componentes do currículo e de outras 
  actividades de enriquecimento curricular  X 

 
  Q8 Apreciação global 

 
 
 
 

 
 
3. Estrutura curricular  

   
 

 
 
  

Sim Não 
  Q9 A estrutura curricular respeita a organização por ciclo de escolaridade X  
  Q10 A carga horária semanal respeita os limites previstos por ano de escolaridade e ciclo de 
  Ensino X  

  Q11 A carga horária prevista no currículo regular é mantida nas disciplinas de Língua Portuguesa e 
  Matemática X  

  Q12 A estrutura curricular contempla uma formação artística, vocacional, pré-profissional ou 
  profissional 

X  

  Q13 Que componentes de formação artística ou vocacional foram consideradas: Oficina de Artes 
 

3.1 Plano curricular 
Tipo de Formação Designação das disciplinas/Áreas disciplinares 
Q14 Escolar Língua Portuguesa, Matemática, Inglês, História, Ciências da 

Natureza, Educação Física, Educação Musical, Estudo 
Acompanhado, Formação Cívica, Informática.  

Q15 Artística Oficina de Artes 
Q16 Pré-profissional/Profissional Não tem 

 
  Q17 Apreciação global 

Os conteúdos do percurso curricular alternativo foram fixados tendo em conta o cumprimento do currículo nacional e 
os resultados escolares dos alunos. 
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4. Processo individual do aluno 

 
 
 
  

Sim Não 
  Q18 O processo individual possui materiais reveladores do percurso do aluno  X  

  Q19 O percurso escolar do aluno encontra-se documentado com pareceres de professores, 
  psicólogos e outros técnicos intervenientes no processo X  

  Estão arquivados(as):   
                 Q20 resultados de avaliação diagnóstica realizada no início da formação  X 
                 Q21 instrumentos de avaliação variados   X 
                 Q22 informações sobre assiduidade  X  
                 Q23 registos de avaliação periódica e final X  
                 Q24 registos de auto-avaliação X  
                 Q25 autorização do encarregado de educação relativa à frequência do percurso curricular 
                 alternativo X  

 
  Q26 Apreciação global 

No início da formação foi realizada uma avaliação diagnostica cujos registos se encontram arquivados num dossier 
fora do processo individual dos alunos. 
 
 
 

 
 
5. Assiduidade 

 
 
 
  

Sim Não 
  Q27 Os alunos são assíduos * X  
  Q28 Alguns alunos desistiram do percurso curricular alternativo no 1.º período (n.º) * X  
  Q29 Alguns alunos desistiram do percurso curricular alternativo no 2.º período (n.º) *  X 

 
  Q30 Apreciação global  * 

No primeiro período desistiu um aluno do percurso curricular alternativo. 
 
 
 

 
 
6. Acompanhamento e avaliação 

 Sim Não 
  O Conselho Pedagógico: 
 
 

  

          Q31 acompanha o funcionamento pedagógico das turmas   X 
          Q32 efectua a avaliação do funcionamento das turmas   X 
  Q33 Os docentes das turmas reúnem quinzenalmente para definição e acompanhamento 
  da evolução dos alunos  X 

 
  Q34 Apreciação global 

Os docentes reúnem informalmente, pois não dispõem de horas comuns para reuniões de definição e 
acompanhamento dos alunos no seu horário.  
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7. Certificação 

Foram atribuídos 
 
 
  

Sim Não 
  Q35 Certificados comprovativos de conclusão do percurso curricular alternativo com discriminação 
  de disciplinas e áreas curriculares (n.º)  X 

  Q36Diplomas de Ensino Básico (n.º)  X 
 

  Q37 Apreciação global 
As turmas de percurso alternativo entraram em funcionamento no presente ano lectivo. 
 
 
 

 
 
8. Transição para Curso de Educação e Formação (CEF) 

 
 
  

Sim Não 
  Q38 Os alunos que efectuaram 15 anos e não concluíram a escolaridade obrigatória foram 
  integrados em CEF (n.º)  X 

  Q39 A transição para os CEF ocorreu no decurso do 1.º período (n.º)  X 
  Q40 A transição para os CEF ocorreu no final do ano lectivo (n.º)  X 

 
  Q41Apreciação global 

 
No Agrupamento não existem cursos CEF. 
 
 
 

 
 
9. Apreciação geral sobre a oferta de percursos curriculares alternativos nesta Unidade de Gestão 
 

Os professores da turma analisada (6.º 15) estão a construir um CD com trabalhos que os alunos desenvolvem nas 
diversas disciplinas e áreas disciplinares, a ser disponibilizado aos interessados. De momento, nesse CD, existem, 
sobretudo, trabalhos desenvolvidos na disciplina de Oficina de Artes (vidro pintado e bijutaria) e algumas actividades 
desenvolvidas na disciplina de Educação Física. 
Os professores entrevistados mostraram satisfação com o projecto. 
O projecto da turma foi aprovado pela DREC. 
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Relatório Síntese 
Resultados Escolares e Estratégias de Melhoria no Ensino Básico  

 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ZONA URBANA DA FIGUEIRA DA FOZ                            CÓDIGO 161380 
 
ESCOLA BÁSICA DOS 2.º E 3.º CICLOS DR. JOÃO DE BARROS                                         CÓDIGO 341230 
 
 
Período de intervenção: 16, 20 e 21.NOVEMBRO.2007.   
Turmas seleccionadas: 1.º CEB, 6.º nove, 6.º quinze e 8.º A. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
No âmbito da actividade Resultados Escolares e Estratégias de Melhoria no Ensino Básico, inserida no programa 
de acompanhamento do Plano Anual de Actividades da Inspecção-Geral da Educação, foi elaborado este relatório 
que apresenta as conclusões mais relevantes referentes às cinco áreas a seguir mencionadas e que foram objecto 
de análise nesse Agrupamento de Escolas. 
 
 
1. RESULTADOS ESCOLARES 
 
1.1. Indicadores de sucesso 
 
Tendo como referência os indicadores de sucesso apurados pela IGE1

 

 do ano lectivo de 2004/2005 e os dados 
fornecidos pelo Agrupamento relativos ao ano lectivo de 2006/2007, estabeleceu-se a comparação dos resultados 
obtidos pelos alunos. 

Aspectos mais positivos 
 
Taxa de transição no 3.º ciclo (95,9%), 17% superior ao indicador de referência (78,9%);  
Taxa de transição ao 2.º ciclo com 11 ou mais anos (0%), 1,3 % inferior ao indicador de referência (1,3%). 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Taxa de transição ao 2.º ciclo (94,4%), 0,8% inferior ao indicador de referência (95,2%); 
Taxa de desperdício no Ensino Básico (1,7%), apesar de 8,5% inferior ao indicador de referência (10,2%). 
 
 
1.2. Provas de aferição 
 
Tendo como referência os resultados nacionais das provas de aferição relativos ao ano lectivo de 2006/20072

 

 e os 
dados fornecidos pelo Agrupamento referentes ao mesmo ano lectivo, em relação às disciplinas de Língua 
Portuguesa e de Matemática, estabeleceu-se a comparação dos resultados obtidos. 

Aspectos mais positivos 
 
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (94,9%), no 1.º ciclo, 5,8% acima da taxa nacional; 
Localização da taxa de sucesso de Matemática (94,8%), no 1.º ciclo, 14,5% acima da taxa nacional; 
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (91%), no 2.º ciclo, 5,6% acima da taxa nacional. 
Localização da taxa de sucesso de Matemática (78%), no 2.º ciclo, 19,1% acima da taxa nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
1 www.ige.min-edu.pt (Avaliação, Desempenho Escolar dos Alunos, SUBSITE). 
2 Provas de aferição do 4.º Ano 2006/2007 (Língua Portuguesa - 89,10%; Matemática - 80,30%) e 6.º Ano (Língua Portuguesa - 85,40%; 
Matemática - 58,90%). 

http://www.ige.min-edu.pt/�
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1.3. Exames nacionais do 9.º ano 
 
Tendo como referência os resultados nacionais dos exames 2006//20073 e os dados fornecidos pelo Agrupamento 
relativos aos anos lectivos de 2005/2006 e 2006/2007, em relação às disciplinas de Língua Portuguesa4 e de 
Matemática5

 
, estabeleceu-se a comparação dos resultados obtidos. 

Aspectos mais positivos 
 
Evolução da taxa de sucesso de Língua Portuguesa apesar de, no ano lectiv0 2005/2006, ter sido apenas de 
38,30%; 
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (93,1%), 5,1% acima da taxa nacional. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Evolução da taxa de sucesso de Matemática, que apresenta valores preocupantes; 
Localização da taxa de sucesso de Matemática (36,30%), apesar de 7,3% acima da taxa nacional. 
 
 
2. PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 
 
2.1. Definição dos Critérios de Avaliação 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Reflexão sobre os critérios de avaliação por parte dos docentes do Agrupamento em sede das Estruturas de 

Orientação Educativa – Conselho de Docentes e Departamentos Curriculares; 
 Apresentação das propostas de definição dos critérios de avaliação ao Conselho Pedagógico (CP). 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Reflexão sobre os critérios de avaliação por parte dos docentes do Agrupamento em sede de Conselho de 

Directores de Turma; 
 Definição dos critérios de avaliação pelo CP, após análise e negociação, para cada ciclo e ano de 

escolaridade (2.º e 3.º) e para a marcação das datas das provas/testes de avaliação; 
 Construção dos instrumentos de avaliação, tendo em consideração a definição dos critérios de avaliação; 
 Inclusão dos critérios definidos no Projecto Curricular de Agrupamento (PCA) e nos Projectos Curriculares de 

Turma (PCT); 
 Divulgação dos critérios de avaliação definidos junto dos encarregados de educação. 
 
2.2. Operacionalização dos Critérios de Avaliação 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Aplicação de provas/testes de avaliação diagnóstica pelos docentes do Agrupamento;  
 Realização da avaliação sumativa interna de acordo com os critérios definidos pelo CP; 
 Realização da avaliação sumativa utilizando a informação recolhida no âmbito da avaliação formativa; 
 Corresponsabilização dos Conselhos de Docentes e dos Conselhos de Turma na avaliação sumativa; 
 Formulação descritiva da avaliação sumativa interna, no 1º ciclo, das áreas curriculares disciplinares e não 

disciplinares e das actividades de enriquecimento curricular; 
 Atribuição de uma menção qualitativa nas áreas curriculares não disciplinares, nos 2º e 3º ciclos; 
 Apreciação descritiva referente à avaliação sumativa interna na informação prestada aos encarregados de 

educação; 
 Elaboração de planos de recuperação e acompanhamento, como estratégia de melhoria do sucesso 

educativo, resultante da avaliação sumativa interna;  
 Apresentação ao CP, pelo conselho de turma (2º e 3º ciclos), das propostas de retenção repetida dos alunos, 

acompanhadas dos pareceres dos encarregados de educação, bem como de um plano de acompanhamento 
e de uma proposta para percurso alternativo ou curso de educação e formação; 

 Monitorização do processo de avaliação pelo Conselho Executivo. 
 
 
                                              
3 Exames do 9.º Ano 2006/2007 (Língua Portuguesa - 88%; Matemática - 29%). 
4 Ano lectivo 2004/2005 (64,80%), ano lectivo 2005/2006 (38,30%), ano lectivo 2006/2007 (93,10%). 
5 Ano lectivo 2004/2005 (37%), ano lectivo 2005/2006 (30%), ano lectivo 2006/2007 (36,30%). 
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Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Construção de instrumentos de avaliação formativa e de avaliação sumativa interna, através de um trabalho 

plural e partilhado; 
 Utilização de uma variedade de instrumentos de avaliação formativa; 
 Realização da avaliação formativa, no decurso do ano lectivo, assumindo um carácter contínuo e sistemático; 
 Articulação da avaliação formativa com a avaliação diagnóstica no respeito pelos critérios definidos pelo CP;  
 Monitorização do processo de avaliação nas diversas estruturas de orientação educativa e pelo CP. 
 
3. ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS E DOS RESULTADOS 
 
3.1. Elaboração e Implementação de Planos 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Elaboração dos planos de recuperação, no final do 1.º período, para os alunos do 1.º ciclo, sempre que 

revelem dificuldades em prosseguir com sucesso as aprendizagens e para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos, que 
tenham obtido três ou mais níveis inferiores a 3; 

 Elaboração dos planos de recuperação, no decurso do 2.º período, até à interrupção das aulas, no Carnaval, 
sempre que os alunos indiciaram dificuldades de aprendizagem; 

 Implementação imediata dos planos de recuperação; 
 Elaboração dos planos de acompanhamento para os alunos que foram retidos em resultado da avaliação 

sumativa interna; 
 Implementação dos planos de acompanhamento desde o início do ano lectivo; 
 Disponibilização dos recursos humanos e materiais necessários à execução dos planos de recuperação e de 

acompanhamento; 
 Comunicação aos encarregados de educação dos planos de recuperação e de acompanhamento. 
 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Elaboração dos planos de recuperação e de acompanhamento pelo professor do 1º ciclo e pelo Conselho de 

Turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de outros técnicos de educação, dos próprios alunos e dos 
encarregados de educação; 

 Apreciação pelo CP das propostas dos planos de recuperação e de acompanhamento, para avaliação da sua 
adequabilidade às situações diagnosticadas. 

 
 
3.2. Outras Estratégias de Melhoria Organizacional 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Humanização do espaço físico do Agrupamento;  
 Elaboração de horários em função dos interesses dos alunos; 
 Diversificação ajustada dos recursos didáctico-pedagógicos; 
 Sistema de comunicação interna do Agrupamento. 
 
 
4. AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Elaboração e envio, à DREC, pela Direcção Executiva, do relatório resultante da avaliação dos planos e do 

relatório da avaliação relativo às provas de aferição, por parte da Direcção Executiva, de acordo com o ponto 
n.º 7 do Despacho n.º 2351/2007, de 14 de Fevereiro; 

 Criação de momentos de reflexão entre os docentes para análise dos resultados escolares, com regularidade, 
no decurso do ano lectivo; 

 Realização de análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos do 3.º ciclo na avaliação sumativa 
interna e na sumativa externa (exames nacionais). 

 
 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
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 Monitorização das estratégias de melhoria adoptadas; 
 Participação de todos os intervenientes na avaliação realizada; 
 Realização de análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos dos 1.º e 2.º ciclos na avaliação 

sumativa interna e nas provas de aferição, por turma, por ano e por ciclo; 
 Elaboração de estudos comparativos dos resultados alcançados no final do ano lectivo com os do ano 

anterior; 
 Preparação do ano lectivo seguinte, no que respeita ao reforço da avaliação formativa, tendo em atenção os 

resultados da avaliação, nomeadamente as discrepâncias entre as taxas de sucesso de Língua Portuguesa e 
as de Matemática nos exames nacionais do 9.º ano. 

 
5. PERCURSOS CURRICULARES ALTERNATIVOS 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Elaboração da estrutura curricular respeitando a organização por ciclo de escolaridade;  
 Definição da carga horária semanal das disciplinas do currículo, respeitando os limites previstos por ano e 

ciclo;  
 Definição da carga horária semanal nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática respeitando a prevista 

no currículo regular;  
 Elaboração da estrutura curricular, contemplando uma formação artística – oficina de artes.   
 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Leccionação das turmas pelos docentes responsáveis pela elaboração do currículo; 
 Reunião quinzenal dos docentes das turmas para definição e acompanhamento da evolução dos alunos, nas 

horas de “Trabalho de Estabelecimento (TE)”; 
 Definição dos conteúdos das disciplinas com base nos resultados da avaliação diagnóstica, nas necessidades 

e interesses dos alunos e nas necessidades do meio onde se inserem, bem como no ajustamento e na 
articulação entre as diversas componentes do currículo e outras actividades de enriquecimento curricular; 

 Monitorização do funcionamento pedagógico das turmas por parte do CP. 
 
 
 
 
Data: 7.DEZEMBRO.2007 
 
A Inspectora: Cristina Lemos 
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Resultados escolares e estratégias de melhoria no ensino básico  
 

Ano lectivo 2007/2008 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO 

 

 
 

2. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO (em números) 
 

Estabelecimentos  
 
A1 – Ed. Pré-Esc. A2 – 1.º C A3 – 2.º e 3.º C A4 – EBI A5 – 3.º C/Sec. A6 – Sec./ 3.º 

C 
A7 – Sec. A8 – Total 

2 4 1 0 0 0 0 7 

 
Crianças/Alunos 

A9 – Ed. Pré-Esc. A10 – 1.º C A11 – 2.º C A12 – 3.º C A13 – Total 

30 137 66 * 153** 386 
 
Docentes c/ componente lectiva 

A14 – Ed. Pré-Esc. A15 – 1.º C A16 – 2.º C A17 – 3.º C A18 – Apoio Educativo A19 – Total 

4 *** 10 14 19 6 **** 53 
 

A20 – Docentes s/ componente lectiva A21 – Dinamizadores (AEC) 

0 6 
 
Psicólogos 

A22 – A tempo inteiro A23 – A tempo parcial A24 – Total 

0 0 0 
 
Funcionários 
A25 – Auxiliares Acção Educativa A26 – Administrativos A27 – Outros A28 – Total 

29 6 3 38 
   *  2 Vice - Presidente do Conselho Executivo 
 **   Inclui turmas de CEF1, CEF2, PIEF 
***  1 Vice - Presidente do Conselho Executivo 
**** 3 de Educação Especial; 1 Apoios Educativos e 2 rentabilizadas nos Apoios Educativos  

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Tázem Código 160246 
    

Escola sede EB 2,3 de Vila Nova de Tázem  Código 344771 
  

Endereço Rua D. Aurélia Moura – Apartado 8 
  

Localidade Vila Nova de Tazem Código Postal 6290-632 Vila Nova de Tazem 
    

Concelho Gouveia Distrito Guarda 
    

Telefone 238486474 Fax 238481111 
    

E-mail Info@eb23-v-n-tazem.rcts.pt   
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I – RESULTADOS ESCOLARES 
      (dados relativos ao ano lectivo anterior)  
                                 2006/2007 

 
1.º CICLO 

 
1. Alunos 

Ano escolaridade 1- Portugueses 2 –Estrangeiros 3 –
Etnias 

4 –Total 5 –ASE  6 –NEE 
7 – C/ Planos 

7.1 – 
Recup. 

7.2 – 
Acomp. 

7.3 –
Desenvol. 

B1 – 1.º Ano 37 0 0 37 12 4 0 0 0 

B2 – 2.º Ano 35 0 0 35 14 4 1 0 0 

B3 – 3.º Ano 35 0 0 35 19 8 1 0 0 

B4 – 4.º Ano 30 0 0 30 9 9 1 0 0 

      B5 – Total 137 0 0 137 54 25 3 0 0 
 

B6 – Taxa de insucesso 1,5% B7 - Taxa de abandono  0% 

 
2. Transitaram de ano 

Ano 
escolaridade 

1- Total 
2 – S/ Aproveitamento 3 – C/ Planos 

2.1 – L. Portuguesa 2.2 – Matemática 2.3 – L. Port. E 
Mat. 

3.1 – Recup. 3.2 – Acomp. 3.3 – Desenvol. 

B8 – 1.º Ano 37 1 0 0 0 0 0 

B9 – 2.º Ano 35 0 1 0 1 0 0 

B10 – 3.º Ano 35 0 0 0 1 0 0 

B11 – 4.º Ano 28 1 3 1 0 0 0 

  B12 – Total 135 2 4 1 2 0 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1- Total 
 

2 – Falta de 
aproveitamento 

 
3 – Abandono 

escolar 

 
4 – C/ Planos 

4.1 – Recuperação 4.2 – Acompanhamento 

B13 – 2.º Ano 0 0 0 0 0 

B14 – 3.º Ano 0 0 0 0 0 

     B15 - 4.º Ano 2 2 0 1 0 

       B16 - Total 2 2 0 1 0 

 
4. Concluíram o 1.º ciclo 

 
C/ Anos de frequência 

B17 - 3 anos B18 - 4 anos B19 - 5 anos B20 - 6 anos B21 - 7 ou + anos B22 - Total 

1 21 5 1 0 28 
 

 
Sem aproveitamento 

B23 - Língua Portuguesa B24 - Matemática B25 - L. Portuguesa e Matemática  * 

1 3 1 
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2.º CICLO 

 
1. Alunos 

Ano 
escolaridade 

1 - Portugueses 2 - Estrangeiros 3 - Etnias 4 - Total 5 - ASE  6 - NEE 

 

7 - C/ Planos 
7.1 - 

Recup. 
7.2 - 

Acomp. 

7.3 - 
Desenvol.  

B26 - 5.º Ano 37 0 0 37 20 9 1 0 0 

B27 - 6.º Ano 43 2 0 45 17 5 6 0 0 

   B28 - Total 80 2 0 82 37 14 7 0 0 
 

B29 - Taxa de insucesso  3,6% B29 - Taxa de abandono  0% 

 
2. Transitaram de ano 

Ano escolaridade 1 - Total 
2 - S/ Aproveitamento 3 - C/ Planos 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 2.3 - L. Port. e Mat. 3.1 - Recup. 3.2 - Acomp. 3.3- Desenvol. 

B31 - 5.º Ano 36 3 3 0 1 0 0 

B32 - 6.º Ano 43 4 0 0 6 0 0 

    B33 - Total 79 7 3 0 7 0 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1 - Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 

4 - C/ Planos 
 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B34 -5.º Ano 1 1 0 0 0 

B35 -6.º Ano 2 2 0 0 0 

      B36 -Total 3 3 0 0 0 

 
4. Concluíram o 2.º ciclo 

 

C/ Anos de frequência 
 

B37 - 1 ano B38 - 2 anos B39 - 3 anos B40 - 4 anos B41 - 5 ou + anos B42 - Total 
0 38 4 1 0 

43 
 

 

Sem aproveitamento 
 

B43 - Língua Portuguesa B44 - Matemática B45 - L. Portuguesa e Matemática  * 

4 0 0 
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3.º CICLO 
 
1. Alunos 

Ano escolaridade 1 - Portugueses 2 - Estrangeiros 3- Etnias 4 - Total 5 - ASE  6 - NEE 

 

7 - C/ Planos 

7.1 
Recup. 

7.2 
Acomp. 

7.3 
Desenvol. 

B46 - 7.º Ano 44 0 0 44 17 6 19 6 0 

B47 - 8.º Ano 36 1 0 37 17 6 12 4 0 

B48 - 9.º Ano 31 0 0 31 13 0 16 6 0 

   B49 - Total 111 1 0 112 47 12 47 16 0 
 

B50 - Taxa de insucesso  14,4% B51 - Taxa de abandono  0% 

 
2. Transitaram de ano 

Ano escolaridade 1 - Total 

 

2 - S/ Aproveitamento 
 

 

3 - C/ Planos 
 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 
3.1 - 

Recuperação 
3.2 - 

Acompanhamento 
3.3 - 

Desenvolvimento 

B52 - 7.º Ano 38 8 11 13 0 0 

B53 - 8.º Ano 33 8 2 8 0 0 

B54 - 9.º Ano 25 1 11 10 0 0 

      B55 - Total 96 17 24 31 0 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1 - Total 
 

2 - Falta de 
Aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 
4 - C/ Planos 

 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B56 - 7.º Ano 6 6 0 6 6 

B57 - 8.º Ano 4 4 0 4 4 

B58 - 9.º Ano 6 6 0 6 6 

      B59 - Total 16 16 0 16 16 

 
4. Concluíram o 3.º ciclo 

 

C/ Anos de frequência 
 

B60 - 2 anos B61 - 3 anos B62 - 4 anos B63 - 5 anos B64 - 6 ou + anos B65 - Total 

0 17 5 3 0 25 
 

 

Sem aproveitamento   

B66 - Língua Portuguesa B67 – Matemática 

1 11 
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II – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 

 
 

1. Definição dos Critérios de Avaliação 
 
 
1.1. Participação  

 
 
 
  

Sim Não 
  A definição dos critérios de avaliação foi reflectida e analisada por todos os docentes do  
  Agrupamento/Escola em sede das estruturas de orientação educativa: 

                  C1 - conselho de docentes X  
                  C2 - conselho de directores de turma X  
                  C3 - departamentos curriculares X  
  C4 - Estas estruturas elaboraram e apresentaram propostas ao CP para definição dos critérios de 
  Avaliação X  

  O CP definiu os critérios de avaliação após análise e negociação para: 
                   C5 - cada ciclo de escolaridade X  

                  C6 - cada ano de escolaridade X  
                  C7 - a construção dos instrumentos de avaliação  X 
                  C8 - a marcação das datas das provas/testes de avaliação 
 

 X 
  C9 - Os critérios definidos pelo CP integram o Projecto Curricular de Agrupamento/Escola X  
  C10 - Os critérios definidos pelo CP integram os Projectos Curriculares de Turma  X 

 
  C11 - Apreciação global 

C8- A marcação dos testes de avaliação é da responsabilidade de cada professor. Há, no entanto, uma negociação com os alunos 
de forma a encontrar datas consensuais. Ainda assim, e, de acordo com os alunos entrevistados, deveria existir um espaço de 
tempo maior entre os testes das diferentes disciplinas.                                                                                                                                                                 

 
 
1.2. Divulgação  

 
 

 
 
  

Sim Não 
  Os critérios de avaliação definidos pelo CP foram divulgados:  
                  C12 - aos docentes do Agrupamento/Escola através das respectivas estruturas X  
                  C13 - aos serviços especializados de apoio educativo através do seu representante no CP 

                   
X  

                  C14 - aos alunos do 1.º ciclo pelo seu professor X  
  aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos:  
                  C15 - pelos professores de cada disciplina X  
                  C16 - pelo respectivo director de turma 
 

X  
  aos encarregados de educação: 
                  C17 - dos alunos do 1.º ciclo, na primeira reunião do ano lectivo com o professor da turma, 
                  aquando da apresentação dos conteúdos programáticos e dos objectivos a atingir X  

                  C18 - dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos na primeira reunião do ano lectivo com o director de 
                  turma, aquando da apresentação dos conteúdos programáticos e dos objectivos a atingir 
                           

X  

                  C19 - à associação de pais pela direcção executiva  X 
 
  C20 - Apreciação global 

C16 a 17 – No ano lectivo anterior (2006/07) os critérios de avaliação, número de aulas previstas e conteúdos programático 
foram colocadas nas vitrinas do átrio da Escola Sede, mas tal opção foi considerada pouco prática. No presente ano lectivo, 
2007/2008, existe um dossier que contém esses elementos e que é colocado à disposição dos pais e encarregados de educação, 
para consulta. De salientar que estas informações são também dadas pelos Directores de Turma e professores do 1º Ciclo, na 
primeira reunião com os pais.  
C19 – A Associação de Pais tem assento no Conselho Pedagógico, pelo que a tomada de conhecimento dos referidos critérios 
acontece aí. 
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1.3. Registo de evidências das acções desenvolvidas  
 
 

 
 
  

Sim Não 
    C21 - Convocatórias para as reuniões do CP X  

  C22 - Convocatórias para as reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  
    C23 - Convocatórias para as reuniões com outros intervenientes no processo de avaliação dos 
    Alunos X  

  Actas de reuniões:  
                  C24 - do conselho pedagógico X  
                  C25 – das diversas estruturas de orientação educativa X  
                  C26 – dos departamentos curriculares X  
                  C27 - do conselho de docentes X  
                  C28 - do conselho de directores de turma X  
                  C29 - do conselho de turma X  
                  C30 - dos serviços especializados de apoio educativo  X 
                  C31 - dos professores do 1.º ciclo com os encarregados de educação X  
                  C32 – dos directores de turma com os encarregados de educação  X 
                  C33 - do conselho executivo com a associação de pais X  
  C34 – Sumários registados no livro de ponto X  
 
  C35 - Apreciação global 

C30, C32 – Não observado. 
 
 

2. Operacionalização dos Critérios de Avaliação 
 
2.1. Modalidades de avaliação 

 
 
 
  

Sim Não 
                  C36 – diagnostica X  
                  C37 – formativa X  
                  C38 - sumativa interna X  
 
 

2.2. Avaliação diagnóstica  
 
 

 
 
  

Sim Não 
  Foi realizada: 
                  C39 - no início do ano lectivo X  
                  C40 - no decurso do ano lectivo quando necessária  X  
                  C41 - de forma articulada com a avaliação formativa X  
                  C42 - no respeito pelos critérios definidos pelo CP X  
  As matrizes das provas/testes foram construídas através de: 
                  C43 - um trabalho plural e partilhado X  
                  C44 - um trabalho meramente individual  X 
  C45 – Os docentes do Agrupamento/Escola realizaram provas/testes de avaliação diagnóstica X  
  C46 - Os docentes realizaram o teste de avaliação diagnóstica, com base numa matriz uniforme, para 
  os alunos do mesmo ano de escolaridade X  

  C47 - O Projecto Curricular de Turma contempla estratégias de diferenciação pedagógica X  
 

  C48 - Apreciação global 
C43 – As matrizes das provas/testes são construídas através de um trabalho partilhado sempre que existe mais que um professor por 
disciplina/ano. 

 
2.3. Avaliação formativa  Sim Não 

  Foi realizada:  
                  C49 - no decurso do ano lectivo, assumindo um carácter contínuo e sistemático X  
                  C50 - de forma articulada com a avaliação diagnostica X  
                  C51 - no respeito pelos critérios definidos pelo conselho pedagógico X  
  C52 - Constituiu a principal modalidade de avaliação X  
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  C53 - Recorreu a uma variedade de instrumentos de avaliação X  
  C54 - Contribuiu para a reformulação do Projecto Curricular de Turma X  
  Os instrumentos de avaliação foram construídos através de: 
                  C55 - um trabalho plural e partilhado X  
                  C56 - um trabalho meramente individual  X 
 
  C57 - Apreciação global 

 
 

 
 
2.4. Avaliação sumativa interna  Sim Não 

  Foi realizada:  
                  C58 - no final de cada período lectivo X  
                  C59 - no final de cada ano X  
                  C60 - no final de cada ciclo X  
                  C61 - utilizou a informação recolhida no âmbito da avaliação formativa X  
                  C62 - respeitou os critérios definidos pelo conselho pedagógico X  
  Os instrumentos de avaliação foram construídos através de:  
                  C63 - um trabalho plural e partilhado X  
                  C64 - um trabalho meramente individual X  
  Foi da responsabilidade: 
                  C65 - do professor de cada turma, no 1.º ciclo, em articulação com o conselho de docentes X  
                  C66 – dos professores que integram o conselho de turma nos 2.º e 3.º ciclos X  
  A informação resultante: 
                  C67 - traduziu a formulação de um juízo global sobre as aprendizagens realizadas pelos 
                 Alunos X  

  No 1.º ciclo, expressou-se de forma descritiva:  
                  C68 – nas áreas curriculares disciplinares X  
                  C69 – nas áreas curriculares não disciplinares X  
                  C70 – nas actividades de enriquecimento curricular  X  
  Nos 2.º e 3.º ciclos expressou-se:  
                  C71 - numa classificação de 1 a 5 em todas as disciplinas X  
                  C72 - numa menção qualitativa nas áreas curriculares não disciplinares    
  C73 - A informação aos encarregados de educação foi acompanhada de uma apreciação descritiva X  
  C74 - O registo de língua utilizado nos documentos de avaliação trimestral é acessível a qualquer 
  Encarregado de educação X  

  O resultado da avaliação sumativa interna promoveu a adopção de estratégias com vista ao  
  sucesso educativo dos alunos, designadamente: 
                  C75 - Planos de recuperação X  
                  C76 - Planos de acompanhamento X  
                  C77 - Planos de desenvolvimento  X 
  C78 - A progressão ou retenção dos alunos baseou-se na avaliação sumativa interna X  

 
  C79 - Apreciação global 

  C77 – Não existem. 
  C76 – Os alunos do 6º ano sabiam vagamente da existência dos planos de recuperação e acompanhamento. Os alunos do 4º ano 
e do 9º ano não sabiam da existência dos planos de recuperação. 

 
2.4.1. Avaliação extraordinária 

 
 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  C80 -  Foram submetidos a esta modalidade de avaliação os alunos já retidos em qualquer ano de 
  escolaridade e que não possuíam condições necessárias para progredir X  

  C81 - As propostas de retenção repetida foram apresentadas ao CP pelo professor do 1.º ciclo X  
                  - com pareceres dos: 
                          C82 - encarregados de educação  X 
                          C83 - serviços de psicologia e orientação X  
                          C84 – com um plano de acompanhamento X  
  C85 - As propostas de retenção repetida foram apresentadas ao CP pelo conselho de turma (2.º e 3.º 
  ciclos) X  

                  - com pareceres dos: 
                          C86 - encarregados de educação X  
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                          C87 - serviços de psicologia e orientação  X 
                  C88 – com um plano de acompanhamento X  
                  C89 – com proposta para percurso alternativo ou curso de educação e formação  X 

 
  C90 - Apreciação global 

C87 – Não existe SPO. 
C89 – Não observado. 

 
 
2.4.2. Casos especiais de progressão  

 
 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  C91- Progrediram mais rapidamente no ensino básico os alunos que revelaram capacidades de 
  aprendizagem excepcionais    X 

  C92- As propostas de progressão antecipada foram apresentadas ao CP pelo professor do 1.º ciclo  X 
                  - acompanhadas de pareceres dos: 
                          C93 - encarregados de educação  X 
                          C94 - serviços especializados de apoio educativo ou psicólogos  X 
  C95 - As propostas de progressão antecipada foram apresentadas ao CP pelo conselho de turma (2.º 
  E 3.º ciclos)  X 

                  - acompanhadas de pareceres dos:  X 
                          C96 - encarregados de educação  X 
                          C97 - serviços especializados de apoio educativo ou psicólogos  X 

 
  C98 - Apreciação global 

Não se registaram casos especiais de progressão. 
 
 
2.5. Auto-avaliação  

 
 
 
  

Sim Não 
  C99 - Os alunos participaram, de forma sistemática, na sua própria avaliação X  
  C100 - Os alunos, a partir do 3.º ano de escolaridade efectuaram uma auto-avaliação escrita X  
  C101 - A matriz da ficha de auto-avaliação foi elaborada de acordo com os princípios definidos pelo 
  CP  X 

 
  C102 - Apreciação global 

C101 – A matriz da ficha de auto - avaliação foi elaborada pelo Conselho de Docentes, no caso do 1ºCiclo do Ensino Básico e 
pelos diferentes Departamentos Curriculares, nos 2º e 3º Ciclos. Neste último caso a matriz é comum nos dois ciclos. 
C99; C100 – A auto - avaliação é realizada apenas no final de cada período. 
 

 
2.6 Processo individual do aluno Sim Não 

  C103 - O percurso escolar do aluno encontra-se documentado no seu processo individual X  
  C104 - O processo individual proporciona uma visão global desse percurso  X  
  C105 - Estão arquivados registos das diversas modalidades de avaliação sobre o desempenho dos 
  Alunos X  

                  C106 – diagnostica X  
                  C107 – formativa X  
                  C108 – sumativa X  
                  C109 - auto-avaliação X  
  C110 - O Regulamento Interno estabelece as regras para consulta do processo individual X  

 
  C111 - Apreciação global 

 
 
2.7. Avaliação externa  Sim Não 

  A Direcção Executiva enviou à Direcção Regional o relatório da avaliação relativo às provas de 
  aferição, contendo:  
                  C112 - a análise do desempenho dos alunos do Agrupamento/Escola X  
                  C113 - o plano de acção para o ano lectivo seguinte X  

 
  C114 -  Apreciação global 
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2.8. Monitorização do processo de avaliação  Sim Não 
  Procedimentos regulares de monitorização:  
                  C115 - nas diversas estruturas de orientação educativa para cumprimento e operaciona- 
                  lização dos critérios de avaliação  X  

                  - no conselho pedagógico para assegurar: 
                          C116 - o cumprimento do currículo nacional X  
                          C117 - o primado da avaliação formativa  X 
                          C118 - a valorização dos processos de auto-avaliação X  
                          C119 - a utilização de técnicas e instrumentos diversificados de avaliação X  
                          C120 - a (re)orientação do processo educativo X  
                          C121 - a retenção dos alunos como medida pedagógica de última instância X  
                          C122 - a participação de diversos intervenientes X  
                          C123 – professores X  
                          C124 – alunos X  
                          C125 - conselho de docentes X  
                          C126 - conselho de turma X  
                          C127 - órgãos de gestão X  
                          C128 – encarregados de educação  X 
                          C129 - serviços especializados de apoio educativo X  
                  - na direcção executiva para garantir a transparência, rigor e a equidade do processo:  
                          C130 - cumprimento das orientações definidas a nível nacional X  
                          C131 - respeito pelas regras estabelecidas no Regulamento Interno X  
                          C132 - salvaguarda dos interesses de todos os intervenientes  X  
 
  C133 - Apreciação global 

C117; C128 – Não observado; 
C130 a 132 – O facto do Presidente do Conselho Executivo ser também o Presidente do Conselho Pedagógico é tido como uma 
forma de garantia e salvaguarda, no que diz respeito aos itens referidos. 

 
2.9. Registo de evidências das acções desenvolvidas 

 
 

 
 
  

Sim Não 
    C134 - Convocatórias para reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  

  C135 - Convocatórias para reuniões do prof. 1.º ciclo c/ os encarregados de educação  X 
  C136 - Convocatórias para reuniões do director de turma c/ os encarregados de educação  X 
  C137 - Actas de reuniões das diversas estruturas de orientação educativa  X 
  C138 - Actas de reuniões com os encarregados de educação  X 
  C139 - Ordens de serviço  X 
  C140 - Dossiers de departamento X  
  C141 - Processos individuais dos alunos X  
  C142 - Portfolios construídos pelos alunos  X 
  C143 - Cadernetas escolares X  
  C144 - Sumários registados no livro de ponto  X  
  C145 - Planos de recuperação X  
  C146 - Planos de acompanhamento X  
  C147 - Planos de desenvolvimento  X 
  C148 - Regulamento Interno X  
  C149 - Projecto Curricular de Agrupamento/Escola X  
  C150 - Projectos Curriculares de Turma X  
  C151 - Relatórios intercalares de avaliação das aprendizagens elaborados pelas diversas estruturas 
  de orientação educativa X  

 
  C152 - Apreciação global 

C135 a 139 – Não observado. 
C142 e C147 – Não existem. 
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III – ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS E RESULTADOS 
 

1. Elaboração e implementação de Planos 
 

1.1 Planos de recuperação Sim Não 
  Os planos de recuperação foram elaborados:  
    No final do 1.º período: 
                  D1 - para os alunos do 1.º ciclo, sempre que revelaram dificuldades em prosseguir com 
                  sucesso as aprendizagens X  

                  D2 - para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos por terem obtido três ou mais níveis inferiores a 3 X  
  no decurso do 2.º período, até à interrupção das aulas no Carnaval: 
                  D3 - sempre que os alunos indiciaram dificuldades de aprendizagem X  
    pelo professor do 1º ciclo, com a participação: 
                  D4 – de outros técnicos de educação X  
                  D5 - dos próprios alunos X  
                  D6 - dos encarregados de educação  X 
    pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de: X  
                  D7 - outros técnicos de educação X  
                  D8 - os próprios alunos  X 
                  D9 - os encarregados de educação  X 
  D10 - As propostas dos planos de recuperação foram submetidas à apreciação do CP para avaliação 
  da sua adequabilidade às situações diagnosticadas  X 

  D11 - Os planos, depois de aprovados, foram apresentados à direcção executiva X  
  D12 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução X  
  D13 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de recuperação aos encarregados de 
  Educação X  

  D14 - O Agrupamento/Escola procedeu de imediato à sua implementação  X  
 

 D15 -  Apreciação global 
D5, D8 – O envolvimento dos alunos existe sobretudo nos 2º e 3º ciclos. 
D6, D9 – O envolvimento dos pais e encarregados de educação foi feito ao longo de todo o período, através dos diferentes 
contactos com os professores do 1º ciclo, no caso do 1.º ciclo do Ensino Básico e com os Directores de Turma, no caso dos 2.º 3 
3.º ciclos.                                                                                                                                                                  

 
 

1.2. Planos de acompanhamento   Sim Não 
  D16 - Os planos de acompanhamento foram elaborados no final do ano lectivo para os alunos que  
  tenham sido objecto de retenção em resultado da avaliação sumativa interna X  

  D17 - Pelo professor do 1º ciclo com a participação de: X  
                  D18 - outros técnicos de educação X  
                  D19 - os próprios alunos  X 
                  D20 - os encarregados de educação X  
  D21 - Pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos com a participação de: X  
                  D22 - outros técnicos de educação X  
                  D23 - os próprios alunos  X 
                  D24 - os encarregados de educação X  
  D25 - As propostas dos planos de acompanhamento foram submetidas à apreciação do CP para 
  avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas X  

  D26 - Os planos, depois de aprovados, foram apresentados à direcção executiva X  
 

 Sim Não 
  D27 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução X  
  D28 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de acompanhamento aos encarregados de 
  Educação X  

  D29 - Os planos de acompanhamento elaborados no ano lectivo anterior estão a ser aplicados aos 
  alunos  X  

 
  D30 - Apreciação global 
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1.3 Planos de desenvolvimento 
 

 
 
  

Sim Não 
  D31 - Os planos de desenvolvimento foram elaborados, no final do 1.º período, para os alunos que  
  revelaram capacidades excepcionais de aprendizagem  X 

  D32 - Pelo professor do 1º ciclo com a participação de:  X 
                  D33 - outros técnicos de educação  X 
                  D34 - os próprios alunos  X 
                  D35 - os encarregados de educação  X 
  D36 - Pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de:  X 
                  D37 - outros técnicos de educação  X 
                  D38 - os próprios alunos  X 
                  D39 - os encarregados de educação  X 
  D40 - As propostas dos planos de desenvolvimento foram submetidas à apreciação do CP para 
  avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas  

X 

  D41 - Os planos de desenvolvimento depois de aprovados foram apresentados à direcção executiva  X 
  D42 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução  X 
  D43 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de desenvolvimento aos encarregados de 
  Educação  

X 

  D44 - O Agrupamento/Escola procedeu de imediato à sua implementação   X 
 

  D45 - Apreciação global 
Não foram elaborados Planos de Desenvolvimento pelo Agrupamento. 

 
2. Outras estratégias de melhoria organizacional 

 
  

Sim Não 
  D46 - Humanização do espaço físico do Agrupamento/Escola X  
  D47 - Elaboração de horários em função dos interesses dos alunos X  
  D48 - Atendimento dos encarregados de educação em tempo ajustado aos seus horários laborais X  
  D49 - Participação activa dos encarregados de educação na vida da escola X  
  D50 - Diversificação ajustada de recursos didáctico-pedagógicos X  
  D51 - Melhoria no sistema de comunicação interna no Agrupamento/Escola  X  
  D52 - Melhoria no sistema de comunicação com a comunidade educativa X  
  D53 - Outras  X 

 
  D54 - Apreciação global 

 
 
IV – AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 
1. Estratégias  

 
 
  

Sim Não 
  O Agrupamento/Escola avaliou as estratégias de melhoria relativas: 
                   E1 - à implementação dos Planos X  
                  E2 - outras estratégias de carácter organizacional  X  
 As estratégias adoptadas foram objecto de avaliação: 
                  E3 - contínua e sistemática X  
                  E4 - apenas no final do ano  X 
  E5 - A avaliação realizada foi participada por todos os intervenientes X  
  O Agrupamento/Escola possui registos que evidenciam a avaliação:  
                  E6 - global dos Planos implementados X  
                  E7 - das estratégias de melhoria organizacional X  
  E8 - O relatório resultante da avaliação dos Planos foi enviado à respectiva DRE X  

 
  E9 - Apreciação global 

O Agrupamento desenvolve análise e reflexão sobre os resultados escolares alcançados, desenvolvendo algumas estratégias, no 
sentido de ajudar os alunos do Agrupamento a obter sucesso. O caso do Plano da Matemática (PAM) – área considerada 
prioritária pelo Agrupamento – houve um grande investimento na organização e disponibilização de recursos.                                                                                                                                        
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2. Resultados escolares 

 
  

Sim Não 
  Existiram momentos de reflexão entre os docentes para analisar os resultados escolares: 
                  E10 - apenas no final de cada período lectivo  X 
                  E11 - com regularidade, no decurso do ano lectivo X  
                  E12 - só no final do ano lectivo  X 
  Foi efectuada análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos dos 1.º e 2.º ciclos  
  na avaliação sumativa interna e nas provas de aferição:  
                  E13 - por turma  X 
                  E14 - ano   X 
                  E15 – ciclo X  

  E16 - Foi efectuada análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos do 3.º ciclo na  
  avaliação sumativa interna e na sumativa externa (exames nacionais) X  

  E17 - Foram elaborados estudos comparativos dos resultados alcançados no final do ano lectivo com  
  os do ano anterior X  

  A avaliação dos resultados foi considerada na preparação do ano lectivo seguinte, designadamente: 
                  E18 - na organização e gestão pedagógica X  
                  E19 - na reformulação de práticas lectivas X  
                  E20 - no reforço da avaliação formativa X  

 
  E21 - Apreciação global 

O Agrupamento tem a funcionar dois CEFs, um PIEF e uma turma PCA, fruto de uma estratégia traçada em função da análise e 
reflexão sobre os resultados escolares, o interesse manifestado pelos alunos e o meio socio-económico onde o Agrupamento se 
insere. Aliás, a turma de PIEF fez regressar à Escola alunos que se encontravam já em situação de abandono escolar.  
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Percursos Curriculares Alternativos – Despacho Normativo nº 1/2006, de 6 de Janeiro 
 
2007/2008 

 
2.º ciclo 

Ano 
escolaridade 

1 
Total de 
alunos 

2  Alunos por nível etário 3 
Total de 
turmas 

4  N. º de alunos por turma 

2.1 
11 a 13 anos 

2.2 
14 a 15 anos 

2.3 
>15 

4.1 
< 10 a 12 

4.2 
13 a 15 

4.3 
> 15 

 5.º Ano 9 9 0 0 1 1 0 0 

6.º Ano 0 0 0 0 0 0 0 0 

P4 Total 9 9 0 0 1 1 0 0 
 
1. Organização do percurso curricular alternativo 

 
 
 
  

Sim Não 
  Q1 A elaboração do currículo do percurso foi confiada a uma equipa de professores/formadores  X  
  Q2 Esses docentes/ técnicos asseguram a leccionação da(s) turma(s) X  

 
  Q3 Apreciação global 

 
 
2. Os conteúdos do percurso curricular alternativo foram fixados com base  

 
 
 
  

Sim Não 
  Q4 Nos resultados da avaliação diagnóstica X  
  Q5 Nas necessidades e interesses dos alunos X  
  Q6 Nas necessidades do meio onde se inserem X  

  Q7 No ajustamento e articulação entre as diversas componentes do currículo e de outras 
  actividades de enriquecimento curricular X  

 
  Q8 Apreciação global 

 
 
3. Estrutura curricular  

   
 

 
 
  

Sim Não 
  Q9 A estrutura curricular respeita a organização por ciclo de escolaridade X  
  Q10 A carga horária semanal respeita os limites previstos por ano de escolaridade e ciclo de 
  Ensino (25h, 17 blocos, 18blocos) X  

  Q11 A carga horária prevista no currículo regular é mantida nas disciplinas de Língua Portuguesa e 
  Matemática (1º ciclo – Desp. Nº 19575/2006, 2º e 3º de acordo com o definido para as outras turmas).  X  

  Q12 A estrutura curricular contempla uma formação artística, vocacional, pré-profissional ou 
  Profissional X  

  Q13 Que componentes de formação artística ou vocacional foram consideradas: Técnicas Informáticas de Comunicação 
 
 

3.1 Plano curricular 
Tipo de Formação Designação das disciplinas/Áreas disciplinares 
Q14 Escolar As mesmas do currículo nacional 
Q15 Artística Técnicas Informáticas de Comunicação 
Q16 Pré-profissional/Profissional Não tem 

 
  Q17 Apreciação global 

 
 
4. Processo individual do aluno 

 
 
 
  

Sim Não 
  Q18 O processo individual possui materiais reveladores do percurso do aluno  X  
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  Q19 O percurso escolar do aluno encontra-se documentado com pareceres de professores, 
  psicólogos e outros técnicos intervenientes no processo X  

  Estão arquivados(as):   
                 Q20 resultados de avaliação diagnóstica realizada no início da formação X  
                 Q21 instrumentos de avaliação variados  X  
                 Q22 informações sobre assiduidade  X  
                 Q23 registos de avaliação periódica e final X  
                 Q24 registos de auto-avaliação X  
                 Q25 autorização do encarregado de educação relativa à frequência do percurso curricular 
                 alternativo X  

 
  Q26 Apreciação global 

 
5. Assiduidade 

 
 
 
  

Sim Não 
  Q27 Os alunos são assíduos * X  
  Q28 Alguns alunos desistiram do percurso curricular alternativo no 1.º período (n.º) *  X 
  Q29 Alguns alunos desistiram do percurso curricular alternativo no 2.º período (n.º) *  X 

 
  Q30 Apreciação global  * 

Q 28- A turma de PCA ( 5º Ano) iniciou no presente ano lectivo (07/08); 
 

6. Acompanhamento e avaliação 
 Sim Não 
  O Conselho Pedagógico: 
 
 

  

          Q31 acompanha o funcionamento pedagógico das turmas   X 
          Q32 efectua a avaliação do funcionamento das turmas   X 
  Q33 Os docentes das turmas reúnem quinzenalmente para definição e acompanhamento 
  da evolução dos alunos  X 

 
  Q34 Apreciação global 

À data da intervenção e porque o Agrupamento está em fase de eleições não existe, ainda, Conselho Pedagógico. 
 
7. Certificação 

Foram atribuídos 
 
 
  

Sim Não 
  Q35 Certificados comprovativos de conclusão do percurso curricular alternativo com discriminação 
  de disciplinas e áreas curriculares (n.º)  X 

  Q36Diplomas de Ensino Básico (n.º)  X 
 

  Q37 Apreciação global 
Não é possível observar, dado que a turma se iniciou no presente ano lectivo (2007/2008). 

 
 
8. Transição para Curso de Educação e Formação (CEF) 

 
 
  

Sim Não 
  Q38 Os alunos que efectuaram 15 anos e não concluíram a escolaridade obrigatória foram 
  integrados em CEF (n.º)  X 

  Q39 A transição para os CEF ocorreu no decurso do 1.º período (n.º)  X 
  Q40 A transição para os CEF ocorreu no final do ano lectivo (n.º)  X 

 
  Q41Apreciação global 

 
Não é possível observar dado que a turma se iniciou no presente ano lectivo (2007/2008). 
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Relatório Síntese 

Resultados Escolares e Estratégias de Melhoria no Ensino Básico  
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA NOVA DE TÁZEM               CÓDIGO 160246 
ESCOLA EB 2,3 DE VILA NOVA DE TÁZEM                                      CÓDIGO 344771 
 
 
Período de intervenção: De 12/11/07 a 14/11/07   
Turmas seleccionadas: Turma do 2º e 4º anos do 1º CEB da EB1 de Rio Torto; 6º B e 9ºB 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
No âmbito da actividade Resultados Escolares e Estratégias de Melhoria no Ensino Básico, inserida no programa 
de acompanhamento do Plano Anual de Actividades da Inspecção-Geral da Educação, foi elaborado este relatório 
que apresenta as conclusões mais relevantes referentes às cinco áreas a seguir mencionadas e que foram objecto 
de análise nesse Agrupamento de Escolas. 
 
1. RESULTADOS ESCOLARES 
 
1.1. Indicadores de sucesso 
 
Tendo como referência os indicadores de sucesso apurados pela IGE1

 

, do ano lectivo de 2004/2005 e os dados 
fornecidos pelo Agrupamento relativos ao ano lectivo de 2006/2007, estabeleceu-se a comparação dos resultados 
obtidos pelos alunos. 

Aspectos mais positivos 
 
Taxa de desperdício (0%), inferior ao indicador de referência (10,6%); 
Taxa de sucesso no 3.º ciclo (85,6%), 5,8% superior ao indicador de referência (79,8%). 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Taxa de transição ao 2.º ciclo (93,1%), 3,8% abaixo do indicador de referência (96,9%), sendo que 66,7% dos 
alunos com plano de recuperação transitaram de ano; 
Taxa de transição ao 2.º ciclo com 11 ou mais anos (3,6%), 3,6% superior ao indicador de referência (0%); 
Taxa de transição no 3.º ciclo (80,6%), 0,1% inferior ao indicador de referência (80,7%), sendo que 66% dos 
alunos com plano de recuperação transitaram e nenhum aluno (0%), com plano de acompanhamento, transitou.  
 
1.2. Provas de aferição 
 
Tendo como referência os resultados nacionais das provas de aferição relativos ao ano lectivo de 2006/20072

 

 e os 
dados fornecidos pelo Agrupamento referentes ao mesmo ano lectivo, em relação às disciplinas de Língua 
Portuguesa e de Matemática, estabeleceu-se a comparação dos resultados obtidos. 

Aspectos mais positivos 
 
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (100%), no 1.º ciclo, 10,9% acima da taxa nacional; 
Localização da taxa de sucesso de Matemática (86,36%), no 1.º ciclo, 6,06% acima da taxa nacional; 
Localização da taxa de sucesso de Matemática (60%), no 2.º ciclo, 1,10% acima da taxa nacional. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (82,22%), no 2.º ciclo, 3,18% abaixo da taxa nacional. 
 
 
 
                                              
1 www.ige.min-edu.pt (Avaliação, Desempenho Escolar dos Alunos, SUBSITE). 
2 Provas de aferição do 4.º Ano 2006/2007 (Língua Portuguesa - 89,10%; Matemática - 80,30%) e 6.º Ano (Língua Portuguesa - 85,40%; 
Matemática - 58,90%). 

http://www.ige.min-edu.pt/�
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1.3. Exames nacionais do 9.º ano 
 
Tendo como referência os resultados nacionais dos exames 2006//20073

 

 e os dados fornecidos pelo Agrupamento 
relativos ao mesmo ano lectivo, em relação às disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática, estabeleceu-se 
a comparação dos resultados obtidos. 

Aspectos mais positivos 
 
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (96,42%), 8,42% acima da taxa nacional. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Localização da taxa de sucesso de Matemática (14,28%), 14,72% abaixo da taxa nacional. 
 
2. PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 
 
2.1. Definição dos Critérios de Avaliação 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Reflexão sobre os critérios de avaliação por parte dos docentes do Agrupamento em conjunto com as 

estruturas de orientação educativa; 
 Elaboração das propostas de definição dos critérios de avaliação pelas estruturas de gestão intermédia; 
 Inclusão dos critérios definidos no Projecto Curricular de Agrupamento; 
 Divulgação dos critérios de avaliação definidos junto de alunos e encarregados de educação. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Definição dos critérios de avaliação pelo Conselho Pedagógico (CP), após análise e negociação; 
 Inclusão dos critérios definidos nos Projectos Curriculares de Turma; 
 Definição dos critérios pelo CP, após análise e negociação, para a marcação das datas das provas/testes de 

avaliação. 
 
2.2. Operacionalização dos Critérios de Avaliação 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Implementação das modalidades de avaliação diagnóstica, formativa e sumativa, respeitando os critérios 

definidos; 
 Realização de testes de avaliação diagnóstica, com base nas matrizes construídas, para os alunos do mesmo 

ano de escolaridade; 
 Consideração de estratégias de diferenciação pedagógica nos Projectos Curriculares de Turma; 
 Construção dos instrumentos de avaliação formativa através de um trabalho plural e partilhado; 
 Utilização de uma variedade de instrumentos de avaliação formativa; 
 Apreciações escritas nos documentos de avaliação com linguagem acessível a qualquer encarregado de 

educação; 
 Inclusão no processo individual do aluno de documentação que revela o seu percurso escolar, sendo que os 

processos individuais dos alunos, dos Percursos Curriculares Alternativos, contêm informação muito 
detalhada e específica; 

 A monitorização regular do processo de avaliação no Conselho de Docentes e nos Departamentos 
Curriculares. 

 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Construção de matrizes uniformes para as provas/testes, através de um trabalho plural e partilhado; 
 Participação dos alunos, de forma sistemática, na sua própria avaliação; 
 Monitorização do processo de avaliação pelo Conselho Executivo e Conselho Pedagógico. 
 
 
 
                                              
3 Exames do 9.º Ano 2006/2007 (Língua Portuguesa - 88%; Matemática - 29%). 
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3. ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS E DOS RESULTADOS 
 
3.1. Elaboração e Implementação de Planos 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Disponibilização dos recursos humanos e materiais necessários à execução dos planos de recuperação e de 

acompanhamento; 
 Elaboração dos planos de recuperação e de acompanhamento pelo professor do 1º ciclo e pelo conselho de 

turma, nos 2.º e 3.º ciclos, com a participação de outros técnicos de educação; 
 Implementação imediata dos planos de recuperação. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Participação dos alunos nos planos de recuperação e de acompanhamento nos 1.º, 2.º e 3.º ciclos; 
 Estrutura dos planos de recuperação e de acompanhamento. 
 
3.2. Outras Estratégias de Melhoria Organizacional 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Participação activa da Associação de Pais; 
 Humanização do espaço físico do Agrupamento. 
 
4. AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Elaboração de estudos comparativos dos resultados alcançados no final do ano lectivo com os do ano 

anterior; 
 Avaliação realizada por parte da gestão intermédia das estratégias de melhoria relativas à implementação dos 

planos;  
 Realização de análises comparativas entre os resultados obtidos pelos alunos do 3.º ciclo na avaliação 

sumativa interna e na sumativa externa (exames nacionais). 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Reflexão dos resultados escolares, no decurso do ano lectivo; 
 Participação de todos os intervenientes na avaliação realizada; 
 Preparação do ano lectivo seguinte, no que respeita à organização e à gestão pedagógica, à reformulação 

das práticas lectivas e ao reforço da avaliação formativa, tendo em atenção as discrepâncias, nos exames 
nacionais do 9.º ano, entre as taxas de sucesso de Língua Portuguesa (96,42%) e as de Matemática 
(14,28%). 

 
5. PERCURSOS CURRICULARES ALTERNATIVOS 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Elaboração do plano curricular do percurso alternativo por uma equipa de professores; 
 Elaboração da estrutura curricular respeitando a organização por ciclo de escolaridade.  
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Monitorização do funcionamento da turma de Percursos Curriculares Alternativos, por parte do CP. 
 
Data: 2007-11-15 
 

A Inspectora - Principal, 
 

Isabel Cristina Campos Henriques Gonçalves 
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Resultados escolares e estratégias de melhoria no ensino básico  
 

Ano lectivo 2007/2008 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO 

 
 
 
 

2. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO (em números) 
 

Estabelecimentos  
 
A1 – Ed. Pré-Esc. A2 – 1.º C A3 – 2.º e 3.º C A4 – EBI A5 – 3.º C/Sec. A6 – Sec./ 3.º 

C 
A7 – Sec. A8 – Total 

17  

 

8 0 1 0 0 0 26 

 
Crianças/Alunos 

A9 – Ed. Pré-Esc. A10 – 1.º C A11 – 2.º C A12 – 3.º C A13 – Total 

164 217 124 194 699 
 
Docentes c/ componente lectiva 

A14 – Ed. Pré-Esc. A15 – 1.º C A16 – 2.º C A17 – 3.º C A18 – Apoio Educativo A19 – Total 

15 20 17 24 3 79 
 

A20 – Docentes s/ componente lectiva A21 – Dinamizadores (AEC) 

1 0 
 
Psicólogos 

A22 – A tempo inteiro A23 – A tempo parcial A24 – Total 

0 0 0 
 
Funcionários 
A25 – Auxiliares Acção Educativa A26 – Administrativos A27 – Outros A28 – Total 

24 8 1 33 

 

Agrupamento Agrupamento de Escolas de Mões Código 330322 
    

Escola sede Escola Básica Integrada de Mões Código 160404 
  

Endereço Mões 
  

Localidade Mões Código Postal 3600-430 Mões 
    

Concelho Castro Daire Distrito Viseu 
    

Telefone 232300010 Fax 232304055 
    

E-mail secretaria@ebi-moes.rcts.pt   
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I – RESULTADOS ESCOLARES 
      (dados relativos ao ano lectivo anterior)  
                                 2006/2007 

 
1.º CICLO 

1. Alunos 

Ano escolaridade 1- Portugueses 2 –Estrangeiros 3 –
Etnias 

4 –Total 5 –ASE  6 –NEE 
7 – C/ Planos 

7.1 – 
Recup. 

7.2 – 
Acomp. 

7.3 –
Desenvol. 

B1 – 1.º Ano 55 0 0 55 0 0 0 0 0 

B2 – 2.º Ano 69 0 0 69 0 9 15 8 0 

B3 – 3.º Ano 56 0 0 56 0 6 5 1 0 

B4 – 4.º Ano 56 0 0 56 0 6 14 0 0 

      B5 – Total 236 0 0 236 0 21 34 9 0 
 

B6 – Taxa de insucesso 5,03% B7 – Taxa de abandono 0 % 

 
2. Transitaram de ano 

Ano 
escolaridade 

1- Total 
2 – S/ Aproveitamento 3 – C/ Planos 

2.1 – L. Portuguesa 2.2 – Matemática 2.3 – L. Port. E 
Mat. 

3.1 – Recup. 3.2 – Acomp. 3.3 – Desenvol. 

B8 – 1.º Ano 55 0 0 0 0 0 0 

B9 – 2.º Ano 61 0 0 0 7 8 0 

B10 – 3.º Ano 53 0 0 0 3 1 0 

B11 – 4.º Ano 53 0 0 0 11 0 0 

  B12 – Total 222 0 0 0 21 9 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1- Total 
 

2 – Falta de 
aproveitamento 

 
3 – Abandono 

escolar 

 
4 – C/ Planos 

4.1 – Recuperação 4.2 – Acompanhamento 

B13 – 2.º Ano 8 8 0 8 0 

B14 – 3.º Ano 3 3 0 2 0  

     B15 - 4.º Ano 3 3 0 3 0  

       B16 - Total 14 14 0 13 0  
 
4. Concluíram o 1.º ciclo 

 
C/ Anos de frequência 

B17 - 3 anos B18 - 4 anos B19 - 5 anos B20 - 6 anos B21 - 7 ou + anos B22 - Total 

0 37 11 5 0 53 
 

 
Sem aproveitamento 

B23 - Língua Portuguesa B24 - Matemática B25 - L. Portuguesa e Matemática  * 

0 0 0 
 

* Registar as medidas programadas, tendo em vista o sucesso educativo destes alunos (anexar, se necessário) 
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2.º CICLO 

 
1. Alunos 

Ano 
escolaridade 

1 - Portugueses 2 - Estrangeiros 3 - Etnias 4 - Total 5 - ASE  6 - NEE 

 

7 - C/ Planos 
7.1 - 

Recup. 
7.2 - 

Acomp. 

7.3 - 
Desenvol.  

B26 - 5.º Ano 62 0 0 62 41 5 14 4 0 

B27 - 6.º Ano 70 0 0 70 52 5 34 3 0 

   B28 - Total 132 0 0 132 93 10 48 7 0 
 

B29 - Taxa de insucesso   9,92 % B30 - Taxa de abandono  0 % 

 
2. Transitaram de ano 

Ano escolaridade 1 - Total 
2 - S/ Aproveitamento 3 - C/ Planos 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 2.3 - L. Port. e Mat. 3.1 - Recup. 3.2 - Acomp. 3.3- Desenvol. 

B31 - 5.º Ano 59 16 5 2 12 4 0 

B32 - 6.º Ano 61 11 10 0 26 3 0 

    B33 - Total 120 27 15 2 38 7 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1 - Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 

4 - C/ Planos 
 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B34 -5.º Ano 3 3 0 2 0 

B35 -6.º Ano 9 9 0 8 0 

      B36 -Total 12 12 0 10 0 

 
4. Concluíram o 2.º ciclo 

 

C/ Anos de frequência 
 

B37 - 1 ano B38 - 2 anos B39 - 3 anos B40 - 4 anos B41 - 5 ou + anos B42 - Total 
0 48 11 2 0 

61 
 

 

Sem aproveitamento 
 

B43 - Língua Portuguesa B44 - Matemática B45 - L. Portuguesa e Matemática  * 

11 10 1 
 

* Registar as medidas programadas, tendo em vista o sucesso educativo destes alunos (anexar, se necessário) 
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3.º CICLO 
 
1. Alunos 

Ano escolaridade 1 - Portugueses 2 - Estrangeiros 3- Etnias 4 - Total 5 - ASE  6 - NEE 

 

7 - C/ Planos 

7.1 
Recup. 

7.2 
Acomp. 

7.3 
Desenvol. 

B46 - 7.º Ano 71 0 0 71 60 3 33 0 0 

B47 - 8.º Ano 80 0 0 80 57 0 53 0 0 

B48 - 9.º Ano 53 0 0 53 49 0 32 0 0 

   B49 - Total 204 0 0 204 166 3 118 0 0 
 

B50 - Taxa de insucesso   25, 84 % B51 - Taxa de abandono  3, 37 % 

 
2. Transitaram de ano 

Ano escolaridade 1 - Total 

 

2 - S/ Aproveitamento 
 

 

3 - C/ Planos 
 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 
3.1 - 

Recuperação 
3.2 - 

Acompanhamento 
3.3 - 

Desenvolvimento 

B52 - 7.º Ano 54 6 4 16 0 0 

B53 - 8.º Ano 60 7 11 34 0 0 

B54 - 9.º Ano 37 4 3 20 0 0 

      B55 - Total 151 17 18 70 0 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1 - Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 
4 - C/ Planos 

 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B56 - 7.º Ano 17 17 0 17 0 

B57 - 8.º Ano 20 18 2 19 0 

B58 - 9.º Ano 16 12 4 12 0 

      B59 - Total 53 47 6 48 0 

 
4. Concluíram o 3.º ciclo 

 

C/ Anos de frequência 
 

B60 - 2 anos B61 - 3 anos B62 - 4 anos B63 - 5 anos B64 - 6 ou + anos B65 - Total 

0 29 5 3 0 37 
 

 

Sem aproveitamento   

B66 - Língua Portuguesa B67 - Matemática 

4 3 
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II – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 
 
 

1. Definição dos Critérios de Avaliação 
 
 
1.1. Participação  

 
 
 
  

Sim Não 
  A definição dos critérios de avaliação foi reflectida e analisada por todos os docentes do  
  Agrupamento  em sede das estruturas de orientação educativa: 

                  C1 - conselho de docentes X  
                  C2 - conselho de directores de turma X  
                  C3 - departamentos curriculares X  
  C4 - Estas estruturas elaboraram e apresentaram propostas ao CP para definição dos critérios de 
  avaliação  X 

  O CP definiu os critérios de avaliação após análise e negociação para: 
                   C5 - cada ciclo de escolaridade X  

                  C6 - cada ano de escolaridade X  
                  C7 - a construção dos instrumentos de avaliação  X 
                  C8 - a marcação das datas das provas/testes de avaliação 
 

x  
  C9 - Os critérios definidos pelo CP integram o Projecto Curricular de Agrupamento X  
  C10 - Os critérios definidos pelo CP integram os Projectos Curriculares de Turma x  

 
  C11 - Apreciação global 

     A participação dos professores na definição dos critérios de avaliação consiste na elaboração de grelhas, de acordo com a especificidade de 
cada disciplina, e respeitando os critérios definidos em conselho pedagógico há vários anos.  
                                                                                                                                                                        

 
 
1.2. Divulgação  

 
 

 
 
  

Sim Não 
  Os critérios de avaliação definidos pelo CP foram divulgados:  
                  C12 - aos docentes do Agrupamento através das respectivas estruturas X  
                  C13 - aos serviços especializados de apoio educativo através do seu representante no CP 

                   
 X 

                  C14 - aos alunos do 1.º ciclo pelo seu professor X  
  aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos:  
                  C15 - pelos professores de cada disciplina X  
                  C16 - pelo respectivo director de turma 
 

X  
  aos encarregados de educação: 
                  C17 - dos alunos do 1.º ciclo, na primeira reunião do ano lectivo com o professor da turma, 
                  aquando da apresentação dos conteúdos programáticos e dos objectivos a atingir X  

                  C18 - dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos na primeira reunião do ano lectivo com o director de 
                  turma, aquando da apresentação dos conteúdos programáticos e dos objectivos a atingir 
                           

X  

                  C19 - à associação de pais pela direcção executiva x  
 
  C20 - Apreciação global 

         C13: A representante do núcleo dos apoios educativos (de três docentes de Educação Especial , 1-pré-escolar, 1- 1º CEB, 1- 2/3ºCEB) 
desconhece os critérios de avaliação.      
        C17: Foi na 2ª reunião. 
        C18: foi nas primeiras reuniões. 
        C19: Não há associação de pais. Porém os pais, enquanto representantes ao nível das turmas, tiveram conhecimento dos critérios da 
avaliação.  
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1.3. Registo de evidências das acções desenvolvidas  
 
 

 
 
  

Sim Não 
    C21 - Convocatórias para as reuniões do CP X  

  C22 - Convocatórias para as reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  
    C23 - Convocatórias para as reuniões com outros intervenientes no processo de avaliação dos 
    alunos X  

  Actas de reuniões:  
                  C24 - do conselho pedagógico X  
                  C25 - das diversas estruturas de orientação educativa X  
                  C26 - dos departamentos curriculares X  
                  C27 - do conselho de docentes X  
                  C28 - do conselho de directores de turma X  
                  C29 - do conselho de turma X  
                  C30 - dos serviços especializados de apoio educativo   
                  C31 - dos professores do 1.º ciclo com os encarregados de educação X  
                  C32 - dos directores de turma com os encarregados de educação X  
                  C33 - do conselho executivo com a associação de pais  X 
  C34 – Sumários registados no livro de ponto  x 
 
  C35 - Apreciação global 

       C33: Não há associação de pais. 
        C34: Só pontualmente nalgumas disciplinas. 

 
 

2. Operacionalização dos Critérios de Avaliação 
 
2.1. Modalidades de avaliação 

 
 
 
  

Sim Não 
                  C36 - diagnóstica X  
                  C37 - formativa X  
                  C38 - sumativa interna x  
 
 

2.2. Avaliação diagnóstica  
 
 

 
 
  

Sim Não 
  Foi realizada: 
                  C39 - no início do ano lectivo  X 
                  C40 - no decurso do ano lectivo quando necessária  X  
                  C41 - de forma articulada com a avaliação formativa X  
                  C42 - no respeito pelos critérios definidos pelo CP X  
  As matrizes das provas/testes foram construídas através de: 
                  C43 - um trabalho plural e partilhado  X 
                  C44 - um trabalho meramente individual X  
  C45 – Os docentes do Agrupamento realizaram provas/testes de avaliação diagnóstica X  
  C46 - Os docentes realizaram o teste de avaliação diagnóstica, com base numa matriz uniforme, para 
  os alunos do mesmo ano de escolaridade  x 

  C47 - O Projecto Curricular de Turma contempla estratégias de diferenciação pedagógica X  
 

  C48 - Apreciação global: Os critérios de avaliação constituem um referencial mínimo em termos concretos. Os professores ficam com a ideia que 
devem atender a outros aspectos para além dos testes. 

         C39: Só muito pontualmente foi realizada avaliação diagnostica no início do ano. 
           C36: Somente em casos muito pontuais, como em EVT. 
           C46: Somente nos anos iniciais de ciclo foi usada a mesma prova de avaliação diagnostica. 
 

 
 
 
2.3. Avaliação formativa  Sim Não 
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  Foi realizada:  
                  C49 - no decurso do ano lectivo, assumindo um carácter contínuo e sistemático X  
                  C50 - de forma articulada com a avaliação diagnóstica x  
                  C51 - no respeito pelos critérios definidos pelo conselho pedagógico X  
  C52 - Constituiu a principal modalidade de avaliação X  
  C53 - Recorreu a uma variedade de instrumentos de avaliação X  
  C54 - Contribuiu para a reformulação do Projecto Curricular de Turma X  
  Os instrumentos de avaliação foram construídos através de: 
                  C55 - um trabalho plural e partilhado  X 
                  C56 - um trabalho meramente individual x  
 
  C57 - Apreciação global 

         C50: Somente nos casos em que teve lugar avaliação diagnostica. 
          C55: Em casos muito pontuais isso verifica-se, sem expressão no conjunto do Agrupamento. 
 

 
 
2.4. Avaliação sumativa interna  Sim Não 

  Foi realizada:  
                  C58 - no final de cada período lectivo X  
                  C59 - no final de cada ano X  
                  C60 - no final de cada ciclo X  
                  C61 - utilizou a informação recolhida no âmbito da avaliação formativa X  
                  C62 - respeitou os critérios definidos pelo conselho pedagógico X  
  Os instrumentos de avaliação foram construídos através de:  
                  C63 - um trabalho plural e partilhado x  
                  C64 - um trabalho meramente individual  X 
  Foi da responsabilidade: 
                  C65 - do professor de cada turma, no 1.º ciclo, em articulação com o conselho de docentes X  
                  C66 - dos professores que integram o conselho de turma nos 2.º e 3.º ciclos X  
  A informação resultante: 
                  C67 - traduziu a formulação de um juízo global sobre as aprendizagens realizadas pelos 
                 alunos X  

  No 1.º ciclo, expressou-se de forma descritiva:  
                  C68 - nas áreas curriculares disciplinares x  
                  C69 - nas áreas curriculares não disciplinares X  
                  C70 - nas actividades de enriquecimento curricular  X  
  Nos 2.º e 3.º ciclos expressou-se:  
                  C71 - numa classificação de 1 a 5 em todas as disciplinas X  
                  C72 - numa menção qualitativa nas áreas curriculares não disciplinares  X  
  C73 - A informação aos encarregados de educação foi acompanhada de uma apreciação descritiva X  
  C74 - O registo de língua utilizado nos documentos de avaliação trimestral é acessível a qualquer 
  encarregado de educação  x 

  O resultado da avaliação sumativa interna promoveu a adopção de estratégias com vista ao  
  sucesso educativo dos alunos, designadamente: 
                  C75 - Planos de recuperação x  
                  C76 - Planos de acompanhamento x  
                  C77 - Planos de desenvolvimento  x 
  C78 - A progressão ou retenção dos alunos baseou-se na avaliação sumativa interna x  

 
  C79 - Apreciação global 

         C63: As fichas de avaliação sumativa são comuns. 
          C74: Apesar do registo de língua ser o comum em ambiente escolar, há encarregados de educação que não entendem. 
          C 77: Não funcionou qualquer plano de desenvolvimento. 

 
 

2.4.1. Avaliação sumativa extraordinária 
 
 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  C80 -  Foram submetidos a esta modalidade de avaliação os alunos já retidos em qualquer ano de 
  escolaridade e que não possuíam condições necessárias para progredir  X 

  C81 - As propostas de retenção repetida foram apresentadas ao CP pelo professor do 1.º ciclo  X 
                  - com pareceres dos: 
                          C82 - encarregados de educação  X 
                          C83 - serviços de psicologia e orientação  X 
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                  C84 - com um plano de acompanhamento  X 
  C85 - As propostas de retenção repetida foram apresentadas ao CP pelo conselho de turma (2.º e 3.º 
  ciclos)  X 

                  - com pareceres dos: 
                          C86 - encarregados de educação  X 
                          C87 - serviços de psicologia e orientação  X 
                  C88 - com um plano de acompanhamento  X 
                  C89 - com proposta para percurso alternativo ou curso de educação e formação  x 

 
  C90 - Apreciação global 

        Não se verificou nenhuma situação de avaliação sumativa extraordinária. 
 

 
 
2.4.2. Casos especiais de progressão  

 
 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  C91- Progrediram mais rapidamente no ensino básico os alunos que revelaram capacidades de 
  aprendizagem excepcionais    X 

  C92- As propostas de progressão antecipada foram apresentadas ao CP pelo professor do 1.º ciclo  X 
                  - acompanhadas de pareceres dos: 
                          C93 - encarregados de educação  X 
                          C94 - serviços especializados de apoio educativo ou psicólogos  X 
  C95 - As propostas de progressão antecipada foram apresentadas ao CP pelo conselho de turma (2.º 
  e 3.º ciclos)  X 

                  - acompanhadas de pareceres dos:  X 
                          C96 - encarregados de educação  X 
                          C97 - serviços especializados de apoio educativo ou psicólogos  x 

 
  C98 - Apreciação global  
             Não se verificou nenhum caso especial de progressão. 
            C94: O Agrupamento não tem psicólogo. 
 
 
 

2.5. Auto-avaliação  
 

 
 
  

Sim Não 
  C99 - Os alunos participaram, de forma sistemática, na sua própria avaliação X  
  C100 - Os alunos, a partir do 3.º ano de escolaridade efectuaram uma auto-avaliação escrita X  
  C101 - A matriz da ficha de auto-avaliação foi elaborada de acordo com os princípios definidos pelo 
  CP X  

 
  C102 - Apreciação global 
           A ficha de auto-avaliação é comum e é preenchida no final do período. 

 
 
 
 
 
 
2.6 Processo individual do aluno Sim Não 

  C103 - O percurso escolar do aluno encontra-se documentado no seu processo individual X  
  C104 - O processo individual proporciona uma visão global desse percurso  x  
  C105 - Estão arquivados registos das diversas modalidades de avaliação sobre o desempenho dos 
  alunos  X 

                  C106 - diagnóstica  x 
                  C107 - formativa  x 
                  C108 - sumativa x  
                  C109 - auto-avaliação  x 
  C110 - O Regulamento Interno estabelece as regras para consulta do processo individual  x 

 
  C111 - Apreciação global 

          C104: A visão que proporciona é a que resulta das fichas avaliação sumativa, que nem sempre constam. 
              C106 e C109: Somente do 1º CEB. 
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2.7. Avaliação externa  Sim Não 

  A Direcção Executiva enviou à Direcção Regional o relatório da avaliação relativo às provas de 
  aferição, contendo:  
                  C112 - a análise do desempenho dos alunos do Agrupamento X  
                  C113 - o plano de acção para o ano lectivo seguinte x  

 
  C114 -  Apreciação global 

        O plano de acção está a concretizar-se com a atribuição de 45 minutos de oferta de escola a Matemática, orientação do Estudo 
Acompanhado para as valências de Língua Portuguesa e de Matemática, apoios educativos a Matemática, e previsão de sala de estudo (com a 
valência de Língua Portuguesa e Matemática (que ainda não foi concretizada por motivo de horários)).  

 
 

2.8. Monitorização do processo de avaliação  Sim Não 
  Procedimentos regulares de monitorização:  
                  C115 - nas diversas estruturas de orientação educativa para cumprimento e operaciona- 
                  lização dos critérios de avaliação  X  

                  - no conselho pedagógico para assegurar: 
                          C116 - o cumprimento do currículo nacional X  
                          C117 - o primado da avaliação formativa X  
                          C118 - a valorização dos processos de auto-avaliação  X 
                          C119 - a utilização de técnicas e instrumentos diversificados de avaliação X  
                          C120 - a (re)orientação do processo educativo X  
                          C121 - a retenção dos alunos como medida pedagógica de última instância X  
                          C122 - a participação de diversos intervenientes x  

 
 

                        Sim Não 
                          C123 - professores X  
                          C124 - alunos  X 
                          C125 - conselho de docentes X  
                          C126 - conselho de turma X  
                          C127 - órgãos de gestão X  
                          C128 - encarregados de educação X  
                          C129 - serviços especializados de apoio educativo   
                  - na direcção executiva para garantir a transparência, rigor e a equidade do processo:  
                          C130 - cumprimento das orientações definidas a nível nacional X  
                          C131 - respeito pelas regras estabelecidas no Regulamento Interno X  
                          C132 - salvaguarda dos interesses de todos os intervenientes  X  
 
  C133 - Apreciação global: A monitorização da avaliação é na substância um trabalho individual dos professores. Todos os outros intervêm de 
modo pontual e formal. 

           C118 e C124: Não foram recolhidos dados que evidenciem estes itens, para além da auto-avaliação de fim de período, cujo reflexo na 
avaliação sumativa não é sentido. 

 
 
2.9. Registo de evidências das acções desenvolvidas 

 
 

 
 
  

Sim Não 
    C134 - Convocatórias para reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  

  C135 - Convocatórias para reuniões do prof. 1.º ciclo c/ os encarregados de educação X  
  C136 - Convocatórias para reuniões do director de turma c/ os encarregados de educação X  
  C137 - Actas de reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  
  C138 - Actas de reuniões com os encarregados de educação X  
  C139 - Ordens de serviço X  
  C140 - Dossiers de departamento X  
  C141 - Processos individuais dos alunos X  
  C142 - Portfolios construídos pelos alunos  X 
  C143 - Cadernetas escolares  X 
  C144 - Sumários registados no livro de ponto   X 
  C145 - Planos de recuperação X  
  C146 - Planos de acompanhamento X  
  C147 - Planos de desenvolvimento  X 
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  C148 - Regulamento Interno X  
  C149 - Projecto Curricular de Agrupamento X  
  C150 - Projectos Curriculares de Turma X  
  C151 - Relatórios intercalares de avaliação das aprendizagens elaborados pelas diversas estruturas 
  de orientação educativa x  

 
  C152 - Apreciação global 

        C142: Não há portfolios.  
        C143: As cadernetas não são usadas.           
        C147: Não há planos de desenvolvimento. 
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III – ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS E RESULTADOS 
 

1. Elaboração e implementação de Planos 
 

1.1 Planos de recuperação Sim Não 
  Os planos de recuperação foram elaborados:  
    no final do 1.º período: 
                  D1 - para os alunos do 1.º ciclo, sempre que revelaram dificuldades em prosseguir com 
                  sucesso as aprendizagens X  

                  D2 - para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos por terem obtido três ou mais níveis inferiores a 3 X  
  no decurso do 2.º período, até à interrupção das aulas no Carnaval: 
                  D3 - sempre que os alunos indiciaram dificuldades de aprendizagem  X 
    pelo professor do 1º ciclo, com a participação: 
                  D4 – de outros técnicos de educação  X 
                  D5 - dos próprios alunos X  
                  D6 - dos encarregados de educação X  
    pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de:   
                  D7 - outros técnicos de educação  X 
                  D8 - os próprios alunos X  
                  D9 - os encarregados de educação X  
  D10 - As propostas dos planos de recuperação foram submetidas à apreciação do CP para avaliação 
  da sua adequabilidade às situações diagnosticadas X  

  D11 - Os planos, depois de aprovados, foram apresentados à direcção executiva X  
  D12 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução X  
  D13 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de recuperação aos encarregados de 
  educação X  

  D14 - O Agrupamento procedeu de imediato à sua implementação  X  
 

 D15 -  Apreciação global 
       D4 e D7: Não há outros técnicos de educação.       
        D5 e D8: Há alunos que supostamente foram alvo de um plano de recuperação, mas não têm consciência disso, porque não sentiram nada 
de diferente na prática pedagógica. Caso do Fábio David P. Figueiredo, do 6º C. 
       D6 e D9: Tomaram conhecimento, assinando os planos. 

 
 

1.2. Planos de acompanhamento   Sim Não 
  D16 - Os planos de acompanhamento foram elaborados no final do ano lectivo para os alunos que  
  tenham sido objecto de retenção em resultado da avaliação sumativa interna X  

  D17 - Pelo professor do 1º ciclo com a participação de: X  
                  D18 - outros técnicos de educação  X 
                  D19 - os próprios alunos X  
                  D20 - os encarregados de educação X  
  D21 - Pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos com a participação de:   
                  D22 - outros técnicos de educação  X 
                  D23 - os próprios alunos X  
                  D24 - os encarregados de educação X  
  D25 - As propostas dos planos de acompanhamento foram submetidas à apreciação do CP para 
  avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas X  

  D26 - Os planos, depois de aprovados, foram apresentados à direcção executiva X  
 

 Sim Não 
  D27 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução X  
  D28 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de acompanhamento aos encarregados de 
  educação X  

  D29 - Os planos de acompanhamento elaborados no ano lectivo anterior estão a ser aplicados aos 
  alunos  X  

 
  D30 - Apreciação global 

       D18 e D22: Não há outros técnicos de educação. 
         D24: Os encarregados de educação assinaram os planos em Novembro de 2007. 

 
 

1.3 Planos de desenvolvimento 
 

 
 
  

Sim Não 
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  D31 - Os planos de desenvolvimento foram elaborados, no final do 1.º período, para os alunos que  
  revelaram capacidades excepcionais de aprendizagem  X 

  D32 - Pelo professor do 1º ciclo com a participação de:  X 
                  D33 - outros técnicos de educação  X 
                  D34 - os próprios alunos  X 
                  D35 - os encarregados de educação  X 
  D36 - Pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de:  X 
                  D37 - outros técnicos de educação  X 
                  D38 - os próprios alunos  X 
                  D39 - os encarregados de educação  X 

  D40 - As propostas dos planos de desenvolvimento foram submetidas à apreciação do CP para 
  avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas  X 

  D41 - Os planos de desenvolvimento depois de aprovados foram apresentados à direcção executiva  X 
  D42 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução  X 
  D43 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de desenvolvimento aos encarregados de 
  educação  X 

  D44 - O Agrupamento procedeu de imediato à sua implementação   x 
 

  D45 - Apreciação global 
       Não funcionou nem funciona qualquer plano de desenvolvimento. 

 
 
 

2. Outras estratégias de melhoria organizacional 
 

 
  

Sim Não 
  D46 - Humanização do espaço físico do Agrupamento  X 
  D47 - Elaboração de horários em função dos interesses dos alunos  X 
  D48 - Atendimento dos encarregados de educação em tempo ajustado aos seus horários laborais X  
  D49 - Participação activa dos encarregados de educação na vida da escola  X 
  D50 - Diversificação ajustada de recursos didáctico-pedagógicos  X 
  D51 - Melhoria no sistema de comunicação interna no Agrupamento  X 
  D52 - Melhoria no sistema de comunicação com a comunidade educativa X  
  D53 - Outras  X 

 
  D54 - Apreciação global 

         D46: Faltam espaços cobertos de Inverno, e gabinetes de trabalho para professores. Também faltam salas. 
         D47: Os horários dos transportes escolares não são adequados, esperando os alunos cerca de 8 horas por semana. 
         D50: A sala de estudo não funciona. O quadro interactivo também não funciona, por falta de formação dos professores. 
         D51: Os departamentos interferem pouco nos contextos. As situações aparecem já praticamente definidas. 
         D52: O registo de língua da avaliação não é entendido pelos encarregados de educação, de acordo com a informação dos próprios. 
         D53: A vida pedagógica concreta depende quase exclusivamente de cada professor individualmente.  
                  Os alunos esperam em média 8 horas/semana pelo transporte de regresso, sem espaço coberto.  
                  A sala de estudo não funciona. 
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IV – AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
1. Estratégias  

 
 
  

Sim Não 
  O Agrupamento avaliou as estratégias de melhoria relativas: 
                   E1 - à implementação dos Planos (III.1) X  
                  E2 - outras estratégias de carácter organizacional (III.2) X  
 As estratégias adoptadas foram objecto de avaliação: 
                  E3 - contínua e sistemática  X 
                  E4 - apenas no final do ano  X 
  E5 - A avaliação realizada foi participada por todos os intervenientes X  
  O Agrupamento possui registos que evidenciam a avaliação:  
                  E6 - global dos Planos implementados X  
                  E7 - das estratégias de melhoria organizacional x  
  E8 - O relatório resultante da avaliação dos Planos foi enviado à respectiva DRE X  
 
  E9 - Apreciação global 
          E3: A avaliação contínua e sistemática é informal, no final de período e de ano tem cunho formal. 
          E 6: A avaliação dos planos acontece sobretudo ao nível dos conselhos de turma.                                                                                        

 
 
2. Resultados escolares 

 
  

Sim Não 
  Existiram momentos de reflexão entre os docentes para analisar os resultados escolares: 
                  E10 - apenas no final de cada período lectivo X  
                  E11 - com regularidade, no decurso do ano lectivo  X 
                  E12 - só no final do ano lectivo  X 
  Foi efectuada análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos dos 1.º e 2.º ciclos  
  na avaliação sumativa interna e nas provas de aferição:  
                  E13 - por turma X  
                  E14 - ano  X  
                  E15 - ciclo X  

  E16 - Foi efectuada análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos do 3.º ciclo na  
  avaliação sumativa interna e na sumativa externa (exames nacionais) X  

  E17 - Foram elaborados estudos comparativos dos resultados alcançados no final do ano lectivo com  
  os do ano anterior X  

  A avaliação dos resultados foi considerada na preparação do ano lectivo seguinte, designadamente: 
                  E18 - na organização e gestão pedagógica X  
                  E19 - na reformulação de práticas lectivas  X 
                  E20 - no reforço da avaliação formativa  X 

 
  E21 - Apreciação global 
      E10: E nas reuniões intercalares de avaliação. 
      Da análise dos resultados escolares resultou: Plano da Matemática (do 5º ao 9º ano), 45 minutos de oferta de escola a Matemática (desde o 
5º ano, desde há dois anos), continuidade pedagógica, laboratório de matemática, clube de matemática, Estudo Acompanhado, no 2º ciclo, (com 
professores de Português e Matemática ou afins), assessoria ao 3º CEB (4 horas para dinamização do Laboratório, 4 horas de assessoria ao 
Estudo Acompanhado (isto é, pares pedagógicos no 3º CEB) e apoios a Matemática (prestados em tempo não lectivo a nível de 
estabelecimento).  
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Relatório Síntese 
Resultados Escolares e Estratégias de Melhoria no Ensino Básico  

 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MÕES – CASTRO DAIRE                               CÓDIGO: 330322 
 
 
Período de intervenção: De 29.11.2007 a 3.12.2007   
 
Turmas seleccionadas: EB1 de Reriz (processos de 3 alunos do 2º ano e 1 do 3º), 6º C, 9º B 
 
INTRODUÇÃO 
 
No âmbito da actividade Resultados Escolares e Estratégias de Melhoria no Ensino Básico, inserida no programa 
de acompanhamento do Plano Anual de Actividades da Inspecção-Geral da Educação, foi elaborado este relatório 
que apresenta as conclusões mais relevantes referentes às quatro áreas a seguir mencionadas e que foram 
objecto de análise nesse Agrupamento de Escolas. 
 
 
1. RESULTADOS ESCOLARES 
 
1.1. Indicadores de sucesso 
 
Tendo como referência os indicadores de sucesso apurados pela IGE1

 

, do ano lectivo de 2004/2005 e os dados 
fornecidos pelo Agrupamento relativos ao ano lectivo de 2006/2007, estabeleceu-se a comparação dos resultados 
obtidos pelos alunos. 

Aspectos mais positivos 
 
 Taxa de transição ao 2.º ciclo (94,6 %), apesar 1% inferior à média do indicador de referência (95,6%), sendo 

que 61,8 % dos alunos com planos de recuperação e 100% com planos de acompanhamento transitaram de 
ano. 

 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Taxa de transição ao 2.º ciclo com 11 ou mais anos (9,4%), superior ao indicador de referência (0 %); 
 Percentagem de alunos que transita de ano, sem aproveitamento a Língua Portuguesa e a Matemática, 

sobretudo no 2º ciclo; 
 Taxa de transição no 3.º ciclo (71,2 %), 6,9% inferior à média do indicador de referência (78,1%); 
 Taxa de sucesso no 3.º ciclo (74,2 %), 2% inferior à média do indicador de referência (76, 8%); 
 Taxa de desperdício2

 

 no ensino básico (3, 4 %), apesar de inferior à média do indicador de referência (13, 
4%). 

1.2. Provas de aferição 
 
Tendo como referência os resultados nacionais das provas de aferição relativos ao ano lectivo de 2006/20073 e os 
dados fornecidos pelo Agrupamento referentes aos anos lectivos de 2005/20064 a 2006/20075

 

, em relação às 
disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática, estabeleceu-se a comparação dos resultados obtidos. 

 
 
 
 

                                              
1 www.ige.min-edu.pt (Avaliação, Desempenho Escolar dos Alunos, SUBSITE). 
2 Valor óptimo 0%. 
3 Provas de aferição do 4.º Ano 2006/2007 (Língua Portuguesa - 89,10%; Matemática - 80,30%) e 6.º Ano (Língua Portuguesa - 85,40%; 
Matemática - 58,90%). 
4 Provas de aferição do 4.º Ano 2005/2006 (Língua Portuguesa - 57%; Matemática - 34%) e 6.º Ano (Língua Portuguesa - 55%; Matemática - 
17%). 
5 Provas de aferição do 4.º Ano 2006/2007 (Língua Portuguesa – 90,73%; Matemática - 82,80%) e 6.º Ano (Língua Portuguesa - 53,85%; 
Matemática - 50,77%). 
 

http://www.ige.min-edu.pt/�
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Aspectos mais positivos 
 
 Evolução da taxa de sucesso de Língua Portuguesa e a Matemática, no 1º ciclo; 
 Evolução da taxa de sucesso de Matemática, no 2º ciclo. 
 Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (90,73), no 1.º ciclo, 1,63% acima da média nacional; 
 Localização da taxa de Matemática (82,80%), no 1.º ciclo, 2,5 % acima  da média nacional; 
 
 Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Evolução da taxa do sucesso de Língua Portuguesa no 2.º ciclo; 
 Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (53,85%), no 2.º ciclo, 31,55% abaixo da média 

nacional; 
 Localização da taxa de sucesso de Matemática (50,77%), no 2.º ciclo, 8,13% abaixo da média nacional. 
 
1.3. Exames nacionais do 9.º ano 
 
Tendo como referência os resultados nacionais dos exames 2006//20076 e os dados fornecidos pelo Agrupamento 
relativos aos anos lectivos de 2004/2005 a 2006/2007, em relação às disciplinas de Língua Portuguesa7 e de 
Matemática8

 
, estabeleceu-se a comparação dos resultados obtidos. 

 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Evolução da taxa do sucesso de Língua Portuguesa, instável e sem tendência definida, embora no ano lectivo 

2006/2007 tenha sido igual à média nacional; 
 Evolução da taxa do sucesso de Matemática, com tendência decrescente; 
 Localização da taxa de sucesso de Matemática (10%), 19%, abaixo da taxa nacional. 
 
2. PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 
 
2.1. Definição dos Critérios de Avaliação 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Definição dos critérios de avaliação pelo Conselho Pedagógico (CP), para cada ciclo e ano de escolaridade e 

para a marcação das datas das provas/testes de avaliação; 
 Definição dos critérios pelo CP; 
 Inclusão dos critérios definidos no Projecto Curricular de Agrupamento (PCA) e nos Projectos Curriculares de 

Turma (PCT); 
 Divulgação dos critérios de avaliação definidos junto de todos os docentes, alunos e encarregados de 

educação, em termos genéricos. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Reflexão sobre os critérios de avaliação, em ordem à elaboração de proposta(s) e respectiva exequibilidade, 

por parte dos docentes do Agrupamento em sede das estruturas de orientação educativa e de apoio 
educativo; 

 Definição dos critérios de avaliação pelo CP, após análise e negociação; 
 Construção dos instrumentos de avaliação, tendo em consideração a definição dos critérios de avaliação. 
 
2.2. Operacionalização dos Critérios de Avaliação 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Implementação das modalidades de avaliação diagnóstica, nos anos iniciais de ciclo, respeitando os critérios 

definidos; 
 Implementação das modalidades de avaliação (formativa e sumativa), respeitando os critérios definidos; 

                                              
6 Exames do 9.º Ano 2006/2007 (Língua Portuguesa - 88%; Matemática - 29%). 
7  Ano Lectivo 2004/2005 (74%), ano lectivo 2005/2006 (41%), ano lectivo 2006/2007 (88%). 
8 Ano Lectivo 2004/2005 (24%), ano lectivo 2005/2006 (17%), ano lectivo 2006/2007 (10%). 
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 Formulação descritiva da avaliação sumativa interna, no 1º ciclo, das áreas curriculares disciplinares e não 
disciplinares e das actividades de enriquecimento curricular; 

 Elaboração e aplicação de mesmas provas/testes de avaliação diagnóstica pelos docentes do Agrupamento 
nos anos iniciais de ciclo; 

 Utilização de uma variedade de instrumentos de avaliação formativa; 
 Realização da avaliação sumativa interna de acordo com os critérios definidos pelo CP utilizando a 

informação recolhida no âmbito da avaliação formativa; 
 Realização da avaliação formativa, no decurso do ano lectivo, assumindo um carácter contínuo e sistemático; 
 Construção dos instrumentos para avaliação sumativa interna através de um trabalho plural e partilhado; 
 Corresponsabilização dos conselhos de docentes e dos conselhos de turma na avaliação sumativa; 
 Atribuição de uma menção qualitativa nas áreas curriculares não disciplinares, nos 2º e 3º ciclos; 
 Apreciação descritiva referente à avaliação sumativa interna na informação prestada aos encarregados de 

educação; 
 Elaboração de planos de recuperação e de acompanhamento, como estratégia de melhoria do sucesso 

educativo, resultante da avaliação sumativa interna;  
 Apresentação ao CP, pelo conselho de turma (2º e 3º ciclos), das propostas de retenção repetida dos alunos, 

acompanhadas dos pareceres dos encarregados de educação, com um plano de acompanhamento. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Implementação da modalidade de avaliação diagnóstica, além dos anos iniciais de ciclo, respeitando os 

critérios definidos; 
 Construção de matrizes uniformes para as provas/testes e dos instrumentos de avaliação através de um 

trabalho plural e partilhado; 
 Realização de testes de avaliação diagnóstica, com base em matrizes construídas, para os alunos do mesmo 

ano de escolaridade; 
 Articulação das diversas modalidades de avaliação (diagnóstica, formativa e sumativa) com as estratégias de 

diferenciação pedagógica, no respeito pelos critérios definidos pelo CP, e considerando as estratégias 
contempladas nos PCT; 

 Construção dos instrumentos de avaliação formativa através de um trabalho plural e partilhado; 
 Apreciações escritas nos documentos de avaliação com linguagem acessível a qualquer encarregado de 

educação; 
 Implementação concreta, em termos pedagógicos, de planos de recuperação e de acompanhamento, como 

estratégia de melhoria do sucesso educativo, resultante da avaliação sumativa interna;  
 Inclusão no processo individual do aluno de documentação que revele o seu percurso escolar;  
 Monitorização, para lá da consideração estatística, do processo de avaliação nas diversas estruturas de 

orientação educativa, conselho pedagógico e conselho executivo. Reorientação do esforço para a situação 
pedagógica concreta. 

 
3. ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS E DOS RESULTADOS 
 
3.1. Elaboração e Implementação de Planos 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Elaboração dos planos de recuperação, no final do 1.º período, pelo professor titular, com a participação dos 

encarregados de educação, para os alunos do 1.º ciclo, sempre que revelaram dificuldades em prosseguir 
com sucesso as aprendizagens; 

 Elaboração dos planos de recuperação, pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação dos 
encarregados de educação, no final do 1.º período, para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos, que tenham obtido três 
ou mais níveis inferiores a 3; 

 Elaboração dos planos de acompanhamento pelo professor do 1º ciclo, e pelo conselho de turma, nos 2º e 3º 
ciclos, com a participação dos encarregados de educação; 

 Apresentação dos planos de recuperação e de acompanhamento, depois de aprovados, à Direcção Executiva;  
 Comunicação dos planos aos encarregados de educação. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Apreciação pelo CP das propostas dos planos de recuperação, para avaliação da sua adequabilidade às 

situações diagnosticadas;  
 Implementação imediata dos planos de recuperação; 
 Elaboração dos planos de acompanhamento para os alunos que foram retidos, em resultado da avaliação 

sumativa interna; 
 Apreciação pelo CP das propostas dos planos acompanhamento, para avaliação da sua adequabilidade às 

situações diagnosticadas;  
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 Implementação dos planos de acompanhamento desde o início do ano lectivo. 
 
3.2. Outras Estratégias de Melhoria Organizacional 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Atendimento dos encarregados de educação em tempo flexível e ajustado aos seus horários laborais; 
 Existência do Plano e  comissão de melhoria; 
 Existência do Núcleo de Articulação Curricular e Núcleo de Articulação de Projectos (este previsto); 
 Distribuição de tarefas ao nível do CP neste ano lectivo. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Planeamento e monitorização das práticas pedagógicas; 
 Elaboração de horários em função dos interesses dos alunos; 
 Diversificação ajustada dos recursos didáctico-pedagógicos no 1º ciclo; 
 Maior contribuição das estruturas intermédias; 
 Funcionamento da sala de estudo; 
 Uso das novas tecnologias, para divulgação da informação.  
 
4. AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Elaboração e envio, à respectiva DRE, pela Direcção Executiva, do relatório resultante da avaliação dos 

planos e do relatório da avaliação relativo às provas de aferição, de acordo com o ponto n.º 7 do Despacho n.º 
2351/2007, de 14 de Fevereiro; 

 Preparação do ano lectivo seguinte, no que respeita à organização e à gestão pedagógica, tendo em atenção 
os resultados da avaliação; 

 Realização de análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos dos 1.º e 2.º ciclos na avaliação 
sumativa interna e nas provas de aferição, por turma, por ano e por ciclo, bem como a análise comparativa 
entre os resultados obtidos pelos alunos do 3.º ciclo na avaliação sumativa interna e na sumativa externa 
(exames nacionais). 

 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Avaliação por parte da gestão intermédia e de topo das estratégias de melhoria realizadas relativas à 

implementação dos planos e de outras medidas de carácter organizacional; 
 Monitorização das estratégias de melhoria adoptadas, em tempo útil; 
 Participação de todos os intervenientes na avaliação realizada; 
 Criação de momentos de reflexão entre os docentes para análise dos resultados escolares, com regularidade, 

no decurso do ano lectivo e no final do ano; 
 Elaboração de estudos comparativos dos resultados alcançados no final do ano lectivo com os do ano 

anterior; 
 Preparação do ano lectivo seguinte, no que respeita à reformulação das práticas lectivas, tendo em atenção 

os resultados da avaliação, nomeadamente as baixas taxas de sucesso a matemática, nos exames nacionais 
do 9.º ano, por se revelarem muito preocupantes, e as discrepâncias entre as taxas de sucesso de Língua 
Portuguesa e de Matemática. 

 

 
Data: 4/12/2007 
 
O Inspector: Adelino Cardoso de Almeida 
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Resultados escolares e estratégias de melhoria no ensino básico  
 

Ano lectivo 2007/2008 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO 

 

 
 

 
2. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO (em números) 

 

Estabelecimentos  
 
A1 – Ed. Pré-Esc. A2 – 1.º C A3 – 2.º e 3.º C A4 – EBI A5 – 3.º C/Sec. A6 – Sec./ 3.º 

C 
A7 – Sec. A8 – Total 

7 10 1 0 0 0 0 18 

 
Crianças/Alunos 

A9 – Ed. Pré-Esc. A10 – 1.º C A11 – 2.º C A12 – 3.º C A13 – Total 

169 336 180 216 901 
 
Docentes c/ componente lectiva 

A14 – Ed. Pré-Esc. A15 – 1.º C A16 – 2.º C A17 – 3.º C A18 – Apoio Educativo A19 – Total 

11 23 26 35 10            105 
 

A20 – Docentes s/ componente lectiva A21 – Dinamizadores (AEC) 

1 26 
 
Psicólogos 

A22 – A tempo inteiro A23 – A tempo parcial A24 – Total 

0 0 0 

 
Funcionários 
A25 – Auxiliares Acção Educativa A26 – Administrativos A27 – Outros A28 – Total 

32 8 1-POC 41 

 

Agrupamento Agrupamento de Escolas Ana de Castro Osório Código 161720 
    

Escola sede Escola EB 2,3 Ana Castro Osório Código 342040 
  

Endereço Urbanização Modorno Sul 
  

Localidade Mangualde Código Postal 3530 Mangualde 
    

Concelho Mangualde Distrito Viseu 
    

Telefone 232619750 Fax 232619751 
    

E-mail info@eb23-ana-castro-osorio.rcts.pt   

mailto:info@eb23-ana-castro-osorio.rcts.pt�


 
 
ACTIVIDADE I.2 
Resultados escolares e estratégias de melhoria no ensino básico 

 

3 

I – RESULTADOS ESCOLARES 
      (dados relativos ao ano lectivo anterior)  
                                 2006/2007 

 
1.º CICLO 

 
1. Alunos 

Ano escolaridade 1- Portugueses 2 –Estrangeiros 3 –
Etnias 

4 –Total 5 –ASE  6 –NEE 
7 – C/ Planos 

7.1 – 
Recup. 

7.2 – 
Acomp. 

7.3 –
Desenvol. 

B1 – 1.º Ano 80 3 2 85 34 1 1 0 0 

B2 – 2.º Ano 93 2 2 97 45 4 12 1 0 

B3 – 3.º Ano 70 0 2 72 21        12 5 0 0 

B4 – 4.º Ano 88 1 2 91 28 10 10 2 0 

      B5 – Total 331 6 8 345 128 27 28 3 0 
 

B6 – Taxa de insucesso  3,48% B7 – Taxa de abandono  0% 

 
2. Transitaram de ano 

Ano 
escolaridade 

1- Total 
2 – S/ Aproveitamento 3 – C/ Planos 

2.1 – L. Portuguesa 2.2 – Matemática 2.3 – L. Port. E 
Mat. 

3.1 – Recup. 3.2 – Acomp. 3.3 – Desenvol. 

B8 – 1.º Ano 85 0 0 0 1 0 0 

B9 – 2.º Ano 91 0 0 0 6 1 0 

B10 – 3.º Ano 72 0 0 0 5 0 0 

B11 – 4.º Ano 85 0 0 0 5 2 0 

  B12 – Total 333 0 0 0 17 3 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1- Total 
 

2 – Falta de 
Aproveitamento 

 
3 – Abandono 

Escolar 

 
4 – C/ Planos 

4.1 – Recuperação 4.2 – Acompanhamento 

B13 – 2.º Ano 6 6 0 6 0 

B14 – 3.º Ano 0 0 0 0 0 

     B15 - 4.º Ano 6 6 0 5 0 

       B16 - Total 12 12 0                  11 0 

 
4. Concluíram o 1.º ciclo 

 
C/ Anos de frequência 

B17 - 3 anos B18 - 4 anos B19 - 5 anos B20 - 6 anos B21 - 7 ou + anos B22 - Total 

0 73 9               3 0 85 
 

 
Sem aproveitamento 

B23 - Língua Portuguesa B24 – Matemática B25 - L. Portuguesa e Matemática  * 

0 0 O 
 

* Registar as medidas programadas, tendo em vista o sucesso educativo destes alunos (anexar, se necessário) 
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2.º CICLO 

 
1. Alunos 

Ano 
escolaridade 

1 - Portugueses 2 - Estrangeiros 3 - Etnias 4 - Total 5 - ASE  6 - NEE 

 

7 - C/ Planos 
7.1 - 

Recup. 
7.2 - 

Acomp. 

7.3 - 
Desenvol.  

B26 - 5.º Ano 75 2 4 81 25 12 9 6 0 

B27 - 6.º Ano 70 4 1 75 27 5 19 3 0 

   B28 - Total 145 6 5 156 52 17 28 9 0 
 

B29 - Taxa de insucesso   12,82% B30 - Taxa de abandono  1% 

 
2. Transitaram de ano 

Ano escolaridade 1 - Total 
2 - S/ Aproveitamento 3 - C/ Planos 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 2.3 - L. Port. e Mat. 3.1 - Recup. 3.2 - Acomp. 3.3- Desenvol. 

B31 - 5.º Ano 71 4 13 3 3 6 0 

B32 - 6.º Ano 65 6 3 0 10 2 0 

    B33 - Total 136 10 16 3 13 8 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1 - Total 
 

2 - Falta de 
Aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 

4 - C/ Planos 
 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B34 -5.º Ano 10 9 1 6 0 

B35 -6.º Ano 10 10 1 9 1 

      B36 -Total 20 19 2 15 1 

 
4. Concluíram o 2.º ciclo 

 

C/ Anos de frequência 
 

B37 - 1 ano B38 - 2 anos B39 - 3 anos B40 - 4 anos B41 - 5 ou + anos B42 - Total 
0 63 2 0 0 

65 
 

 

Sem aproveitamento 
 

B43 - Língua Portuguesa B44 - Matemática B45 - L. Portuguesa e Matemática  * 

6 3 0 
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3.º CICLO 

1. Alunos 

Ano escolaridade 1 - Portugueses 2 - Estrangeiros 3- Etnias 4 - Total 5 - ASE  6 - NEE 

 

7 - C/ Planos 

7.1 
Recup. 

7.2 
Acomp. 

7.3 
Desenvol. 

B46 - 7.º Ano 53 8 0 61 25 5 23 2 0 

B47 - 8.º Ano 43 2 0 45 15 2 20 3 0 

B48 - 9.º Ano 48 3 0 51 18 4 21 6 0 

   B49 - Total 144 13 0 157 58 11 64 11 0 
 

B50 - Taxa de insucesso  14,65% B51 - Taxa de abandono  0% 

 
2. Transitaram de ano 

Ano escolaridade 1 - Total 

 

2 - S/ Aproveitamento 
 

 

3 - C/ Planos 
 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 
3.1 - 

Recuperação 
3.2 - 

Acompanhamento 
3.3 - 

Desenvolvimento 

B52 - 7.º Ano 50 11 23 12 2 0 

B53 - 8.º Ano 37 11 24 13 2 0 

B54 - 9.º Ano 47 5 15 18 5 0 

      B55 - Total 134 27 62 43 9 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1 - Total 
 

2 - Falta de 
Aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 
4 - C/ Planos 

 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B56 - 7.º Ano 11 11 0 11 0 

B57 - 8.º Ano 8 8 0 7 1 

B58 - 9.º Ano 4 4 0 3 1 

      B59 - Total 23 23 0 21 2 

 
4. Concluíram o 3.º ciclo 

 

C/ Anos de frequência 
 

B60 - 2 anos B61 - 3 anos B62 - 4 anos B63 - 5 anos B64 - 6 ou + anos B65 - Total 

0 44 0 2 1 47 
 

 

Sem aproveitamento   

B66 - Língua Portuguesa B67 - Matemática 

5 15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ACTIVIDADE I.2 
Resultados escolares e estratégias de melhoria no ensino básico 

 

6 

II – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 
 
 

1. Definição dos Critérios de Avaliação 
 
 
1.1. Participação  

 
 
 
  

Sim Não 
  A definição dos critérios de avaliação foi reflectida e analisada por todos os docentes do  
  Agrupamento/Escola em sede das estruturas de orientação educativa: 

                  C1 - conselho de docentes X  
                  C2 - conselho de directores de turma X  
                  C3 - departamentos curriculares X  
  C4 - Estas estruturas elaboraram e apresentaram propostas ao CP para definição dos critérios de 
  Avaliação X  

  O CP definiu os critérios de avaliação após análise e negociação para: 
                   C5 - cada ciclo de escolaridade X  

                  C6 - cada ano de escolaridade X  
                  C7 - a construção dos instrumentos de avaliação X  
                  C8 - a marcação das datas das provas/testes de avaliação 
 

 X 
  C9 - Os critérios definidos pelo CP integram o Projecto Curricular de Agrupamento/Escola X  
  C10 - Os critérios definidos pelo CP integram os Projectos Curriculares de Turma X  

 
  C11 - Apreciação global 

                                                                                                                                                                        
 
 
1.2. Divulgação  

 
 

 
 
  

Sim Não 
  Os critérios de avaliação definidos pelo CP foram divulgados:  
                  C12 - aos docentes do Agrupamento/Escola através das respectivas estruturas X  
                  C13 - aos serviços especializados de apoio educativo através do seu representante no CP 

                   
X  

                  C14 - aos alunos do 1.º ciclo pelo seu professor X  
  aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos:  
                  C15 - pelos professores de cada disciplina X  
                  C16 - pelo respectivo director de turma 
 

X  
  aos encarregados de educação: 
                  C17 - dos alunos do 1.º ciclo, na primeira reunião do ano lectivo com o professor da turma, 
                  aquando da apresentação dos conteúdos programáticos e dos objectivos a atingir X  

                  C18 - dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos na primeira reunião do ano lectivo com o director de 
                  turma, aquando da apresentação dos conteúdos programáticos e dos objectivos a atingir 
                           

X  

                  C19 - à associação de pais pela direcção executiva  X 
 
  C20 - Apreciação global 

 
C19 – Dado que a Associação de Pais tem assento no CP esta informação é, por essa, forma veiculada. 
 

 
1.3. Registo de evidências das acções desenvolvidas  

 
 

 
 
  

Sim Não 
    C21 - Convocatórias para as reuniões do CP X  

  C22 - Convocatórias para as reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  
    C23 - Convocatórias para as reuniões com outros intervenientes no processo de avaliação dos 
    Alunos X  

  Actas de reuniões:  
                  C24 - do conselho pedagógico X  
                  C25 - das diversas estruturas de orientação educativa X  
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                  C26 - dos departamentos curriculares X  
                  C27 - do conselho de docentes X  
                  C28 - do conselho de directores de turma X  
                  C29 - do conselho de turma X  
                  C30 - dos serviços especializados de apoio educativo X  
                  C31 - dos professores do 1.º ciclo com os encarregados de educação X  
                  C32 - dos directores de turma com os encarregados de educação X  
                  C33 - do conselho executivo com a associação de pais  X 
  C34 – Sumários registados no livro de ponto X  
 
  C35 - Apreciação global 

 
C34 – Nem todas as disciplinas sumariam. No entanto os critérios de avaliação são do conhecimento dos pais e dos alunos, já que 
são amplamente divulgados.  

 
2. Operacionalização dos Critérios de Avaliação 

 
2.1. Modalidades de avaliação 

 
 
 
  

Sim Não 
                  C36 – diagnóstica X  
                  C37 – formativa X  
                  C38 - sumativa interna X  

 
2.2. Avaliação diagnóstica  

 
 

 
 
  

Sim Não 
  Foi realizada: 
                  C39 - no início do ano lectivo X  
                  C40 - no decurso do ano lectivo quando necessária  X  
                  C41 - de forma articulada com a avaliação formativa X  
                  C42 - no respeito pelos critérios definidos pelo CP X  
  As matrizes das provas/testes foram construídas através de: 
                  C43 - um trabalho plural e partilhado  X 
                  C44 - um trabalho meramente individual X  
  C45 – Os docentes do Agrupamento/Escola realizaram provas/testes de avaliação diagnostica X  
  C46 - Os docentes realizaram o teste de avaliação diagnóstica, com base numa matriz uniforme, para 
  os alunos do mesmo ano de escolaridade  X 

  C47 - O Projecto Curricular de Turma contempla estratégias de diferenciação pedagógica X  
 

  C48 - Apreciação global 
C 43 – Só no início do ano lectivo. 
C 46 - A avaliação diagnóstica é realizada no Agrupamento no início do ano lectivo e é tida como muito importante pela 
generalidade dos professores do Agrupamento. As matrizes dos testes desta avaliação resultam de um trabalho partilhado e 
colaborativo, contudo ao longo do ano a avaliação diagnostica é trabalhada por cada professor, individualmente. 

 
2.3. Avaliação formativa  Sim Não 

  Foi realizada:  
                  C49 - no decurso do ano lectivo, assumindo um carácter contínuo e sistemático X  
                  C50 - de forma articulada com a avaliação diagnostica X  
                  C51 - no respeito pelos critérios definidos pelo conselho pedagógico X  
  C52 - Constituiu a principal modalidade de avaliação X  
  C53 - Recorreu a uma variedade de instrumentos de avaliação X  
  C54 - Contribuiu para a reformulação do Projecto Curricular de Turma X  
  Os instrumentos de avaliação foram construídos através de: 
                  C55 - um trabalho plural e partilhado  X 
                  C56 - um trabalho meramente individual X  
 

  C57 - Apreciação global 
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2.4. Avaliação sumativa interna  Sim Não 

  Foi realizada:  
                  C58 - no final de cada período lectivo X  
                  C59 - no final de cada ano X  
                  C60 - no final de cada ciclo X  
                  C61 - utilizou a informação recolhida no âmbito da avaliação formativa X  
                  C62 - respeitou os critérios definidos pelo conselho pedagógico X  
  Os instrumentos de avaliação foram construídos através de:  
                  C63 - um trabalho plural e partilhado  X 
                  C64 - um trabalho meramente individual X  
  Foi da responsabilidade: 
                  C65 - do professor de cada turma, no 1.º ciclo, em articulação com o conselho de docentes X  
                  C66 - dos professores que integram o conselho de turma nos 2.º e 3.º ciclos X  
  A informação resultante: 
                  C67 - traduziu a formulação de um juízo global sobre as aprendizagens realizadas pelos 
                 Alunos X  

  No 1.º ciclo, expressou-se de forma descritiva:  
                  C68 - nas áreas curriculares disciplinares X  
                  C69 - nas áreas curriculares não disciplinares X  
                  C70 - nas actividades de enriquecimento curricular  X  
  Nos 2.º e 3.º ciclos expressou-se:  
                  C71 - numa classificação de 1 a 5 em todas as disciplinas X  
                  C72 - numa menção qualitativa nas áreas curriculares não disciplinares  X  
  C73 - A informação aos encarregados de educação foi acompanhada de uma apreciação descritiva  X 
  C74 - O registo de língua utilizado nos documentos de avaliação trimestral é acessível a qualquer 
  encarregado de educação X  

  O resultado da avaliação sumativa interna promoveu a adopção de estratégias com vista ao  
  sucesso educativo dos alunos, designadamente: 
                  C75 - Planos de recuperação X  
                  C76 - Planos de acompanhamento X  
                  C77 - Planos de desenvolvimento  X 
  C78 - A progressão ou retenção dos alunos baseou-se na avaliação sumativa interna X  

 
  C79 - Apreciação global 

 
C63 – Os instrumentos de avaliação são realizados através de um trabalho conjunto apenas no Departamento de Ciências 
Exactas – Matemática. O Agrupamento está, de momento numa fase de avaliação deste trabalho, a fim de perceber do interesse 
da generalização desta medida.  
 

 
 

2.4.1. Avaliação extraordinária 
 
 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  C80 -  Foram submetidos a esta modalidade de avaliação os alunos já retidos em qualquer ano de 
  escolaridade e que não possuíam condições necessárias para progredir X  

  C81 - As propostas de retenção repetida foram apresentadas ao CP pelo professor do 1.º ciclo X  
                  - com pareceres dos: 
                          C82 - encarregados de educação X  
                          C83 - serviços de psicologia e orientação  X 
                  C84 - com um plano de acompanhamento X  
  C85 - As propostas de retenção repetida foram apresentadas ao CP pelo conselho de turma (2.º e 3.º 
  ciclos) X  

                  - com pareceres dos: 
                          C86 - encarregados de educação X  
                          C87 - serviços de psicologia e orientação  X 
                  C88 - com um plano de acompanhamento X  
                  C89 - com proposta para percurso alternativo ou curso de educação e formação  X 

 
  C90 - Apreciação global 

C83,87 – Não existe SPO.  
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2.4.2. Casos especiais de progressão  

 
 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  C91- Progrediram mais rapidamente no ensino básico os alunos que revelaram capacidades de 
  aprendizagem excepcionais    X 

  C92- As propostas de progressão antecipada foram apresentadas ao CP pelo professor do 1.º ciclo  X 
                  - acompanhadas de pareceres dos: 
                          C93 - encarregados de educação  X 
                          C94 - serviços especializados de apoio educativo ou psicólogos  X 
  C95 - As propostas de progressão antecipada foram apresentadas ao CP pelo conselho de turma (2.º 
  e 3.º ciclos)  X 

                  - acompanhadas de pareceres dos:   
                          C96 - encarregados de educação  X 
                          C97 - serviços especializados de apoio educativo ou psicólogos  x 

 
  C98 - Apreciação global 
Não  se registaram casos especiais de progressão. 

 
 
 

2.5. Auto-avaliação  
 

 
 
  

Sim Não 
  C99 - Os alunos participaram, de forma sistemática, na sua própria avaliação X  
  C100 - Os alunos, a partir do 3.º ano de escolaridade efectuaram uma auto-avaliação escrita X  
  C101 - A matriz da ficha de auto-avaliação foi elaborada de acordo com os princípios definidos pelo 
  CP X  

 
  C102 - Apreciação global 

 
 
 
 
2.6 Processo individual do aluno Sim Não 

  C103 - O percurso escolar do aluno encontra-se documentado no seu processo individual X  
  C104 - O processo individual proporciona uma visão global desse percurso  X  
  C105 - Estão arquivados registos das diversas modalidades de avaliação sobre o desempenho dos 
  Alunos X  

                  C106 - diagnóstica X  
                  C107 - formativa X  
                  C108 - sumativa X  
                  C109 - auto-avaliação X  
  C110 - O Regulamento Interno estabelece as regras para consulta do processo individual  X 

 
  C111 - Apreciação global 
 

 
2.7. Avaliação externa  Sim Não 

  A Direcção Executiva enviou à Direcção Regional o relatório da avaliação relativo às provas de 
  aferição, contendo:  
                  C112 - a análise do desempenho dos alunos do Agrupamento/Escola X  
                  C113 - o plano de acção para o ano lectivo seguinte X  

 
  C114 -  Apreciação global 

 
 

 
2.8. Monitorização do processo de avaliação  Sim Não 

  Procedimentos regulares de monitorização:  
                  C115 - nas diversas estruturas de orientação educativa para cumprimento e operaciona- 
                  lização dos critérios de avaliação  X  

                  - no conselho pedagógico para assegurar: 
                          C116 - o cumprimento do currículo nacional X  
                          C117 - o primado da avaliação formativa X  
                          C118 - a valorização dos processos de auto-avaliação X  
                          C119 - a utilização de técnicas e instrumentos diversificados de avaliação X  
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                          C120 - a (re)orientação do processo educativo X  
                          C121 - a retenção dos alunos como medida pedagógica de última instância X  
                          C122 - a participação de diversos intervenientes X  
                          C123 - professores X  
                          C124 - alunos  X 
                          C125 - conselho de docentes X  
                          C126 - conselho de turma X  
                          C127 - órgãos de gestão X  
                          C128 - encarregados de educação  X 
                          C129 - serviços especializados de apoio educativo X  
                  - na direcção executiva para garantir a transparência, rigor e a equidade do processo:  
                          C130 - cumprimento das orientações definidas a nível nacional X  
                          C131 - respeito pelas regras estabelecidas no Regulamento Interno X  
                          C132 - salvaguarda dos interesses de todos os intervenientes  X  
 
  C133 - Apreciação global 

 
Os encarregados de educação e os alunos não participam na monitorização das aprendizagens de forma directa. 

 
2.9. Registo de evidências das acções desenvolvidas 

 
 

 
 
  

Sim Não 
    C134 - Convocatórias para reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  

  C135 - Convocatórias para reuniões do prof. 1.º ciclo c/ os encarregados de educação X  
  C136 - Convocatórias para reuniões do director de turma c/ os encarregados de educação X  
  C137 - Actas de reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  
  C138 - Actas de reuniões com os encarregados de educação X  
  C139 - Ordens de serviço  X 
  C140 - Dossiers de departamento X  
  C141 - Processos individuais dos alunos  X 
  C142 - Portfolios construídos pelos alunos  X 
  C143 - Cadernetas escolares X  
  C144 - Sumários registados no livro de ponto  X  
  C145 - Planos de recuperação X  
  C146 - Planos de acompanhamento X  
  C147 - Planos de desenvolvimento  X 
  C148 - Regulamento Interno  X 
  C149 - Projecto Curricular de Agrupamento/Escola X  
  C150 - Projectos Curriculares de Turma X  
  C151 - Relatórios intercalares de avaliação das aprendizagens elaborados pelas diversas estruturas 
  de orientação educativa X  

 
  C152 - Apreciação global 

O Agrupamento desenvolve um processo de avaliação muito detalhado. Para além da definição dos critérios de avaliação, com 
as respectivas ponderações, existe um dispositivo de operacionalização dos mesmos e, há, uma monitorização regular da forma 
como estes estão a ser aplicados. Contudo, esta monitorização circunscreve-se aos professores. 
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III – ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS E RESULTADOS 
 

1. Elaboração e implementação de Planos 
 

1.1 Planos de recuperação Sim Não 
  Os planos de recuperação foram elaborados:  
    no final do 1.º período: 
                  D1 - para os alunos do 1.º ciclo, sempre que revelaram dificuldades em prosseguir com 
                  sucesso as aprendizagens X  

                  D2 - para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos por terem obtido três ou mais níveis inferiores a 3 X  
  no decurso do 2.º período, até à interrupção das aulas no Carnaval: 
                  D3 - sempre que os alunos indiciaram dificuldades de aprendizagem X  
    pelo professor do 1º ciclo, com a participação: 
                  D4 – de outros técnicos de educação  X 
                  D5 - dos próprios alunos  X 
                  D6 - dos encarregados de educação  X 
    pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de:   
                  D7 - outros técnicos de educação  X 
                  D8 - os próprios alunos  X 
                  D9 - os encarregados de educação  X 
  D10 - As propostas dos planos de recuperação foram submetidas à apreciação do CP para avaliação 
  da sua adequabilidade às situações diagnosticadas X  

  D11 - Os planos, depois de aprovados, foram apresentados à direcção executiva X  
  D12 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução X  
  D13 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de recuperação aos encarregados de 
  Educação X  

  D14 - O Agrupamento/Escola procedeu de imediato à sua implementação  X  
 

 D15 -  Apreciação global 
 
D4,5,8,9 – Os alunos e os pais e encarregados de educação foram informados da necessidade destes planos e que os mesmos 
iriam ser elaborados. Os pais e encarregados de educação tiveram um permanente feed-back da situação dos seus educandos e 
expressaram a sua concordância através da assinatura dos mesmos. 
Os professores do ensino Especial não participam na elaboração destes planos, a menos que exista uma solicitação para tal, por 
parte dos DTs ou dos professores do 1º CEB.                                                                                                                                                               

 
1.2. Planos de acompanhamento   Sim Não 

  D16 - Os planos de acompanhamento foram elaborados no final do ano lectivo para os alunos que  
  tenham sido objecto de retenção em resultado da avaliação sumativa interna X  

  D17 - Pelo professor do 1º ciclo com a participação de: X  
                  D18 - outros técnicos de educação  X 
                  D19 - os próprios alunos  X 
                  D20 - os encarregados de educação  X 
  D21 - Pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos com a participação de: X  
                  D22 - outros técnicos de educação  X 
                  D23 - os próprios alunos  X 
                  D24 - os encarregados de educação  X 
  D25 - As propostas dos planos de acompanhamento foram submetidas à apreciação do CP para 
  avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas X  

  D26 - Os planos, depois de aprovados, foram apresentados à direcção executiva X  
 

 Sim Não 
  D27 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução X  
  D28 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de acompanhamento aos encarregados de 
  Educação X  

  D29 - Os planos de acompanhamento elaborados no ano lectivo anterior estão a ser aplicados aos 
  alunos  X  

 
  D30 - Apreciação global 

D19,20,23,24 – Os alunos e os pais e encarregados de educação foram sendo informados das dificuldade dos seus educandos e 
da necessidade destes planos e que os mesmos iriam ser elaborados. 
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1.3 Planos de desenvolvimento 

 
 
 
  

Sim Não 
  D31 - Os planos de desenvolvimento foram elaborados, no final do 1.º período, para os alunos que  
  revelaram capacidades excepcionais de aprendizagem  X 

  D32 - Pelo professor do 1º ciclo com a participação de:  X 
                  D33 - outros técnicos de educação  X 
                  D34 - os próprios alunos  X 
                  D35 - os encarregados de educação  X 
  D36 - Pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de:  X 
                  D37 - outros técnicos de educação  X 
                  D38 - os próprios alunos  X 
                  D39 - os encarregados de educação  X 
  D40 - As propostas dos planos de desenvolvimento foram submetidas à apreciação do CP para 
  avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas  

X 

  D41 - Os planos de desenvolvimento depois de aprovados foram apresentados à direcção executiva  X 
  D42 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução  X 
  D43 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de desenvolvimento aos encarregados de 
  Educação  

X 

  D44 - O Agrupamento/Escola procedeu de imediato à sua implementação   X 
 

  D45 - Apreciação global 
 
Não foram implementados planos de desenvolvimento no Agrupamento. 

 
 
 

2. Outras estratégias de melhoria organizacional 
 

 
  

Sim Não 
  D46 - Humanização do espaço físico do Agrupamento/Escola X  
  D47 – Elaboração de horários em função dos interesses dos alunos X  
  D48 - Atendimento dos encarregados de educação em tempo ajustado aos seus horários laborais X  
  D49 - Participação activa dos encarregados de educação na vida da escola X  
  D50 - Diversificação ajustada de recursos didáctico-pedagógicos X  
  D51 - Melhoria no sistema de comunicação interna no Agrupamento/Escola  X  
  D52 - Melhoria no sistema de comunicação com a comunidade educativa  X 
  D53 – Outras  X 

 
  D54 - Apreciação global 

 
O Agrupamento tem uma página na net que mantém actualizada, com muita e diversificada informação. A caderneta digital está 
também à disposição para os alunos dos 2º e 3º CEB. A plataforma moodle está em fase adiantada de implementação. 
A escola sede é muito aprazível e possui espaços muito cuidados e arranjados. Ainda assim, os pais consideram o sistema de 
comunicação como uma aspecto a melhorar. 
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IV – AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
1. Estratégias  

 
 
  

Sim Não 
  O Agrupamento/Escola avaliou as estratégias de melhoria relativas: 
                   E1 - à implementação dos Planos  X  
                  E2 - outras estratégias de carácter organizacional  X  
 As estratégias adoptadas foram objecto de avaliação: 
                  E3 - contínua e sistemática X  
                  E4 - apenas no final do ano X  
  E5 - A avaliação realizada foi participada por todos os intervenientes X  
  O Agrupamento/Escola possui registos que evidenciam a avaliação:  
                  E6 - global dos Planos implementados X  
                  E7 - das estratégias de melhoria organizacional X  
  E8 - O relatório resultante da avaliação dos Planos foi enviado à respectiva DRE X  
 
  E9 - Apreciação global 

 
 
                                                                                                                                                                        

 
 
2. Resultados escolares 

 
  

Sim Não 
  Existiram momentos de reflexão entre os docentes para analisar os resultados escolares: 
                  E10 - apenas no final de cada período lectivo  X 
                  E11 - com regularidade, no decurso do ano lectivo X  
                  E12 - só no final do ano lectivo  X 

  Foi efectuada análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos dos 1.º e 2.º ciclos  
  na avaliação sumativa interna e nas provas de aferição:  

                  E13 - por turma X  
                  E14 - ano  X  
                  E15 – ciclo X  

  E16 - Foi efectuada análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos do 3.º ciclo na  
  avaliação sumativa interna e na sumativa externa (exames nacionais) X  

  E17 - Foram elaborados estudos comparativos dos resultados alcançados no final do ano lectivo com  
  os do ano anterior  X 

  A avaliação dos resultados foi considerada na preparação do ano lectivo seguinte, designadamente: 
                  E18 - na organização e gestão pedagógica X  
                  E19 - na reformulação de práticas lectivas X  
                  E20 - no reforço da avaliação formativa X  

 
  E21 - Apreciação global 

 
Regularmente o Agrupamento procede a uma avaliação dos resultados escolares o que lhe permite ir fazendo alterações de 
estratégias e modificações no trabalho directo com os alunos. 
As análises comparativas entre os resultados externos e internos dos diferentes ciclos são também regularmente realizadas, 
existindo um trabalho cooperativo ao nível do 1º e 2º ciclos, bem como entre 2º e 3º ciclos. Há uma evidente preocupação em 
reflectir em conjunto, de forma a esbater as dificuldades de transição entre ciclos.  
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Percursos Curriculares Alternativos – Despacho Normativo nº 1/2006, de 6 de Janeiro 
 
2006/2007 

 
 
3.º ciclo 

Ano 
escolaridade 

1  
Total de 
alunos 

2  Alunos por nível etário 
3 

Total de 
turmas 

4  N. º de alunos por turma 

2.1 
12 a 13 anos 

2.2 
14 a 15 anos 

2.3 
>15 

4.1 
< 10 a 12 

4.2 
13 a 15 

4.3 
> 15 

P5 7.º Ano 20 13 6 1 2 2 0 0 

P6 8.º Ano - - - - - - - - 

P7 9.º Ano - - - - - - - - 

P8 Total 20 13 6 1 2 2 0 0 
 

2007/2008 
 
3.º ciclo 

Ano 
escolaridade 

1  
Total de 
alunos 

2  Alunos por nível etário 
3 

Total de 
turmas 

4  N. º de alunos por turma 

2.1 
12 a 13 anos 

2.2 
14 a 15 anos 

2.3 
>15 

4.1 
< 10 a 12 

4.2 
13 a 15 

4.3 
> 15 

P5 7.º Ano - - - - - - - - 

P6 8.º Ano 14 1 7 6 1 0 1 0 

P7 9.º Ano - - - - - - - - 

P8 Total 14 1 7 6 1 0 1 0 
 
 
1. Organização do percurso curricular alternativo 

 
 
 
  

Sim Não 
  Q1 A elaboração do currículo do percurso foi confiada a uma equipa de professores/formadores  X  
  Q2 Esses docentes/ técnicos asseguram a leccionação da(s) turma(s) X  

 
  Q3 Apreciação global 

No ano lectivo 2006/07 existiam 2 turmas de PCAs. No presente ano lectivo essas duas turmas fundiram-se numa só.  
Q2 – Não na totalidade. 
 

 
2. Os conteúdos do percurso curricular alternativo foram fixados com base  

 
 
 
  

Sim Não 
  Q4 Nos resultados da avaliação diagnostica X  
  Q5 Nas necessidades e interesses dos alunos X  
  Q6 Nas necessidades do meio onde se inserem X  

  Q7 No ajustamento e articulação entre as diversas componentes do currículo e de outras 
  actividades de enriquecimento curricular X  

 
  Q8 Apreciação global 

 
 

 
3. Estrutura curricular  

   
 

 
 
  

Sim Não 
  Q9 A estrutura curricular respeita a organização por ciclo de escolaridade X  
  Q10 A carga horária semanal respeita os limites previstos por ano de escolaridade e ciclo de 
  Ensino  X  

  Q11 A carga horária prevista no currículo regular é mantida nas disciplinas de Língua Portuguesa e 
  Matemática   X  
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  Q12 A estrutura curricular contempla uma formação artística, vocacional, pré-profissional ou 
  Profissional X  

  Q13 Que componentes de formação artística ou vocacional foram consideradas: Electricidade 
 

3.1 Plano curricular 
Tipo de Formação Designação das disciplinas/Áreas disciplinares 
Q14 Escolar Currículo nacional 
Q15 Artística Educação tecnológica 
Q16 Pré-profissional/Profissional Electricidade  

 
  Q17 Apreciação global 

 
 
4. Processo individual do aluno 

 
 
 
  

Sim Não 
  Q18 O processo individual possui materiais reveladores do percurso do aluno  X  

  Q19 O percurso escolar do aluno encontra-se documentado com pareceres de professores, 
  psicólogos e outros técnicos intervenientes no processo X  

  Estão arquivados(as):   
                 Q20 resultados de avaliação diagnóstica realizada no início da formação X  
                 Q21 instrumentos de avaliação variados  X  
                 Q22 informações sobre assiduidade  X  
                 Q23 registos de avaliação periódica e final X  
                 Q24 registos de auto-avaliação X  
                 Q25 autorização do encarregado de educação relativa à frequência do percurso curricular 
                 Alternativo X  

 
  Q26 Apreciação global 

 
 
5. Assiduidade 

 
 
 
  

Sim Não 
  Q27 Os alunos são assíduos * X  
  Q28 Alguns alunos desistiram do percurso curricular alternativo no 1.º período (n.º) *  X 
  Q29 Alguns alunos desistiram do percurso curricular alternativo no 2.º período (n.º) *  X 

 
  Q30 Apreciação global  

 
6. Acompanhamento e avaliação 

 Sim Não 
  O Conselho Pedagógico: 
 
 

  

          Q31 acompanha o funcionamento pedagógico das turmas  X  
          Q32 efectua a avaliação do funcionamento das turmas  X  
  Q33 Os docentes das turmas reúnem quinzenalmente para definição e acompanhamento 
  da evolução dos alunos X  

 
  Q34 Apreciação global 

7. Certificação 
Foram atribuídos 

 
 
  

Sim Não 
  Q35 Certificados comprovativos de conclusão do percurso curricular alternativo com discriminação 
  de disciplinas e áreas curriculares (n.º)  X 

  Q36Diplomas de Ensino Básico (n.º)  X 
 

  Q37 Apreciação global 
 
Ainda não foram emitidos certificados. 
 



 
 
ACTIVIDADE I.2 
Resultados escolares e estratégias de melhoria no ensino básico 

 

16 

 
 
8. Transição para Curso de Educação e Formação (CEF) 

 
 
  

Sim Não 
  Q38 Os alunos que efectuaram 15 anos e não concluíram a escolaridade obrigatória foram 
  integrados em CEF (n.º 1) X  

  Q39 A transição para os CEF ocorreu no decurso do 1.º período (n.º)  X 
  Q40 A transição para os CEF ocorreu no final do ano lectivo (n.º 3) X  

 
  Q41Apreciação global 

 
 
 
9. Apreciação geral sobre a oferta de percursos curriculares alternativos nesta Unidade de Gestão 
 

Esta oferta (CEFs incluídos) é vista pelos docentes e pais como uma mais-valia para o Agrupamento pois 
que oferece: 

•  Uma oferta diversificada. 
• Diminuição do abandono escolar. 
• Aquisição de competências (pré)profissionais. 
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Relatório Síntese 
Resultados Escolares e Estratégias de Melhoria no Ensino Básico  

 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ANA DE CASTRO OSÓRIO – MANGUALDE  CÓDIGO  161720 
ESCOLA EB 2,3 ANA DE CASTRO OSÓRIO – MANGUALDE                                  CÓDIGO 342040 
 
 
Período de intervenção: De 23/11/2007  a 27/11/2207   
Turmas seleccionadas  EB1 de Torres; 6º D; 7ºC. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
No âmbito da actividade Resultados Escolares e Estratégias de Melhoria no Ensino Básico, inserida no programa 
de acompanhamento do Plano Anual de Actividades da Inspecção-Geral da Educação, foi elaborado este relatório 
que apresenta as conclusões mais relevantes referentes às cinco áreas a seguir mencionadas e que foram objecto 
de análise nesse Agrupamento de Escolas. 
 
 
1. RESULTADOS ESCOLARES 
 
1.1. Indicadores de sucesso 
 
Tendo como referência os indicadores de sucesso apurados pela IGE1

 

 do ano lectivo de 2004/2005 e os dados 
fornecidos pelo Agrupamento relativos ao ano lectivo de 2006/2007, estabeleceu-se a comparação dos resultados 
obtidos pelos alunos. 

 
Aspectos mais positivos 
 
Taxa de transição no 3.º ciclo (92,2%), 11,5% superior ao indicador de referência (80,7%), sendo que apenas 
transitaram 67,2% dos alunos com planos de recuperação e 81,8% com planos de acompanhamento;  
Taxa de sucesso no 3.º ciclo (85,4%), 6,6% superior ao indicador de referência (79,8%). 
 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Taxa de transição ao 2.º ciclo (93,4%), 3% inferior ao indicador de referência (96,4%), sendo que apenas 
transitaram 60,7% dos alunos com plano de recuperação e 100% com planos de acompanhamento; 
Taxa de transição ao 2.º ciclo com 11 ou mais anos (3,5%), 3,5% superior à média do indicador de referência 
(0%); 
Taxa de desperdício 2

 
no EB (1%), apesar de 9,6% inferior ao indicador de referência (10,6%). 

1.2. Provas de aferição 
 
Tendo como referência os resultados nacionais das provas de aferição relativos ao ano lectivo de 2006/20073

 

 e os 
dados fornecidos pelo Agrupamento referentes ao mesmo ano lectivo, em relação às disciplinas de Língua 
Portuguesa e de Matemática, estabeleceu-se a comparação dos resultados obtidos. 

Aspectos mais positivos 
 
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (92%), no 1.º ciclo, 2,9 % acima da taxa nacional; 
Localização da taxa de sucesso de Matemática (86%), no 1.º ciclo, 5,7% acima da taxa nacional. 
 
 
 

                                              
1 www.ige.min-edu.pt (Avaliação, Desempenho Escolar dos Alunos, SUBSITE). 
2 Valor óptimo 0%. 
3 Provas de aferição do 4.º Ano 2006/2007 (Língua Portuguesa - 89,10%; Matemática - 80,30%) e 6.º Ano (Língua Portuguesa - 85,40%; 
Matemática - 58,90%). 

http://www.ige.min-edu.pt/�
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Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (83%), no 2.º ciclo, 2,4% abaixo da taxa nacional; 
A localização da taxa de sucesso de Matemática (50%), no 2.º ciclo, 8,9% abaixo da taxa nacional. 
 
 
1.3. Exames nacionais do 9.º ano 
 
Tendo como referência os resultados nacionais dos exames 2006//20074 e os dados fornecidos pelo Agrupamento 
relativos aos anos lectivos de 2004/2005 a 2006/2007, em relação às disciplinas de Língua Portuguesa5 e de 
Matemática6

 
, estabeleceu-se a comparação dos resultados obtidos. 

Aspectos mais positivos 
 
Evolução da taxa do sucesso de Língua Portuguesa. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Evolução da taxa do sucesso de Matemática; 
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (83,7%), 4,3% abaixo da taxa nacional; 
Localização da taxa de sucesso de Matemática (20,40%), 8,6% abaixo da taxa nacional. 
 
2. PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 
 
2.1. Definição dos Critérios de Avaliação 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Reflexão sobre os critérios de avaliação por parte dos docentes do Agrupamento em sede das estruturas de 

orientação educativa; 
 Elaboração das propostas de definição dos critérios de avaliação pelas estruturas de gestão intermédia, 

nomeadamente pelo Conselho de Docentes do Pré-Escolar e também pelo Departamento de Ensino Especial; 
 Construção dos instrumentos de avaliação tendo em consideração a definição dos critérios de avaliação, de 

forma partilhada; 
 Divulgação dos critérios de avaliação definidos junto de todos os docentes, técnicos, alunos e encarregados 

de educação. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Supervisão da aplicação dos critérios, pelo Conselho Pedagógico. 
 
  
2.2. Operacionalização dos Critérios de Avaliação 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Construção de matrizes uniformes para as provas/testes, através de um trabalho plural e partilhado nalguns 

departamentos; 
 Realização de testes de avaliação diagnóstica, com base nas matrizes construídas, para os alunos do mesmo 

ano de escolaridade; 
 Implementação das modalidades de avaliação diagnóstica, formativa e sumativa, respeitando os critérios 

gerais de avaliação definidos; 
 Construção dos instrumentos de avaliação formativa através de um trabalho plural e partilhado; 
 Consideração de estratégias de diferenciação pedagógica nos Projectos Curriculares de Turma (PCT); 
 Participação dos alunos, de forma sistemática, na sua própria avaliação; 
 Monitorização do processo de avaliação nas diversas estruturas de orientação educativa e no Conselho 

Pedagógico; 
 Elaboração de planos de recuperação e acompanhamento, como uma estratégia de melhoria do sucesso 

educativo;  

                                              
4 Exames do 9.º Ano 2006/2007 (Língua Portuguesa - 88%; Matemática - 29%). 
5 Ano Lectivo 2004/2005 (89,60%), ano lectivo 2005/2006 (68,70%), ano lectivo 2006/2007 (83,70%). 
6 Ano Lectivo 2004/2005 (66,70%), ano lectivo 2005/2006 (51%), ano lectivo 2006/2007 (20,40%). 
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 Apreciações escritas nos documentos de avaliação com linguagem acessível a qualquer encarregado de 
educação. 

 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Construção de matrizes uniformes para as provas/testes, através de um trabalho plural e partilhado; 
 Construção dos instrumentos de avaliação formativa, através de um trabalho plural e partilhado; 
 Apreciação descritiva referente à avaliação sumativa interna na informação prestada aos encarregados de 

educação (2º e 3º CEB); 
 Monitorização do processo de avaliação pelo Conselho Executivo. 
 
 
3. ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS E DOS RESULTADOS 
 
3.1. Elaboração e Implementação de Planos 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Apreciação realizada pelo CP das propostas dos planos de recuperação e de acompanhamento, para 

avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas;  
 Apresentação dos planos de recuperação e de acompanhamento, depois de aprovados, à Direcção Executiva;  
 Disponibilização dos recursos humanos e materiais necessários à execução dos planos de recuperação e de 

acompanhamento; 
 Implementação imediata dos planos de recuperação e de acompanhamento; 
  Informação, contínua e sistemática, fornecida aos encarregados de educação sobre os planos de 

recuperação e de acompanhamento. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Desenvolvimento de um trabalho mais colaborativo entre os professores do 1º Ciclo e Directores de Turma e o 

departamento do ensino especial, no que diz respeito à elaboração dos planos de recuperação e de 
acompanhamento; 

 Elaboração de planos de recuperação e de acompanhamento, pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com 
uma maior participação dos próprios alunos; 

 Feed-back mais frequente aos encarregados de educação e aos alunos.  
 
 
3.2. Outras Estratégias de Melhoria Organizacional 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Qualidade de espaços físicos do Agrupamento;  
 Elaboração dos horários em função dos interesses dos alunos; 
 Atendimento dos encarregados de educação em tempo ajustado aos seus horários laborais; 
 Participação activa dos encarregados de educação; 
 Sistema de comunicação interna do Agrupamento. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Sistema de comunicação com a comunidade educativa. 
 
4. AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Avaliação, por parte da gestão intermédia e de topo, das estratégias de melhoria relativas à implementação 

dos planos; 
 Elaboração e envio, à DREC, pela Direcção Executiva, do relatório da avaliação relativo às provas de aferição 

e do relatório resultante da avaliação dos planos, de acordo com o ponto n.º 7 do Despacho n.º 2351/2007, de 
14 de Fevereiro; 

 Criação de momentos de reflexão entre os docentes para análise dos resultados escolares, com regularidade, 
no decurso do ano lectivo; 
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 Realização de análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos do 3.º ciclo na avaliação sumativa 
interna e na sumativa externa (exames nacionais). 

 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Avaliação por parte da gestão intermédia das estratégias de melhoria relativas a outras medidas de carácter 

organizacional;  
 Elaboração de estudos comparativos dos resultados alcançados no final do ano lectivo com os do ano 

anterior; 
 Preparação do ano lectivo seguinte, no que respeita à organização e à gestão pedagógica, à reformulação 

das práticas lectivas e ao reforço da avaliação formativa, tendo em atenção os resultados da avaliação, 
nomeadamente as descidas acentuadas das taxas de sucesso na disciplina de Matemática, nos exames 
nacionais, do 9.º ano e as discrepâncias entre as taxas de sucesso de Língua Portuguesa e de Matemática. 

 
 
5. PERCURSOS CURRICULARES ALTERNATIVOS 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Elaboração do plano curricular do percurso alternativo por uma equipa de professores; 
 Definição dos conteúdos das disciplinas com base nos resultados da avaliação diagnóstica, nas necessidades 

e interesses dos alunos, nas necessidades do meio onde se inserem e no ajustamento e articulação entre as 
diversas componentes do currículo e outras actividades de enriquecimento curricular; 

 Integração dos alunos que efectuaram 15 anos e não concluíram a escolaridade obrigatória nos cursos de 
educação e formação. 

 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Reflexão mais sustentada, por parte dos docentes da turma, sobre o desempenho dos alunos. 
 Monitorização das turmas de Percursos Curriculares Alternativos por parte do CP. 
 
 
 
 
 
 
Data: 2007-11-28 
 

 
 
 
 
 

A Inspectora-Principal, 
 
 

Isabel Cristina Campos Henriques Gonçalves 
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Identificação e caracterização da unidade de gestão  
 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO 
 

Estabelecimentos  
 

A1 - Ed. Pré-Esc. A2 - 1.º C A3 - 2.º e 3.º C A4 - EBI A5 - 3.º C/Sec. A6 - Sec./ 3.º C A7 - Sec. A8 - Total 

10 8 1 0 0 0 0 19 
 
 
2. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO (em números) 
 
 
 
Crianças/Alunos 

A9 - Ed. Pré-Esc. A10 - 1.º C A11 - 2.º C A12 - 3.º C A13 - Total 

208 368 169 140 885 
 
Docentes c/ componente lectiva 

A14 - Ed. Pré-Esc. A15 - 1.º C A16 - 2.º C A17 - 3.º C A18 - Apoio Educativo A19 - Total 

14 28 28 17 7 94 
 

A20 - Docentes s/ componente lectiva A21 - Dinamizadores (AEC) 

1 -------------------- 
 
Psicólogos 

A22 - A tempo inteiro A23 - A tempo parcial A24 - Total 

0 1 1 
 
Funcionários 
A25 - Auxiliares Acção Educativa A26 - Administrativos A27 - Outros A28 - Total 

15 8 2 25 
 

Agrupamento De Escolas Dr. Fortunato de Almeida Código 161767 
    

Escola sede EB 2/3 Dr. Fortunato de Almeida Código 345167 
  

Endereço Av. Dr. Fortunato de Almeida 
  

Localidade Nelas Código Postal 3250 – 056 NELAS 
    

Concelho Nelas Distrito VISEU 
    

Telefone 232941040 Fax 232941041 
    

E-mail geral@aefa.edu.pt   
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I – Resultados escolares 
(dados relativos ao ano lectivo de 2006/2007) 

 
1.º CICLO 

1. Alunos 

Ano escolaridade 1- Portugueses 2 -Estrangeiros 3 -Etnias 4 -Total 5 -ASE  6 -NEE 
7 - C/ Planos 

7.1 - 
Recup. 

7.2 - 
Acomp. 

7.3 -
Desenvol. 

B1 - 1.º Ano 97 3 3 103 23 1 0 0 0 

B2 - 2.º Ano 79 0 2 81 24 3 14 0 0 

B3 - 3.º Ano 90 1 6 97 25 17 12 0 0 

B4 - 4.º Ano 78 1 6 85 25 13 8 0 0 

      B5 - Total 344 5 17 366 97 34 34 0 0 
 

B6 – Taxa de insucesso: 8,20 % B7 – Taxa de abandono: 0,8 % 

 
2. Transitaram de ano 

Ano 
escolaridade 

1- Total 
2 - S/ Aproveitamento 3 - C/ Planos 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 2.3 - L. Port. e Mat. 3.1 - Recup. 3.2 - Acomp. 3.3 - Desenvol. 

B8 - 1.º Ano 103 1 1 3 0 0 0 

B9 - 2.º Ano 65 0 0 1 2 0 0 

B10 - 3.º Ano 89 0 0 1 5 0 0 

B11 - 4.º Ano 79 0 1 1 4 0 0 

  B12 - Total 336 1 2 6 11 0 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1- Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 
4 - C/ Planos 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B13 - 2.º Ano 16 15 1 12 0 

B14 - 3.º Ano 8 8 0 7 0 

B15 - 4.º Ano 6 4 2 4 0 

       B16 - Total 30 27 3 23 0 

 
4. Concluíram o 1.º ciclo 

 
C/ Anos de frequência 

B17 - 3 anos B18 - 4 anos B19 - 5 anos B20 - 6 anos B21 - 7 ou + anos B22 - Total 

0 63 9 5 2 79 
 

 
Sem aproveitamento 

B23 - Língua Portuguesa B24 - Matemática B25 - L. Portuguesa e Matemática  * 

0 1 1 
 

* Registar as medidas programadas, tendo em vista o sucesso educativo destes alunos (anexar, se necessário) 
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2.º CICLO 
 
1. Alunos 

Ano 
escolaridade 

1 - Portugueses 2 - Estrangeiros 3 - Etnias 4 - Total 5 - ASE  6 - NEE 

 

7 - C/ Planos 
7.1 - 

Recup. 
7.2 - 

Acomp. 

7.3 - 
Desenvol.  

B26 - 5.º Ano 66 1 5 67 29 2 15 2 0 

B27 - 6.º Ano 103 1 0 104 27 6 29 4 0 

   B28 - Total 169 2 5 176 56 8 44 6 0 
 

B29 - Taxa de insucesso: 11,36% B30 - Taxa de abandono: 2,27% 

 
2. Transitaram de ano 

Ano escolaridade 1 - Total 
2 - S/ Aproveitamento 3 - C/ Planos 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 2.3 - L. Port. e Mat. 3.1 - Recup. 3.2 - Acomp. 3.3- Desenvol. 

B31 - 5.º Ano 65 1 18 1 12 2 0 

B32 - 6.º Ano 91 7 13 2 17 4 0 

    B33 - Total 156 8 31 3 29 6 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1 - Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 

4 - C/ Planos 
 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B34 -5.º Ano 7 3 4 3 0 

B35 -6.º Ano 13 13 0 12 0 

      B36 -Total 20 16 4 15 0 

 
4. Concluíram o 2.º ciclo 

 

C/ Anos de frequência 
 

B37 - 1 ano B38 - 2 anos B39 - 3 anos B40 - 4 anos B41 - 5 ou + anos B42 - Total 

0 74 13 1 3 91 
 

 

Sem aproveitamento 
 

B43 - Língua Portuguesa B44 - Matemática B45 - L. Portuguesa e Matemática  * 

7 13 2 
 

* Registar as medidas programadas, tendo em vista o sucesso educativo destes alunos (anexar, se necessário) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ACTIVIDADE I.2 
Resultados escolares e estratégias de melhoria no ensino básico 

 

5 

3.º CICLO 
 
1. Alunos 

Ano escolaridade 1 - Portugueses 2 - Estrangeiros 3- Etnias 4 - Total 5 - ASE  6 - NEE 

 

7 - C/ Planos 

7.1 
Recup. 

7.2 
Acomp. 

7.3 
Desenvol. 

B46 - 7.º Ano 53 0 0 53 21 5 27 7 0 

B47 - 8.º Ano 37 1 0 38 15 5 13 0 0 

B48 - 9.º Ano --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

   B49 - Total 90 1 0 91 36 10 40 7 0 
 

B50 - Taxa de insucesso:  8,79% B51 - Taxa de abandono:  0% 

 
2. Transitaram de ano 

Ano escolaridade 1 - Total 

 

2 - S/ Aproveitamento 
 

 

3 - C/ Planos 
 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 
3.1 - 

Recuperação 
3.2 - 

Acompanhamento 
3.3 - 

Desenvolvimento 

B52 - 7.º Ano 47 0 8 23 6 0 

B53 - 8.º Ano 36 1 7 13 0 0 

B54 - 9.º Ano --- --- --- --- --- --- 

      B55 - Total 83 1 15 36 6 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1 - Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 
4 - C/ Planos 

 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B56 - 7.º Ano 6 6 0 4 1 

B57 - 8.º Ano 1 2 0 0 0 

B58 - 9.º Ano --- --- --- --- --- 

      B59 - Total 7 8 0 4 1 

 
4. Concluíram o 3.º ciclo 

 

C/ Anos de frequência 
 

B60 - 2 anos B61 - 3 anos B62 - 4 anos B63 - 5 anos B64 - 6 ou + anos B65 - Total 

--- --- --- --- --- --- 
 

 

Sem aproveitamento   

B66 - Língua Portuguesa B67 - Matemática 

---------------------- ---------------------- 
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II – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 

 
 

1. Definição dos Critérios de Avaliação 
 
 
1.1. Participação  

 
 
 
  

Sim Não 
  A definição dos critérios de avaliação foi reflectida e analisada por todos os docentes do  
  Agrupamento em sede das estruturas de orientação educativa: 

                  C1 - conselho de docentes X  
                  C2 - conselho de directores de turma X  
                  C3 - departamentos curriculares X  
  C4 - Estas estruturas elaboraram e apresentaram propostas ao CP para definição dos critérios de 
  avaliação X  

  O CP definiu os critérios de avaliação após análise e negociação para: 
                   C5 - cada ciclo de escolaridade X  

                  C6 - cada ano de escolaridade X  
                  C7 - a construção dos instrumentos de avaliação X  
                  C8 - a marcação das datas das provas/testes de avaliação 
 

X  
  C9 - Os critérios definidos pelo CP integram o Projecto Curricular de Agrupamento X  
  C10 - Os critérios definidos pelo CP integram os Projectos Curriculares de Turma X  

 
  C11 - Apreciação global 

          Equipas de trabalho, nomeadas pelo PCP, elaboraram os critérios de avaliação, tendo os departamentos, conselhos de docentes, CDT e os 
professores participado, apresentando propostas, incluindo propostas de alteração, domínios a avaliar, instrumentos e grelhas de registo, 
incluindo grelhas em Excel, com as respectivas fórmulas para operacionalização dos critérios, e distribuição de pontuações.  
          Na educação pré-escolar concretiza-se através do preenchimento de fichas de informação. 

 
 
1.2. Divulgação  

 
 

 
 
  

Sim Não 
  Os critérios de avaliação definidos pelo CP foram divulgados:  
                  C12 - aos docentes do Agrupamento através das respectivas estruturas X  
                  C13 - aos serviços especializados de apoio educativo através do seu representante no CP 

                   
X  

                  C14 - aos alunos do 1.º ciclo pelo seu professor X  
  aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos:  
                  C15 - pelos professores de cada disciplina X  
                  C16 - pelo respectivo director de turma 
 

X  
  aos encarregados de educação: 
                  C17 - dos alunos do 1.º ciclo, na primeira reunião do ano lectivo com o professor da turma, 
                  aquando da apresentação dos conteúdos programáticos e dos objectivos a atingir X  

                  C18 - dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos na primeira reunião do ano lectivo com o director de 
                  turma, aquando da apresentação dos conteúdos programáticos e dos objectivos a atingir 
                           

x  

                  C19 - à associação de pais pela direcção executiva x  
 
  C20 - Apreciação global 

        C13: Não existe nenhuma estrutura designada de serviços especializados de apoio educativo. O que existe é o grupo de professores de 
educação especial (4, sendo 2 no 2º e 3º CEB e 2 na ed. pré-escolar e 1º CEB) e um psicólogo, este a prestar serviço na Escola Sec/3 de Nelas e 
neste Agrupamento. Os critérios foram divulgados a estes recursos humanos.         
         C18: Foram entregues os critérios de avaliação aos pais.  
         C19: No caso do 1º CEB, inclui-se também a comunicação mensal da avaliação aos encarregados de educação (EE). Há Associação de 
Pais, e está no CP. 
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1.3. Registo de evidências das acções desenvolvidas  

 
 

 
 
  

Sim Não 
    C21 - Convocatórias para as reuniões do CP X  

  C22 - Convocatórias para as reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  
    C23 - Convocatórias para as reuniões com outros intervenientes no processo de avaliação dos 
    alunos X  

  Actas de reuniões:  
                  C24 - do conselho pedagógico X  
                  C25 - das diversas estruturas de orientação educativa X  
                  C26 - dos departamentos curriculares X  
                  C27 - do conselho de docentes X  
                  C28 - do conselho de directores de turma X  
                  C29 - do conselho de turma X  
                  C30 - dos serviços especializados de apoio educativo X  
                  C31 - dos professores do 1.º ciclo com os encarregados de educação X  
                  C32 - dos directores de turma com os encarregados de educação X  
                  C33 - do conselho executivo com a associação de pais X  
  C34 – Sumários registados no livro de ponto x  
 
  C35 - Apreciação global 

         C30: Professores de educação especial e psicólogo. 
 
 

2. Operacionalização dos Critérios de Avaliação 
 
2.1. Modalidades de avaliação 

 
 
 
  

Sim Não 
                  C36 - diagnóstica X  
                  C37 - formativa X  
                  C38 - sumativa interna X  
 
 

2.2. Avaliação diagnóstica  
 
 

 
 
  

Sim Não 
  Foi realizada: 
                  C39 - no início do ano lectivo X  
                  C40 - no decurso do ano lectivo quando necessária  X  
                  C41 - de forma articulada com a avaliação formativa X  
                  C42 - no respeito pelos critérios definidos pelo CP X  
  As matrizes das provas/testes foram construídas através de: 
                  C43 - um trabalho plural e partilhado  X 
                  C44 - um trabalho meramente individual X  
  C45 – Os docentes do Agrupamento realizaram provas/testes de avaliação diagnóstica X  
  C46 - Os docentes realizaram o teste de avaliação diagnóstica, com base numa matriz uniforme, para 
  os alunos do mesmo ano de escolaridade  X 

  C47 - O Projecto Curricular de Turma contempla estratégias de diferenciação pedagógica X  
 

  C48 - Apreciação global 
            A nível de língua estrangeira são definidas matrizes de elaboração e de correcção de testes. Não são construídas propriamente matrizes. O que 
sucede é que alguns professores, como por exemplo do Departamento de Ciências Exactas, elaboram e aplicam o mesmo teste de avaliação 
diagnostica, e o mesmo teste na avaliação final de período, para o mesmo ano ou programa disciplinar.  
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2.3. Avaliação formativa  Sim Não 
  Foi realizada:  
                  C49 - no decurso do ano lectivo, assumindo um carácter contínuo e sistemático X  
                  C50 - de forma articulada com a avaliação diagnóstica X  
                  C51 - no respeito pelos critérios definidos pelo conselho pedagógico X  
  C52 - Constituiu a principal modalidade de avaliação X  
  C53 - Recorreu a uma variedade de instrumentos de avaliação X  
  C54 - Contribuiu para a reformulação do Projecto Curricular de Turma X  
  Os instrumentos de avaliação foram construídos através de: 
                  C55 - um trabalho plural e partilhado X  
                  C56 - um trabalho meramente individual X  
 
  C57 - Apreciação global 

       C55: No caso da disciplina de Matemática, relativamente ao último teste de avaliação do período, e às grelhas de observação nas diversas 
disciplinas e na educação pré-escolar. No caso das línguas, também há matrizes de construção e correcção de testes.   
       C56: Exceptuando o item anterior, a avaliação formativa resulta de um trabalho docente individual. 

 
 
2.4. Avaliação sumativa interna  Sim Não 

  Foi realizada:  
                  C58 - no final de cada período lectivo X  
                  C59 - no final de cada ano X  
                  C60 - no final de cada ciclo X  
                  C61 - utilizou a informação recolhida no âmbito da avaliação formativa X  
                  C62 - respeitou os critérios definidos pelo conselho pedagógico X  
  Os instrumentos de avaliação foram construídos através de:  
                  C63 - um trabalho plural e partilhado X  
                  C64 - um trabalho meramente individual X  
  Foi da responsabilidade: 
                  C65 - do professor de cada turma, no 1.º ciclo, em articulação com o conselho de docentes X  
                  C66 - dos professores que integram o conselho de turma nos 2.º e 3.º ciclos X  
  A informação resultante: 
                  C67 - traduziu a formulação de um juízo global sobre as aprendizagens realizadas pelos 
                 alunos X  

  No 1.º ciclo, expressou-se de forma descritiva:  
                  C68 - nas áreas curriculares disciplinares X  
                  C69 - nas áreas curriculares não disciplinares X  
                  C70 - nas actividades de enriquecimento curricular  X  
  Nos 2.º e 3.º ciclos expressou-se:  
                  C71 - numa classificação de 1 a 5 em todas as disciplinas X  
                  C72 - numa menção qualitativa nas áreas curriculares não disciplinares  X  
  C73 - A informação aos encarregados de educação foi acompanhada de uma apreciação descritiva X  
  C74 - O registo de língua utilizado nos documentos de avaliação trimestral é acessível a qualquer 
  encarregado de educação  X 

  O resultado da avaliação sumativa interna promoveu a adopção de estratégias com vista ao  
  sucesso educativo dos alunos, designadamente: 
                  C75 - Planos de recuperação X  
                  C76 - Planos de acompanhamento X  
                  C77 - Planos de desenvolvimento  X 
  C78 - A progressão ou retenção dos alunos baseou-se na avaliação sumativa interna X  

 
  C79 - Apreciação global 

        Os instrumentos de registo da avaliação sumativa e os dos planos, bem como a expressão da avaliação, são uniformes, dentro de cada 
disciplina, ciclo e ano. 
        C74: Situações pontuais de iliteracia impedem alguns EE de aceder ao conteúdo da avaliação, situação minorada pela informação dos 
professores e directores de turma. 
        C77: Não foi aplicado nenhum plano de desenvolvimento. 

 
 

2.4.1. Avaliação sumativa extraordinária 
 
 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  C80 -  Foram submetidos a esta modalidade de avaliação os alunos já retidos em qualquer ano de 
  escolaridade e que não possuíam condições necessárias para progredir X  

  C81 - As propostas de retenção repetida foram apresentadas ao CP pelo professor do 1.º ciclo X  
                  - com pareceres dos: 
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                          C82 - encarregados de educação X  
                          C83 - serviços de psicologia e orientação X  
                  C84 - com um plano de acompanhamento X  
  C85 - As propostas de retenção repetida foram apresentadas ao CP pelo conselho de turma (2.º e 3.º 
  ciclos) X  

                  - com pareceres dos: 
                          C86 - encarregados de educação X  
                          C87 - serviços de psicologia e orientação X  
                  C88 - com um plano de acompanhamento X  
                  C89 - com proposta para percurso alternativo ou curso de educação e formação X  

 
  C90 - Apreciação global 
         Em vez de avaliação sumativa extraordinária, a lei passou a designar de avaliação extraordinária.  
          C81 e C85: Esta avaliação teve lugar nos conselhos de turma de  final de 3º período. No ano passado, no CP de final do ano, os directores de 
turma e os professores do 1º ciclo estiveram presentes para prestar a informação necessária à decisão sobre as retenções repetidas. Isto, para lá das 
propostas, que apresentaram. 
           C83: Pelo Psicólogo. 
 

 
2.4.2. Casos especiais de progressão  

 
 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  C91- Progrediram mais rapidamente no ensino básico os alunos que revelaram capacidades de 
  aprendizagem excepcionais    X 

  C92- As propostas de progressão antecipada foram apresentadas ao CP pelo professor do 1.º ciclo  X 
                  - acompanhadas de pareceres dos: 
                          C93 - encarregados de educação  X 
                          C94 - serviços especializados de apoio educativo ou psicólogos  X 
  C95 - As propostas de progressão antecipada foram apresentadas ao CP pelo conselho de turma (2.º 
  e 3.º ciclos)  X 

                  - acompanhadas de pareceres dos:  X 
                          C96 - encarregados de educação  X 
                          C97 - serviços especializados de apoio educativo ou psicólogos  X 

 
  C98 - Apreciação global 
          Não se verificou nenhuma situação especial de progressão. 
 
 
 

2.5. Auto-avaliação  
 

 
 
  

Sim Não 
  C99 - Os alunos participaram, de forma sistemática, na sua própria avaliação X  
  C100 - Os alunos, a partir do 3.º ano de escolaridade efectuaram uma auto-avaliação escrita X  
  C101 - A matriz da ficha de auto-avaliação foi elaborada de acordo com os princípios definidos pelo 
  CP X  

 
  C102 - Apreciação global 
       Os alunos preenchem a ficha de auto-avaliação geral, em fichas uniformes, levam para casa para o EE assinar. Há também as fichas de 
auto-avaliação por disciplina. 

 
 
 
 
 
2.6 Processo individual do aluno Sim Não 

  C103 - O percurso escolar do aluno encontra-se documentado no seu processo individual X  
  C104 - O processo individual proporciona uma visão global desse percurso   X 
  C105 - Estão arquivados registos das diversas modalidades de avaliação sobre o desempenho dos 
  alunos X  

                  C106 - diagnóstica  X 
                  C107 - formativa  X 
                  C108 – sumativa (esta) X  
                  C109 - auto-avaliação (esta) X  
  C110 - O Regulamento Interno estabelece as regras para consulta do processo individual  X 
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  C111 - Apreciação global 
          C106 e C107: O arquivo destas modalidades de avaliação somente acontece no 1º CEB.  

 
 

2.7. Avaliação externa  Sim Não 
  A Direcção Executiva enviou à Direcção Regional o relatório da avaliação relativo às provas de 
  aferição, contendo:  
                  C112 - a análise do desempenho dos alunos do Agrupamento X  
                  C113 - o plano de acção para o ano lectivo seguinte X  

 
  C114 -  Apreciação global 
             C113: Traduz-se em mais 45 m de oferta de escola a Mat., para o 5º e 6º anos. Isto é, alargou-se o Plano de Acção da Matemática ao 2º 
ciclo. A nível de LP, o Estudo Acompanhado no 2º ciclo, passou a assegurar a valência de Português, obrigatoriamente.  
             Mercê dos resultados iguais ou superiores à média nacional, o plano de acção não contempla nenhuma medida para o 1º CEB.  
 
 

2.8. Monitorização do processo de avaliação  Sim Não 
  Procedimentos regulares de monitorização:  
                  C115 - nas diversas estruturas de orientação educativa para cumprimento e operaciona- 
                  lização dos critérios de avaliação  X  

                  - no conselho pedagógico para assegurar: 
                          C116 - o cumprimento do currículo nacional X  
                          C117 - o primado da avaliação formativa X  
                          C118 - a valorização dos processos de auto-avaliação X  
                          C119 - a utilização de técnicas e instrumentos diversificados de avaliação X  
                          C120 - a (re)orientação do processo educativo X  
                          C121 - a retenção dos alunos como medida pedagógica de última instância X  
                          C122 - a participação de diversos intervenientes X  

 
 

                        Sim Não 
                          C123 - professores X  
                          C124 - alunos X  
                          C125 - conselho de docentes X  
                          C126 - conselho de turma X  
                          C127 - órgãos de gestão X  
                          C128 - encarregados de educação X  
                          C129 - serviços especializados de apoio educativo X  
                  - na direcção executiva para garantir a transparência, rigor e a equidade do processo:  
                          C130 - cumprimento das orientações definidas a nível nacional X  
                          C131 - respeito pelas regras estabelecidas no Regulamento Interno X  
                          C132 - salvaguarda dos interesses de todos os intervenientes  X  
 
  C133 - Apreciação global 
            A existência de diversas fichas destinadas à recolha de informação bem como a aplicação de alguns testes uniformes constituem já de si 
um factor de monitorização prévia.  
            C115: Estas estruturas, analisam os dados, fornecidos pelo programa de alunos, no final de trimestre e no final do ano. Este programa 
permite a estatística, por disciplina, ano e ciclo, e no final do ano permite a análise da evolução ao longo do ano, também fornecida pelo programa.            
            C124: Para além do preenchimento da ficha de auto-avaliação por parte dos alunos, os professores, na última aula do período, auscultam a 
opinião dos alunos sobre a respectiva avaliação. Porém não está previsto qualquer reflexo destes dados na avaliação. 

         C131: O Reg. Interno remete para o Projecto Educativo e Projecto Curricular do Agrupamento. 
 
 
2.9. Registo de evidências das acções desenvolvidas 

 
 

 
 
  

Sim Não 
    C134 - Convocatórias para reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  

  C135 - Convocatórias para reuniões do prof. 1.º ciclo c/ os encarregados de educação X  
  C136 - Convocatórias para reuniões do director de turma c/ os encarregados de educação X  
  C137 - Actas de reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  
  C138 - Actas de reuniões com os encarregados de educação X  
  C139 - Ordens de serviço X  
  C140 - Dossiers de departamento X  
  C141 - Processos individuais dos alunos X  
  C142 - Portfolios construídos pelos alunos  X 
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  C143 - Cadernetas escolares  X 
  C144 - Sumários registados no livro de ponto  X  
  C145 - Planos de recuperação X  
  C146 - Planos de acompanhamento X  
  C147 - Planos de desenvolvimento  X 
  C148 - Regulamento Interno X  
  C149 - Projecto Curricular de Agrupamento X  
  C150 - Projectos Curriculares de Turma X  
  C151 - Relatórios intercalares de avaliação das aprendizagens elaborados pelas diversas estruturas 
  de orientação educativa  X 

 
  C152 - Apreciação global  

         C138: Não são propriamente actas, nos 2º e 3º CEB, mas há registos escritos.       
         C142: Há portfólios somente em Francês. 
         C143: A caderneta, embora em uso, não tem qualquer registo. 
         C151: O que há são actas das reuniões intercalares. Nos finais de período são feitas súmulas e análises estatísticas sobre os resultados. Já 
nos percursos curriculares alternativos pode falar-se de relatórios intercalares, ao nível das reuniões quinzenais e dos conselhos de turma. No 1º 
CEB são feitos pontos de situação mensais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
ACTIVIDADE I.2 
Resultados escolares e estratégias de melhoria no ensino básico 

 

12 

III – ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS E RESULTADOS 
 

1. Elaboração e implementação de Planos 
 

1.1 Planos de recuperação Sim Não 
  Os planos de recuperação foram elaborados:  
    no final do 1.º período: 
                  D1 - para os alunos do 1º ciclo, sempre que revelaram dificuldades em prosseguir com 
                  sucesso as aprendizagens X  

                  D2 - para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos por terem obtido três ou mais níveis inferiores a 3 X  
  no decurso do 2.º período, até à interrupção das aulas no Carnaval: 
                  D3 - sempre que os alunos indiciaram dificuldades de aprendizagem  X 
    pelo professor do 1º ciclo, com a participação: 
                  D4 – de outros técnicos de educação  X 
                  D5 - dos próprios alunos  x 
                  D6 - dos encarregados de educação  X 
    pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de: X  
                  D7 - outros técnicos de educação X  
                  D8 - os próprios alunos X  
                  D9 - os encarregados de educação X  
  D10 - As propostas dos planos de recuperação foram submetidas à apreciação do CP para avaliação 
  da sua adequabilidade às situações diagnosticadas 

X  

  D11 - Os planos, depois de aprovados, foram apresentados à direcção executiva X  
  D12 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução X  
  D13 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de recuperação aos encarregados de 
  educação 

X  

  D14 - O Agrupamento procedeu de imediato à sua implementação  X  
 

 D15 -  Apreciação global 
            D3 a 6: Os  planos do 1º CEB analisados não foram elaborados no 2º período. 
            D7: Psicólogo, somente quando se revela necessário. 

        D12: Às vezes os planos, quando têm associado APA, podem não ser neste particular implementados pelos professores da disciplina por 
indisponibilidade de horário. 

 
 

1.2. Planos de acompanhamento   Sim Não 
  D16 - Os planos de acompanhamento foram elaborados no final do ano lectivo para os alunos que  
  tenham sido objecto de retenção em resultado da avaliação sumativa interna X  

  D17 - Pelo professor do 1º ciclo com a participação de: X  
                  D18 - outros técnicos de educação X  
                  D19 - os próprios alunos X  
                  D20 - os encarregados de educação X  
  D21 - Pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos com a participação de: X  
                  D22 - outros técnicos de educação X  
                  D23 - os próprios alunos X  
                  D24 - os encarregados de educação X  
  D25 - As propostas dos planos de acompanhamento foram submetidas à apreciação do CP para 
  avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas X  

  D26 - Os planos, depois de aprovados, foram apresentados à direcção executiva x  
 

 Sim Não 
  D27 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução X  
  D28 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de acompanhamento aos encarregados de 
  educação 

X 
 

  D29 - Os planos de acompanhamento elaborados no ano lectivo anterior estão a ser aplicados aos 
  alunos  

X 
 

 
  D30 - Apreciação global 

       Verifica-se que alguns planos contemplam de forma cumulativa medidas educativas previstas no DL nº 319/91, de 23 de Agosto e no 
Despacho Normativo nº 50/2005, de 9 de Novembro, o que a nosso ver é do ponto de vista do rigor incorrecto.  
         D18 e D22: Psicólogo. 
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1.3 Planos de desenvolvimento 
 

 
 
  

Sim Não 
  D31 - Os planos de desenvolvimento foram elaborados, no final do 1.º período, para os alunos que  
  revelaram capacidades excepcionais de aprendizagem  X 

  D32 - Pelo professor do 1º ciclo com a participação de:  X 
                  D33 - outros técnicos de educação  X 
                  D34 - os próprios alunos  X 
                  D35 - os encarregados de educação  X 
  D36 - Pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de:  X 
                  D37 - outros técnicos de educação  X 
                  D38 - os próprios alunos  X 
                  D39 - os encarregados de educação  X 

  D40 - As propostas dos planos de desenvolvimento foram submetidas à apreciação do CP para 
  avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas  X 

  D41 - Os planos de desenvolvimento depois de aprovados foram apresentados à direcção executiva  X 
  D42 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução  X 
  D43 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de desenvolvimento aos encarregados de 
  educação  X 

  D44 - O Agrupamento procedeu de imediato à sua implementação   X 
 

  D45 - Apreciação global 
        Não há nenhum plano de desenvolvimento. 

 
 
 

2. Outras estratégias de melhoria organizacional 
 

 
  

Sim Não 
  D46 - Humanização do espaço físico do Agrupamento X  
  D47 - Elaboração de horários em função dos interesses dos alunos X  
  D48 - Atendimento dos encarregados de educação em tempo ajustado aos seus horários laborais X  
  D49 - Participação activa dos encarregados de educação na vida da escola X  
  D50 - Diversificação ajustada de recursos didáctico-pedagógicos  X 
  D51 - Melhoria no sistema de comunicação interna no Agrupamento   X 
  D52 - Melhoria no sistema de comunicação com a comunidade educativa X  
  D53 - Outras  X 

 
  D54 - Apreciação global 
            D50: Nota-se a falta de jogos a LP, Mat, material informático, software, Internet, quadros, e material de experiência para as experiências 
(balanças novas, medidas de peso, de capacidade), no 1º CEB. Neste ciclo também faltam salas de aula, pois temos, em Nelas, 11 turmas e 
somente 9 salas, situação que se agravará com o regresso das turmas do 9º ano à Escola sede. Na Escola sede, só existe um quadro interactivo, que 
os professores na generalidade não utilizam por falta de formação. 
            D53: Comportamento dos alunos referido como crescentemente anti-socio-escolar, horários da reprografia e da biblioteca desadequados às 
necessidades, planeamento das realizações pedagógicas concretas, articulação das componentes não lectivas. 
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IV – AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
1. Estratégias  

 
 
  

Sim Não 
  O Agrupamento avaliou as estratégias de melhoria relativas: 
                   E1 - à implementação dos Planos (III.1) X  
                  E2 - outras estratégias de carácter organizacional (III.2) X  
 As estratégias adoptadas foram objecto de avaliação: 
                  E3 - contínua e sistemática X  
                  E4 - apenas no final do ano  X 
  E5 - A avaliação realizada foi participada por todos os intervenientes X  
  O Agrupamento possui registos que evidenciam a avaliação:  
                  E6 - global dos Planos implementados X  
                  E7 - das estratégias de melhoria organizacional X  
  E8 - O relatório resultante da avaliação dos planos foi enviado à respectiva DRE X   
 
  E9 - Apreciação global 
      E8: Enviado em 16.07.2007. 

 
 
2. Resultados escolares 

 
  

Sim Não 
  Existiram momentos de reflexão entre os docentes para analisar os resultados escolares: 
                  E10 - apenas no final de cada período lectivo X  
                  E11 - com regularidade, no decurso do ano lectivo  X 
                  E12 - só no final do ano lectivo  X 
  Foi efectuada análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos dos 1.º e 2.º ciclos  
  na avaliação sumativa interna e nas provas de aferição:  
                  E13 - por turma X  
                  E14 - ano  X  
                  E15 – ciclo X  

  E16 - Foi efectuada análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos do 3.º ciclo na  
  avaliação sumativa interna e na sumativa externa (exames nacionais)  X 

  E17 - Foram elaborados estudos comparativos dos resultados alcançados no final do ano lectivo com  
  os do ano anterior X  

  A avaliação dos resultados foi considerada na preparação do ano lectivo seguinte, designadamente: 
                  E18 - na organização e gestão pedagógica X  
                  E19 - na reformulação de práticas lectivas  X 
                  E20 - no reforço da avaliação formativa X  

 
  E21 - Apreciação global 
       E15: Este trabalho é mais apurado, ao nível do ciclo. No 1º CEB foi menos expressivo, por não ter existido discrepância entre a  avaliação 
interna e externa. 
        E16: Não tiveram lugar exames nacionais. 
        E 19: Não foi possível confirmar a informação sobre este item. 
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 Percursos Curriculares Alternativos – Despacho Normativo nº 1/2006, de 6 de Janeiro 
 
2006/2007 

 
 
 
 
2.º ciclo 

Ano 
escolaridade 

1 
Total de 
alunos 

2  Alunos por nível etário 3 
Total de 
turmas 

4  N. º de alunos por turma 

2.1 
11 a 13 anos 

2.2 
14 a 15 anos 

2.3 
>15 

4.1 
< 10 a 12 

4.2 
13 a 15 

4.3 
> 15 

P2 5.º Ano --- --- --- --- --- --- --- --- 

P3 6.º Ano 9 9 0 0 1 1 0 0 

P4 Total 9 9 0 0 1 1 0 0 
 
 
3.º ciclo 

Ano 
escolaridade 

1  
Total de 
alunos 

2  Alunos por nível etário 
3 

Total de 
turmas 

4  N. º de alunos por turma 

2.1 
12 a 13 anos 

2.2 
14 a 15 anos 

2.3 
>15 

4.1 
< 10 a 12 

4.2 
13 a 15 

4.3 
> 15 

P5 7.º Ano 13 3 10 0 1 0 1 0 

P6 8.º Ano 14 2 9 3 1 0 1 0 

P7 9.º Ano --- --- --- --- --- --- --- --- 

P8 Total 27 5 19 3 2 0 2 0 

Agrupamento de Escolas de Fortunato de Almeida Código 161767 
    

Escola sede EB 2/3 DR. Fortunato de Almeida Código 345167 
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 1. Organização do percurso curricular alternativo 
 

 
 
  

Sim Não 
  Q1 A elaboração do currículo do percurso foi confiada a uma equipa de professores/formadores  X  
  Q2 Esses docentes/ técnicos asseguram a leccionação da(s) turma(s)  X 

 
  Q3 Apreciação global  

      Há 3 turmas PCA: 8º C, 7ºC, 6º D. 
     O desenho curricular foi elaborado por uma equipa de professores do 2º e 3º ciclos, (por incluir alunos do 2º ciclo (retidos no 7º ano) e do 3º 
ciclo), com a participação do psicólogo e EE.. A equipa que concebeu o projecto não lecciona o PCA.  

 

2. Os conteúdos do percurso curricular alternativo foram fixados com base  
 

 
 
  

Sim Não 
  Q4 Nos resultados da avaliação diagnóstica X  
  Q5 Nas necessidades e interesses dos alunos X  
  Q6 Nas necessidades do meio onde se inserem  X  

  Q7 No ajustamento e articulação entre as diversas componentes do currículo e de outras 
  actividades de enriquecimento curricular X  

 
  Q8 Apreciação global 
         Q5 e Q6: Os conteúdos foram fixados com base nas especificidades dos alunos, do currículo nacional, centrando-se ma área artístico-
profissional. Tem componentes de electricidade, electrónica, mecanotecnia, robótica, cabeleireiro e apoio social. Maior carga horária para a 
disciplina de oficinas, que abarca mecânica, robótica, pintura, escultura, design, fotografia, segurança no trabalho (em articulação com as outras 
disciplinas). 

      Q7: A componente prática e de ligação à vida é relevante no desenvolvimento curricular, incluindo em matérias de LP ou Mat. Essa 
componente dá maior conteúdo à articulação curricular, referindo-se como exemplos a escola promotora da saúde, o PROSEPE as doenças 
sexualmente transmissíveis, educação cívica e a educação para a cidadania. 

3. Estrutura curricular  
 
 
  

Sim Não 
  Q9 A estrutura curricular respeita a organização por ciclo de escolaridade X  
  Q10 A carga horária semanal respeita os limites previstos por ano de escolaridade e ciclo de 
  ensino (25h, 17 blocos, 18blocos) (36 horas tempos de 45 m = 18 blocos) (3) X  

  Q11 A carga horária prevista no currículo regular é mantida nas disciplinas de Língua Portuguesa e 
  Matemática (1º ciclo – Desp. Nº 19575/2006, 2º e 3º de acordo com o definido para as outras turmas). Mat-2 blocos LP:2 
bl  

X  

  Q12 A estrutura curricular contempla uma formação artística, vocacional, pré-profissional ou 
  profissional X  

  Q13 Que componentes de formação artística ou vocacional foram consideradas: 
 

3.1 Plano curricular 
Tipo de Formação Designação das disciplinas/Áreas disciplinares 
Q14 Escolar LP, Mat, C. Sociais, Inglês (LEI), Fr (LEII), CFQNaturais, EV, EF, 

EMRC, TIC, Estudo Acompanhado, F. Cívica 
Q15 Artística Oficinas de Formação (pintura, escultura, segurança, fotografia, vídeo, 

higiene e segurança no trabalho, electricidade, electrónica, informática, 
robótica, gestão e administração e  serviços)  

Q16 Pré-profissional/Profissional Serviço e Apoio Social. (cuidados materno-infantis e 3ª idade, 
cabeleireiro) 

 
  Q17 Apreciação global 

      As TIC acabam por ter um carácter bastante transversal. 
4. Processo individual do aluno 

 
 
 
  

Sim Não 
  Q18 O processo individual possui materiais reveladores do percurso do aluno   X 

  Q19 O percurso escolar do aluno encontra-se documentado com pareceres de professores, 
  psicólogos e outros técnicos intervenientes no processo X  

  Estão arquivados(as):   
                 Q20 resultados de avaliação diagnóstica realizada no início da formação X  
                 Q21 instrumentos de avaliação variados  X  
                 Q22 informações sobre assiduidade  X  
                 Q23 registos de avaliação periódica e final X  
                 Q24 registos de auto-avaliação X  
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                 Q25 autorização do encarregado de educação relativa à frequência do percurso curricular 
                 alternativo X  

 
  Q26 Apreciação global 
           Q18: Constam fichas de avaliação sumativa.  

       Q19: Não há outros técnicos de educação.  
       Q20: Fichas de caracterização dos alunos. 
       Q21: Fichas de avaliação quantitativa e qualitativa, formativa e sumativa, os instrumentos de avaliação variados constam do dossier de 
departamento. Os trabalhos dos alunos são entregues depois de corrigidos. 

 

5. Assiduidade 
 
 
  

Sim Não 
  Q27 Os alunos são assíduos * X  
  Q28 Alguns alunos desistiram do percurso curricular alternativo no 1.º período (n.º) * X  
  Q29 Alguns alunos desistiram do percurso curricular alternativo no 2.º período (n.º) *  X 

 
  Q30 Apreciação global  * 

      Q28: Uma aluna, que está fora da escolaridade obrigatória (nasceu em 9.03.1991) emigrou com os pais para a Suiça, neste ano lectivo. No ano 
passado ninguém desistiu. 

6. Acompanhamento e avaliação 
 Sim Não 
  O Conselho Pedagógico: 
 
 

  

          Q31 acompanha o funcionamento pedagógico das turmas  X  
          Q32 efectua a avaliação do funcionamento das turmas  X  
  Q33 Os docentes das turmas reúnem quinzenalmente para definição e acompanhamento 
  da evolução dos alunos X  

 
  Q34 Apreciação global 

      Q31: O CP definiu critérios de avaliação diferentes para os PCA (atitudes e  valores - 50% ) e acompanha as avaliações de final de período. 
      Q32: Genericamente. 
      Q33: E para planeamento, definição das actividades, articulação e balanço das actividades/avaliação (avaliação em termos de comportamento e 
aproveitamento e informações dos EE).  

 
7. Certificação 

Foram atribuídos 
 
 
  

Sim Não 
  Q35 Certificados comprovativos de conclusão do percurso curricular alternativo com discriminação 
  de disciplinas e áreas curriculares (n.º)  X 

(zero) 

  Q36 Diplomas de Ensino Básico (n.º)  X 
(zero) 

 
  Q37 Apreciação global 

       Q35 e Q36: Nenhum certificado ou diploma foi passado. 
 
8. Transição para Curso de Educação e Formação (CEF) 

 
 
  

Sim Não 
  Q38 Os alunos que efectuaram 15 anos e não concluíram a escolaridade obrigatória foram 
  integrados em CEF (n.º) 

X 
  

  Q39 A transição para os CEF ocorreu no decurso do 1.º período (n.º)  X 
 

  Q40 A transição para os CEF ocorreu no final do ano lectivo (n.º) X 
  

 
  Q41 Apreciação global 
           Q38 – 4 alunos 
          Q39 – 0 alunos 

       Q40 - Transitaram para o CEF da Escola Secundária/3 de Nelas. 
 

9. Apreciação geral sobre a oferta de percursos curriculares alternativos nesta Unidade de Gestão 
 

A oferta é adequada aos alunos. Os alunos estão interessados neste percurso. Corresponde às 
necessidades. 
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Relatório Síntese 
Resultados Escolares e Estratégias de Melhoria no Ensino Básico  

 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE NELAS                                                    CÓDIGO: 161767 
ESCOLA EB 2/3 Dr. Fortunato de Almeida (ESCOLA SEDE)             CÓDIGO: 345167 
 
Período de intervenção: de 05/12/2007 a 07/12/2007  
Turmas seleccionadas: 2º AV3, 6º B, 7º A, 8º C (PCA) 
 
INTRODUÇÃO 
 
No âmbito da actividade Resultados Escolares e Estratégias de Melhoria no Ensino Básico, inserida no programa 
de acompanhamento do Plano Anual de Actividades da Inspecção-Geral da Educação, foi elaborado este relatório 
que apresenta as conclusões mais relevantes referentes às cinco áreas a seguir mencionadas e que foram objecto 
de análise nesse Agrupamento de Escolas. 
 
1. RESULTADOS ESCOLARES 
 
1.1. Indicadores de sucesso 
 
Tendo como referência os indicadores de sucesso apurados pela IGE1

 

 do ano lectivo de 2004/2005 e os dados 
fornecidos pelo Agrupamento relativos ao ano lectivo de 2006/2007, estabeleceu-se a comparação dos resultados 
obtidos pelos alunos. 

Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Taxa de transição ao 2.º ciclo (94%), 1,2% inferior à média do indicador de referência (95,2%), sendo que 

apenas 50% dos alunos do 4.º ano com planos de recuperação transitaram; 
 Taxa de transição ao 2.º ciclo com 11 ou mais anos (8,9%), 7,6% superior à média do indicador de referência 

(1,3%); 
 Taxa de desperdício no Ensino Básico (3,1%), apesar 7,1% de superior à média do indicador de referência 

(10,2%). 
 
1.2. Provas de aferição 
 
Tendo como referência os resultados nacionais das provas de aferição relativos ao ano lectivo de 2006/20072

 

 e os 
dados fornecidos pelo Agrupamento referentes ao mesmo ano lectivo, em relação às disciplinas de Língua 
Portuguesa e de Matemática, estabeleceu-se a comparação dos resultados obtidos. 

Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (84,78%), no 1.º ciclo, 4,32% abaixo da taxa nacional; 
 Localização da taxa de sucesso de Matemática (80,43%), no 1.º ciclo, apesar de 0,13% acima da taxa 

nacional (80,30%); 
 Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (65,50%), no 2.º ciclo, 19,90% abaixo da taxa nacional; 
 Localização da taxa de sucesso de Matemática (50,86%), no 2.º ciclo, 7,04% abaixo da taxa nacional. 
 
1.3. Exames nacionais do 9.º ano 
 
Atendendo aos dados fornecidos pelo Agrupamento relativos aos anos lectivos de 2004/2005 e 2005/2006, em 
relação às disciplinas de Língua Portuguesa3 e de Matemática4

 
, estabeleceram-se as seguintes considerações. 

                                              
1 www.ige.min-edu.pt (Avaliação, Desempenho Escolar dos Alunos, SUBSITE). 
2 Provas de aferição do 4.º Ano 2006/2007 (Língua Portuguesa - 89,10%; Matemática - 80,30%) e 6.º Ano (Língua Portuguesa - 85,40%; 
Matemática - 58,90%). 
3 Ano lectivo 2004/2005 (77,70%), ano lectivo 2005/2006 (70,27%), ano lectivo 2006/2007 (sem alunos no 9.º ano). 
4 Ano lectivo 2004/2005 (33,55%), ano lectivo 2005/2006 (32,43%), ano lectivo 2006/2007 (sem alunos no 9.º ano). 
 

http://www.ige.min-edu.pt/�
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Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Taxa de sucesso de Língua Portuguesa; 
 Taxa de sucesso de Matemática, que apesar de uma evolução ligeiramente crescente, apresenta valores 

preocupantes. 
 
2. PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 
 
2.1. Definição dos Critérios de Avaliação 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Reflexão sobre os critérios de avaliação por parte dos docentes do Agrupamento em sede das estruturas de 

orientação educativa; 
 Divulgação dos critérios de avaliação definidos junto de todos os docentes, alunos e encarregados de 

educação; 
 Inclusão dos critérios definidos no Projecto Curricular de Agrupamento (PCA) e nos Projectos Curriculares de 

Turma (PCT); 
 Construção dos instrumentos de avaliação, tendo em consideração a definição dos critérios de avaliação; 
 Participação na elaboração das propostas de definição dos critérios de avaliação pelas estruturas de gestão 

intermédia; 
 Apresentação das propostas de definição dos critérios de avaliação ao Conselho Pedagógico (CP); 
 Definição dos critérios de avaliação pelo CP, após análise e negociação, para cada ciclo, ano de escolaridade 

e disciplina, para a marcação das datas das provas/testes de avaliação. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Elaboração de propostas de definição dos critérios de avaliação por professores de apoio educativo; 
 
2.2. Operacionalização dos Critérios de Avaliação 
 
Aspectos mais positivos  
 
 Implementação das modalidades de avaliação (formativa e sumativa), respeitando os critérios definidos; 
 Articulação da avaliação diagnóstica com a avaliação formativa e articulação destas com as estratégias de 

diferenciação pedagógica, no respeito pelos critérios definidos pelo CP; 
 Realização da avaliação formativa, no decurso do ano lectivo, assumindo um carácter contínuo e sistemático, 

com recurso a uma variedade de instrumentos de avaliação; 
 Construção dos instrumentos de avaliação sumativa interna através de um trabalho plural e partilhado; 
 Realização da avaliação sumativa utilizando a informação recolhida no âmbito da avaliação formativa; 
 Corresponsabilização dos Conselhos de Docentes e dos Conselhos de Turma na avaliação sumativa; 
 Formulação descritiva da avaliação sumativa interna, no 1º ciclo, das áreas curriculares disciplinares e não 

disciplinares e das actividades de enriquecimento curricular, bem como atribuição de uma menção qualitativa 
nas áreas curriculares não disciplinares, nos 2º e 3º ciclos; 

 Realização da avaliação sumativa interna de acordo com os critérios definidos pelo CP; 
 Elaboração de planos de recuperação e de acompanhamento, como estratégia de melhoria do sucesso 

educativo, resultante da avaliação sumativa interna;  
 Apresentação ao CP, pelo professor do 1º ciclo, das propostas de retenção repetida dos alunos, 

acompanhadas dos pareceres dos encarregados de educação, do psicólogo e de um plano de 
acompanhamento; 

 Apresentação ao CP, pelo conselho de turma (2º e 3º ciclos), das propostas de retenção repetida dos alunos, 
acompanhadas dos pareceres dos encarregados de educação, do psicólogo, bem como de um plano de 
acompanhamento e de uma proposta para percurso alternativo ou curso de educação e formação. 

 Monitorização do processo de avaliação, pelo CP e pelo Conselho Executivo (CE) e nas diversas Estruturas 
de Orientação Educativa.  

 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Implementação da modalidade de avaliação diagnóstica, respeitando os critérios definidos; 
 Construção de matrizes uniformes para as provas/testes, através de um trabalho plural e partilhado; 
 Consideração de estratégias de diferenciação pedagógica nos PCT; 
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 Elaboração e aplicação de provas/testes de avaliação diagnóstica, com base nas matrizes construídas, para 
os alunos do mesmo ano de escolaridade; 

 Construção dos instrumentos de avaliação formativa através de um trabalho plural e partilhado; 
 Inclusão no processo individual do aluno de documentação que revele o seu percurso escolar; 
 Participação dos alunos na sua própria avaliação; 
 Monitorização do processo de avaliação pelo CP, pelo CE e pelas diversas Estruturas de Orientação 

Educativa. 
 
3. ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS E DOS RESULTADOS 
 
3.1. Elaboração e Implementação de Planos 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Elaboração dos planos de recuperação, no final do 1.º período, para os alunos do 1.º ciclo, sempre que 

revelaram dificuldades em prosseguir com sucesso as aprendizagens e para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos que 
tenham obtido três ou mais níveis inferiores a 3; 

 Elaboração dos planos de recuperação pelo professor do 1º ciclo e pelo Conselho de Turma, nos 2º e 3º 
ciclos, com a participação dos encarregados de educação; 

 Apresentação dos planos de recuperação, depois de aprovados, à Direcção Executiva;  
 Comunicação aos encarregados de educação dos planos de recuperação e sua implementação imediata; 
 Elaboração dos planos de acompanhamento para os alunos que foram retidos em resultado da avaliação 

sumativa interna, pelo professor do 1º ciclo e pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de 
vários intervenientes educativos e dos encarregados de educação; 

 Apresentação dos planos de acompanhamento, depois de aprovados, à Direcção Executiva;  
 Implementação dos planos de acompanhamento desde o início do ano lectivo. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Apreciação pelo CP das propostas dos planos de recuperação e de acompanhamento, para avaliação da sua 

adequabilidade às situações diagnosticadas;  
 Disponibilização dos recursos humanos e materiais necessários à execução dos planos de recuperação e de 

acompanhamento. 
 
3.2. Outras Estratégias de Melhoria Organizacional 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Humanização do espaço físico do Agrupamento;  
 Atendimento dos encarregados de educação em tempo ajustado aos seus horários laborais. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Elaboração de horários em função dos interesses dos alunos (reprografia, biblioteca); 
 Sistema de comunicação interna do Agrupamento, mormente ao nível das estruturas intermédias, no que 

respeita ao trabalho cooperativo. 
 
4. AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Avaliação (por parte dos órgãos de gestão intermédia e/ou de topo) das estratégias de melhoria relativas à 

implementação dos planos; 
 Participação de todos os intervenientes na avaliação realizada; 
 Elaboração e envio pela Direcção Executiva à DREC, do relatório resultante da avaliação dos planos e do 

relatório da avaliação relativo às provas de aferição, de acordo com o ponto n.º 7 do Despacho n.º 2351/2007, 
de 14 de Fevereiro; 

 Criação de momentos de reflexão entre os docentes para análise dos resultados escolares, com regularidade, 
no decurso do ano lectivo. 

 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Avaliação por parte da gestão intermédia e de topo das estratégias de melhoria relativas a outras medidas de 

carácter organizacional;  
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 Monitorização das estratégias de melhoria adoptadas; 
 Realização de análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos do 3.º ciclo na avaliação sumativa 

interna; 
 Elaboração de estudos comparativos dos resultados alcançados no final do ano lectivo com os do ano 

anterior; 
 Preparação do ano lectivo seguinte, no que respeita ao trabalho cooperativo docente e à reformulação das 

práticas lectivas, tendo em conta: as discrepâncias entre as taxas de sucesso, nas provas de aferição, dos 
alunos dos 1.º e 2.º ciclos; as baixas taxas de sucesso a matemática, no 3.º ciclo, por se revelarem 
preocupantes (14% dos alunos conclui o 2.º ciclo sem aproveitamento a matemática); a elevada taxa de 
abandono, sobretudo no 2.º ciclo. 

 
5. PERCURSOS CURRICULARES ALTERNATIVOS 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Elaboração do plano curricular do percurso alternativo por uma equipa de professores; 
 Elaboração da estrutura curricular respeitando a organização por ciclo de escolaridade;  
 Integração nos cursos de educação e formação, no final do ano lectivo, dos alunos que efectuaram 15 anos e 

não concluíram a escolaridade obrigatória; 
 Elaboração da estrutura curricular, contemplando uma formação escolar, artística e pré – profissional;  
 Definição dos conteúdos das disciplinas com base nos resultados da avaliação diagnóstica, nas necessidades 

e nos interesses dos alunos e nas necessidades do meio onde se inserem, bem como no ajustamento e na 
articulação entre as diversas componentes do currículo e outras actividades de enriquecimento curricular. 

 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Leccionação das turmas pelos docentes responsáveis pela elaboração do currículo, sempre que possível; 
 Monitorização do funcionamento pedagógico das turmas por parte do CP; 
 Definição dos conteúdos das disciplinas, a partir de um trabalho plural e partilhado. 
 
 
 
 
 
 
 
Data: 8/12/2007 
 
O Inspector: Adelino Cardoso de Almeida 
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Resultados escolares e estratégias de melhoria no ensino básico  
 

Ano lectivo 2007/2008 

 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO 

 
 
 
 
 
2. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO (em números) 
 

Estabelecimentos  
 

A1 - Ed. Pré-Esc. A2 - 1.º C A3 - 2.º e 3.º C A4 - EBI A5 - 3.º C/Sec. A6 - Sec./ 3.º C A7 - Sec. A8 - Total 

7 12 1     20 
 
Crianças/Alunos 

A9 - Ed. Pré-Esc. A10 - 1.º C A11 - 2.º C A12 - 3.º C A13 - Total 

173 501 253  927 
 
Docentes c/ componente lectiva 

A14 - Ed. Pré-Esc. A15 - 1.º C A16 - 2.º C A17 - 3.º C A18 - Apoio Educativo A19 - Total 

11 38 36  a) 9 94 
 

A20 - Docentes s/ componente lectiva A21 - Dinamizadores (AEC) 

2 26 
 
Psicólogos 

A22 - A tempo inteiro A23 - A tempo parcial A24 - Total 

0 1 1 

 
Funcionários 
A25 - Auxiliares Acção Educativa A26 - Administrativos A27 - Outros A28 - Total 

27 8 0 35 

 
 

Agrupamento Agrupamento de Escolas de Mira Código 160209 
    

Escola sede Escola Básica do 2º. Ciclo de Mira Código 310281 
  

Endereço Av. 25 de Abril – Apartado - 5 
  

Localidade Mira Código Postal 3071-909 Mira 
    

Concelho Mira Distrito Mira 
    

Telefone 231458537 Fax 231458324 
    

E-mail Escolab2mira@sapo.pt   
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I – RESULTADOS ESCOLARES 

      (dados relativos ao ano lectivo anterior)  
                                 2006/2007 

 
1.º CICLO 

1. Alunos 

Ano escolaridade 1- Portugueses 2 -Estrangeiros 3 -Etnias 4 -Total 5 -ASE  6 -NEE 
7 - C/ Planos 

7.1 - 
Recup. 

7.2 - 
Acomp. 

7.3 -
Desenvol. 

B1 - 1.º Ano 117 1 0 118 26 7 6 0 0 

B2 - 2.º Ano 127 2 0 129 41 12 12 6 0 

B3 - 3.º Ano 127 0 0 127 41 20 9 3 0 

B4 - 4.º Ano 126 1 0 127 42 8 21 7 0 

      B5 - Total 497 4 0 501 150 47 48 16 0 
 

B6 - Taxa de insucesso  3,99% B7 - Taxa de abandono  0% 

 
2. Transitaram de ano 

Ano 
escolaridade 

1- Total 
2 - S/ Aproveitamento 3 - C/ Planos 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 2.3 - L. Port. e Mat. 3.1 - Recup. 3.2 - Acomp. 3.3 - Desenvol. 

B8 - 1.º Ano 118 5 1 5 6 0 0 

B9 - 2.º Ano 116 1 0 1 9 6 0 

B10 - 3.º Ano 124 1 0 0 7 3 0 

B11 - 4.º Ano 123 0 0 1 17 7 0 

  B12 - Total 481 7 1 7 39 16 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1- Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 
4 - C/ Planos 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B13 - 2.º Ano 13 13 0 3 0 

B14 - 3.º Ano 3 3 0 2 0 

B15 - 4.º Ano 4 4 0 4 0 

       B16 - Total 20 20 0 9 0 

 
4. Concluíram o 1.º ciclo 

 
C/ Anos de frequência 

B17 - 3 anos B18 - 4 anos B19 - 5 anos B20 - 6 anos B21 - 7 ou + anos B22 - Total 

 95 24 4 0 123 
 

 
Sem aproveitamento 

B23 - Língua Portuguesa B24 - Matemática B25 - L. Portuguesa e Matemática  * 

0 0 1 
 

* Medidas programadas, tendo em vista o sucesso educativo do aluno: Aulas de apoio. 
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2.º CICLO 

 
 

 
1. Alunos 

Ano 
escolaridade 

1 - Portugueses 2 - Estrangeiros 3 - Etnias 4 - Total 5 - ASE  6 - NEE 

 

7 - C/ Planos 
7.1 - 

Recup. 
7.2 - 

Acomp. 

7.3 - 
Desenvol.  

B26 - 5.º Ano 132 1 0 133 51 14 10 1 0 

B27 - 6.º Ano 120 0 0 120 50 13 12 0 0 

   B28 - Total 252 1 0 253 101 27 22 1 0 
 

B29 - Taxa de insucesso   0,8% B30 - Taxa de abandono   2,4% 

 
2. Transitaram de ano 

Ano escolaridade 1 - Total 
2 - S/ Aproveitamento 3 - C/ Planos 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 2.3 - L. Port. e Mat. 3.1 - Recup. 3.2 - Acomp. 3.3- Desenvol. 

B31 - 5.º Ano 129 2 7 1 10 1 0 

B32 - 6.º Ano 116 1 10 2 10 0 0 

    B33 - Total 245 3 17 3 20 1 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1 - Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 

4 - C/ Planos 
 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B34 -5.º Ano 4 0 4 0 0 

B35 -6.º Ano 4 2 2 2 0 

      B36 -Total 8 2 6 2 0 

 
4. Concluíram o 2.º ciclo 

 

C/ Anos de frequência 
 

B37 - 1 ano B38 - 2 anos B39 - 3 anos B40 - 4 anos B41 - 5 ou + anos B42 - Total 
0 110 6 0 0 

116 
 

 

Sem aproveitamento 
 

B43 - Língua Portuguesa B44 - Matemática B45 - L. Portuguesa e Matemática  ** 

1 10 2 
 

* Medidas programadas, tendo em vista o sucesso educativo: Aulas de recuperação. 
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II – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 
 
 

1. Definição dos Critérios de Avaliação 
 
 
1.1. Participação  

 
 
 
  

Sim Não 
  A definição dos critérios de avaliação foi reflectida e analisada por todos os docentes do  
  Agrupamento/Escola em sede das estruturas de orientação educativa: 

                  C1 - conselho de docentes X  
                  C2 - conselho de directores de turma X  
                  C3 - departamentos curriculares X  
  C4 - Estas estruturas elaboraram e apresentaram propostas ao CP para definição dos critérios de 
  avaliação X  

  O CP definiu os critérios de avaliação após análise e negociação para: 
                   C5 - cada ciclo de escolaridade X  

                  C6 - cada ano de escolaridade  X 
                  C7 - a construção dos instrumentos de avaliação  X 
                  C8 - a marcação das datas das provas/testes de avaliação 
 

 X 
  C9 - Os critérios definidos pelo CP integram o Projecto Curricular de Agrupamento/Escola X  
  C10 - Os critérios definidos pelo CP integram os Projectos Curriculares de Turma  X 

 
  C11 - Apreciação global 

 
 
                                                                                                                                                                        
 

 
 
1.2. Divulgação  

 
 

 
 
  

Sim Não 
  Os critérios de avaliação definidos pelo CP foram divulgados:  
                  C12 - aos docentes do Agrupamento/Escola através das respectivas estruturas X  
                  C13 - aos serviços especializados de apoio educativo através do seu representante no CP 

                   
X  

                  C14 - aos alunos do 1.º ciclo pelo seu professor X  
  aos alunos do 2.º ciclo:  
                  C15 - pelos professores de cada disciplina X  
                  C16 - pelo respectivo director de turma 
 

X  
  aos encarregados de educação: 
                  C17 - dos alunos do 1.º ciclo, na primeira reunião do ano lectivo com o professor da turma, 
                  aquando da apresentação dos conteúdos programáticos e dos objectivos a atingir X  

                  C18 - dos alunos do 2.º ciclo na primeira reunião do ano lectivo com o director de 
                  turma, aquando da apresentação dos conteúdos programáticos e dos objectivos a atingir 
                           

X  

                  C19 - à associação de pais pela direcção executiva X  
 
  C20 - Apreciação global 
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1.3. Registo de evidências das acções desenvolvidas  

 
 

 
 
  

Sim Não 
    C21 - Convocatórias para as reuniões do CP X  

  C22 - Convocatórias para as reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  
    C23 - Convocatórias para as reuniões com outros intervenientes no processo de avaliação dos 
    alunos X  

  Actas de reuniões:  
                  C24 - do conselho pedagógico X  
                  C25 - das diversas estruturas de orientação educativa X  
                  C26 - dos departamentos curriculares X  
                  C27 - do conselho de docentes X  
                  C28 - do conselho de directores de turma X  
                  C29 - do conselho de turma X  
                  C30 - dos serviços especializados de apoio educativo X  
                  C31 - dos professores do 1.º ciclo com os encarregados de educação X  
                  C32 - dos directores de turma com os encarregados de educação  X 
                  C33 - do conselho executivo com a associação de pais  X 
  C34 – Sumários registados no livro de ponto X  
 
  C35 - Apreciação global 

 
 As actas necessitam de ser melhoradas de forma a espelharem o que mais de relevante é tratado nas reuniões dos diferentes órgãos e 
estruturas de orientação educativa. 
 
 

 
 

2. Operacionalização dos Critérios de Avaliação 
 
2.1. Modalidades de avaliação 

 
 
 
  

Sim Não 
                  C36 - diagnóstica X  
                  C37 - formativa X  
                  C38 - sumativa interna X  
 
 

2.2. Avaliação diagnóstica  
 
 

 
 
  

Sim Não 
  Foi realizada: 
                  C39 - no início do ano lectivo X  
                  C40 - no decurso do ano lectivo quando necessária  X  
                  C41 - de forma articulada com a avaliação formativa X  
                  C42 - no respeito pelos critérios definidos pelo CP X  
  As matrizes das provas/testes foram construídas através de: 
                  C43 - um trabalho plural e partilhado X  
                  C44 - um trabalho meramente individual  X 
  C45 – Os docentes do Agrupamento/Escola realizaram provas/testes de avaliação diagnóstica X  
  C46 - Os docentes realizaram o teste de avaliação diagnóstica, com base numa matriz uniforme, para 
  os alunos do mesmo ano de escolaridade X  

  C47 - O Projecto Curricular de Turma contempla estratégias de diferenciação pedagógica X  
 

  C48 - Apreciação global 
 
C43 - Só no 1.º CEB é que as matrizes das provas/testes foram construídas através de um trabalho plural e partilhado). 
C46 – Só para o 1.º CEB. 
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2.3. Avaliação formativa  Sim Não 

  Foi realizada:  
                  C49 - no decurso do ano lectivo, assumindo um carácter contínuo e sistemático X  
                  C50 - de forma articulada com a avaliação diagnóstica X  
                  C51 - no respeito pelos critérios definidos pelo conselho pedagógico X  
  C52 - Constituiu a principal modalidade de avaliação X  
  C53 - Recorreu a uma variedade de instrumentos de avaliação X  
  C54 - Contribuiu para a reformulação do Projecto Curricular de Turma X  
  Os instrumentos de avaliação foram construídos através de: 
                  C55 - um trabalho plural e partilhado X  
                  C56 - um trabalho meramente individual  X 
 
  C57 - Apreciação global 

 
C55 – Só no No 1.º CEB é que  os instrumentos de avaliação foram construídas através de um trabalho plural e partilhado. 
 
 

 
 
 
2.4. Avaliação sumativa interna  Sim Não 

  Foi realizada:  
                  C58 - no final de cada período lectivo X  
                  C59 - no final de cada ano X  
                  C60 - no final de cada ciclo X  
                  C61 - utilizou a informação recolhida no âmbito da avaliação formativa X  
                  C62 - respeitou os critérios definidos pelo conselho pedagógico X  
  Os instrumentos de avaliação foram construídos através de:  
                  C63 - um trabalho plural e partilhado X  
                  C64 - um trabalho meramente individual  X 
  Foi da responsabilidade: 
                  C65 - do professor de cada turma, no 1.º ciclo, em articulação com o conselho de docentes X  
                  C66 - dos professores que integram o conselho de turma no 2.º ciclo X  
  A informação resultante: 
                  C67 - traduziu a formulação de um juízo global sobre as aprendizagens realizadas pelos 
                 alunos X  

  No 1.º ciclo, expressou-se de forma descritiva:  
                  C68 - nas áreas curriculares disciplinares X  
                  C69 - nas áreas curriculares não disciplinares X  
                  C70 - nas actividades de enriquecimento curricular  X  
  No 2.º ciclo expressou-se:  
                  C71 - numa classificação de 1 a 5 em todas as disciplinas X  
                  C72 - numa menção qualitativa nas áreas curriculares não disciplinares  X  
  C73 - A informação aos encarregados de educação foi acompanhada de uma apreciação descritiva X  
  C74 - O registo de língua utilizado nos documentos de avaliação trimestral é acessível a qualquer 
  encarregado de educação X  

  O resultado da avaliação sumativa interna promoveu a adopção de estratégias com vista ao  
  sucesso educativo dos alunos, designadamente: 
                  C75 - Planos de recuperação X  
                  C76 - Planos de acompanhamento X  
                  C77 - Planos de desenvolvimento  X 
  C78 - A progressão ou retenção dos alunos baseou-se na avaliação sumativa interna X  

 
  C79 - Apreciação global 

 
C63 – Só no 1.º CEB é que os instrumentos de avaliação foram construídos através de um trabalho plural e partilhado.  
C77 – Não existem alunos nestas condições. 
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2.4.1. Avaliação sumativa extraordinária 

 
 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  C80 -  Foram submetidos a esta modalidade de avaliação os alunos já retidos em qualquer ano de 
  escolaridade e que não possuíam condições necessárias para progredir X  

  C81 - As propostas de retenção repetida foram apresentadas ao CP pelo professor do 1.º ciclo X  
                  - com pareceres dos: 
                          C82 - encarregados de educação X  
                          C83 - serviços de psicologia e orientação X  
                  C84 - com um plano de acompanhamento X  
  C85 - As propostas de retenção repetida foram apresentadas ao CP pelo conselho de turma (2.º e 3.º 
  ciclos)  X 

                  - com pareceres dos: 
                          C86 - encarregados de educação  X 
                          C87 - serviços de psicologia e orientação  X 
                  C88 - com um plano de acompanhamento  X 
                  C89 - com proposta para percurso alternativo ou curso de educação e formação  X 

 
  C90 - Apreciação global 
 

C85- Não existiu nenhum caso de retenção repetida no 2.º CEB. 
 

 
 
2.4.2. Casos especiais de progressão  

 
 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  C91- Progrediram mais rapidamente no ensino básico os alunos que revelaram capacidades de 
  aprendizagem excepcionais    X 

  C92- As propostas de progressão antecipada foram apresentadas ao CP pelo professor do 1.º ciclo  X 
                  - acompanhadas de pareceres dos: 
                          C93 - encarregados de educação  X 
                          C94 - serviços especializados de apoio educativo ou psicólogos  X 
  C95 - As propostas de progressão antecipada foram apresentadas ao CP pelo conselho de turma (2.º 
  ciclo)  X 

                  - acompanhadas de pareceres dos:  X 
                          C96 - encarregados de educação  X 
                          C97 - serviços especializados de apoio educativo ou psicólogos  X 

 
  C98 - Apreciação global 

 
Não existem casos especiais de progressão. 
 
 

 
 
 

2.5. Auto-avaliação  
 

 
 
  

Sim Não 
  C99 - Os alunos participaram, de forma sistemática, na sua própria avaliação X  
  C100 - Os alunos, a partir do 3.º ano de escolaridade efectuaram uma auto-avaliação escrita X  
  C101 - A matriz da ficha de auto-avaliação foi elaborada de acordo com os princípios definidos pelo 
  CP X  

 
  C102 - Apreciação global 

 
C101 – A matriz merece desenvolvimento. 
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2.6 Processo individual do aluno Sim Não 

  C103 - O percurso escolar do aluno encontra-se documentado no seu processo individual X  
  C104 - O processo individual proporciona uma visão global desse percurso  X  
  C105 - Estão arquivados registos das diversas modalidades de avaliação sobre o desempenho dos 
  alunos X  

                  C106 - diagnóstica  X 
                  C107 - formativa  X 
                  C108 - sumativa X  
                  C109 - auto-avaliação X  
  C110 - O Regulamento Interno estabelece as regras para consulta do processo individual X  

 
  C111 - Apreciação global 

 
 
 
 

 
 

2.7. Avaliação externa  Sim Não 
  A Direcção Executiva enviou à Direcção Regional o relatório da avaliação relativo às provas de 
  aferição, contendo:  
                  C112 - a análise do desempenho dos alunos do Agrupamento/Escola X  
                  C113 - o plano de acção para o ano lectivo seguinte X  

 
  C114 -  Apreciação global 

 
O relatório foi enviado através da plataforma moodle. 
 

 
 

2.8. Monitorização do processo de avaliação  Sim Não 
  Procedimentos regulares de monitorização:  
                  C115 - nas diversas estruturas de orientação educativa para cumprimento e operaciona- 
                  lização dos critérios de avaliação  X  

                  - no conselho pedagógico para assegurar: 
                          C116 - o cumprimento do currículo nacional X  
                          C117 - o primado da avaliação formativa X  
                          C118 - a valorização dos processos de auto-avaliação X  
                          C119 - a utilização de técnicas e instrumentos diversificados de avaliação X  
                          C120 - a (re)orientação do processo educativo X  
                          C121 - a retenção dos alunos como medida pedagógica de última instância X  
                          C122 - a participação de diversos intervenientes X  
                          C123 - professores X  
                          C124 - alunos X  
                          C125 - conselho de docentes X  
                          C126 - conselho de turma X  
                          C127 - órgãos de gestão X  
                          C128 - encarregados de educação X  
                          C129 - serviços especializados de apoio educativo X  
                  - na direcção executiva para garantir a transparência, rigor e a equidade do processo:  
                          C130 - cumprimento das orientações definidas a nível nacional X  
                          C131 - respeito pelas regras estabelecidas no Regulamento Interno X  
                          C132 - salvaguarda dos interesses de todos os intervenientes  X  
 
  C133 - Apreciação global 

 
Existe alguma monitorização do processo de avaliação, mas merece desenvolvimento. 
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2.9. Registo de evidências das acções desenvolvidas 

 
 

 
 
  

Sim Não 
    C134 - Convocatórias para reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  

  C135 - Convocatórias para reuniões do prof. 1.º ciclo c/ os encarregados de educação X  
  C136 - Convocatórias para reuniões do director de turma c/ os encarregados de educação X  
  C137 - Actas de reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  
  C138 - Actas de reuniões com os encarregados de educação X  
  C139 - Ordens de serviço X  
  C140 - Dossiers de departamento X  
  C141 - Processos individuais dos alunos X  
  C142 - Portfolios construídos pelos alunos X  
  C143 - Cadernetas escolares X  
  C144 - Sumários registados no livro de ponto  X  
  C145 - Planos de recuperação X  
  C146 - Planos de acompanhamento X  
  C147 - Planos de desenvolvimento  X 
  C148 - Regulamento Interno X  
  C149 - Projecto Curricular de Agrupamento/Escola X  
  C150 - Projectos Curriculares de Turma X  
  C151 - Relatórios intercalares de avaliação das aprendizagens elaborados pelas diversas estruturas 
  de orientação educativa X  

 
  C152 - Apreciação global 

C139 – Existem Avisos e Informações. 
C147 – Não existem. 
C151 – Os Relatórios intercalares de avaliação das aprendizagens dos alunos elaborados pelas diversas estruturas 
  de orientação educativa merecem desenvolvimento. 
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III – ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS E RESULTADOS 
 

1. Elaboração e implementação de Planos 
 

1.1 Planos de recuperação Sim Não 
  Os planos de recuperação foram elaborados:  
    no final do 1.º período: 
                  D1 - para os alunos do 1.º ciclo, sempre que revelaram dificuldades em prosseguir com 
                  sucesso as aprendizagens X  

                  D2 - para os alunos do 2.º ciclo por terem obtido três ou mais níveis inferiores a 3 X  
  no decurso do 2.º período, até à interrupção das aulas no Carnaval: 
                  D3 - sempre que os alunos indiciaram dificuldades de aprendizagem X  
    pelo professor do 1º ciclo, com a participação: 
                  D4 – de outros técnicos de educação X  
                  D5 - dos próprios alunos  X 
                  D6 - dos encarregados de educação  X 
    pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de: X  
                  D7 - outros técnicos de educação X  
                  D8 - os próprios alunos  X 
                  D9 - os encarregados de educação  X 
  D10 - As propostas dos planos de recuperação foram submetidas à apreciação do CP para avaliação 
  da sua adequabilidade às situações diagnosticadas  X 

  D11 - Os planos, depois de aprovados, foram apresentados à direcção executiva X  
  D12 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução X  
  D13 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de recuperação aos encarregados de 
  educação X  

  D14 - O Agrupamento/Escola procedeu de imediato à sua implementação  X  
 

 D15 -  Apreciação global 
 
                                                                                                                                                                     

 
 

1.2. Planos de acompanhamento   Sim Não 
  D16 - Os planos de acompanhamento foram elaborados no final do ano lectivo para os alunos que  
  tenham sido objecto de retenção em resultado da avaliação sumativa interna X  

  D17 - Pelo professor do 1º ciclo com a participação de: X  
                  D18 - outros técnicos de educação X  
                  D19 - os próprios alunos  X 
                  D20 - os encarregados de educação  X 
  D21 - Pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos com a participação de: X  
                  D22 - outros técnicos de educação X  
                  D23 - os próprios alunos  X 
                  D24 - os encarregados de educação  X 
  D25 - As propostas dos planos de acompanhamento foram submetidas à apreciação do CP para 
  avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas X  

  D26 - Os planos, depois de aprovados, foram apresentados à direcção executiva X  
  D27 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução X  
  D28 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de acompanhamento aos encarregados de 
  educação X  

  D29 - Os planos de acompanhamento elaborados no ano lectivo anterior estão a ser aplicados aos 
  alunos  X  

 
  D30 - Apreciação global 
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1.3 Planos de desenvolvimento 
 

 
 
  

Sim Não 
  D31 - Os planos de desenvolvimento foram elaborados, no final do 1.º período, para os alunos que  
  revelaram capacidades excepcionais de aprendizagem  X 

  D32 - Pelo professor do 1º ciclo com a participação de:  X 
                  D33 - outros técnicos de educação  X 
                  D34 - os próprios alunos  X 
                  D35 - os encarregados de educação  X 
  D36 - Pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de:  X 
                  D37 - outros técnicos de educação  X 
                  D38 - os próprios alunos  X 
                  D39 - os encarregados de educação  X 

  D40 - As propostas dos planos de desenvolvimento foram submetidas à apreciação do CP para 
  avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas  X 

  D41 - Os planos de desenvolvimento depois de aprovados foram apresentados à direcção executiva  X 
  D42 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução  X 
  D43 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de desenvolvimento aos encarregados de 
  educação  X 

  D44 - O Agrupamento/Escola procedeu de imediato à sua implementação   X 
 

  D45 - Apreciação global 
 
Não se aplica. 
 
 

 
 
 

2. Outras estratégias de melhoria organizacional 
 

 
  

Sim Não 
  D46 - Humanização do espaço físico do Agrupamento/Escola X  
  D47 - Elaboração de horários em função dos interesses dos alunos X  
  D48 - Atendimento dos encarregados de educação em tempo ajustado aos seus horários laborais X  
  D49 - Participação activa dos encarregados de educação na vida da escola X  
  D50 - Diversificação ajustada de recursos didáctico-pedagógicos X  
  D51 - Melhoria no sistema de comunicação interna no Agrupamento/Escola  X  
  D52 - Melhoria no sistema de comunicação com a comunidade educativa X  
  D53 - Outras  X 

 
  D54 - Apreciação global 

 
D48 – Sempre que necessário o atendimento realiza-se à noite. 
 
D49 - Os pais participam pouco. 
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IV – AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
1. Estratégias  

 
 
  

Sim Não 
  O Agrupamento/Escola avaliou as estratégias de melhoria relativas: 
                   E1 - à implementação dos Planos (III.1) X  
                  E2 - outras estratégias de carácter organizacional (III.2) X  
 As estratégias adoptadas foram objecto de avaliação: 
                  E3 - contínua e sistemática X  
                  E4 - apenas no final do ano  X 
  E5 - A avaliação realizada foi participada por todos os intervenientes X  
  O Agrupamento/Escola possui registos que evidenciam a avaliação:  
                  E6 - global dos Planos implementados X  
                  E7 - das estratégias de melhoria organizacional X  
  E8 - O relatório resultante da avaliação dos Planos foi enviado à respectiva DRE X  
 
  E9 - Apreciação global 

 
 
                                                                                                                                                                         
 

 
 
2. Resultados escolares 

 
  

Sim Não 
  Existiram momentos de reflexão entre os docentes para analisar os resultados escolares: 
                  E10 - apenas no final de cada período lectivo  X 
                  E11 - com regularidade, no decurso do ano lectivo X  
                  E12 - só no final do ano lectivo  X 
  Foi efectuada análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos dos 1.º e 2.º ciclos  
  na avaliação sumativa interna e nas provas de aferição:  
                  E13 - por turma X  
                  E14 - ano  X  
                  E15 - ciclo X  

  E16 - Foi efectuada análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos do 3.º ciclo na  
  avaliação sumativa interna e na sumativa externa (exames nacionais)  X 

  E17 - Foram elaborados estudos comparativos dos resultados alcançados no final do ano lectivo com  
  os do ano anterior X  

  A avaliação dos resultados foi considerada na preparação do ano lectivo seguinte, designadamente: 
                  E18 - na organização e gestão pedagógica X  
                  E19 - na reformulação de práticas lectivas X  
                  E20 - no reforço da avaliação formativa  X 

 
  E21 - Apreciação global 

 
E16 – O Agrupamento não tem 3.º Ciclo 
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Relatório Síntese1

Resultados Escolares e Estratégias de Melhoria no Ensino Básico  
 

 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MIRA  - CÓDIGO 310281 
 
 
Datas de intervenção: 16, 19 e 21 de Novembro de 2007 
Turmas seleccionadas: 4.º Ano – Turma B da EB1 de Praia de Mira e 6.º C. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
No âmbito da actividade Resultados Escolares e Estratégias de Melhoria no Ensino Básico, inserida no programa 
de acompanhamento do Plano Anual de Actividades da Inspecção-Geral da Educação, foi elaborado este relatório 
que apresenta as conclusões mais relevantes referentes às quatro áreas a seguir mencionadas e que foram 
objecto de análise nesse Agrupamento de Escolas. 
 
 
1. RESULTADOS ESCOLARES 
 
1.1. Indicadores de sucesso 
 
Tendo como referência os indicadores de sucesso apurados pela IGE2

 

, do ano lectivo de 2004/2005 e os dados 
fornecidos pelo Agrupamento relativos ao ano lectivo de 2006/2007, estabeleceu-se a comparação dos resultados 
obtidos pelos alunos. 

Aspectos mais positivos 
 
Taxa de transição ao 2.º ciclo (96,9%), igual ao indicador de referência (96,9%), sendo que 81,3% dos alunos com 
planos de recuperação e 100% com planos de desenvolvimento transitaram. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Taxa de transição ao 2.º ciclo com 11 ou mais anos (3,3%), 3,3% superior o indicador de referência (0%); 
Taxa de desperdício no EB3

 
 (2,4%), apesar de 8,2% inferior à média do indicador de referência (10,6%). 

 
1.2. Provas de aferição 
 
Tendo como referência os resultados nacionais das provas de aferição relativos ao ano lectivo de 2006/20074

 

 e os 
dados fornecidos pelo Agrupamento referentes ao mesmo ano lectivo, em relação às disciplinas de Língua 
Portuguesa e de Matemática, estabeleceu-se a comparação dos resultados obtidos. 

Aspectos mais positivos 
 
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (94,2%), no 1.º ciclo, 5,1%, acima da taxa nacional; 
Localização da taxa de sucesso de Matemática (85%), no 1.º ciclo, 4,7% acima da taxa nacional;  
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (89,6%), no 2.º ciclo, 4,2% acima da taxa nacional; 
Localização da taxa de sucesso de Matemática, no 2.º ciclo (70,5%), 11,6% acima da taxa nacional. 
 
 
 

                                              
 
2 www.ige.min-edu.pt (Avaliação, Desempenho Escolar dos Alunos, SUBSITE). 
3 Valor óptimo 0%. 
4 Provas de aferição do 4.º Ano 2006/2007 (Língua Portuguesa - 89,10%; Matemática - 80,30%) e 6.º Ano (Língua Portuguesa - 85,40%; 
Matemática - 58,90%). 

http://www.ige.min-edu.pt/�
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2. PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 
 
2.1. Definição dos Critérios de Avaliação 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Inclusão dos critérios de avaliação definidos no Projecto Curricular de Agrupamento; 
 Reflexão sobre os critérios de avaliação, por parte dos docentes do 1.º ciclo do Agrupamento, em sede das 

respectivas estruturas de orientação educativa. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Elaboração e apresentação ao Conselho Pedagógico (CP) das propostas de definição dos critérios de 

avaliação pelas estruturas de gestão intermédia; 
 Definição dos critérios pelo CP, após análise e negociação, para a marcação das datas das provas/testes de 

avaliação; 
 Inclusão dos critérios definidos nos Projectos Curriculares de Turma (PCT); 
 Elaboração de actas que refiram o que de mais relevante é tratado nas reuniões dos diferentes órgãos e 

estruturas de orientação educativa; 
 Sumários devidamente registados no livro de ponto. 
 
2.2. Operacionalização dos Critérios de Avaliação 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Corresponsabilização dos conselhos de docentes e conselhos de turma na avaliação sumativa; 
 Formulação descritiva da avaliação sumativa interna, no 1º ciclo, das áreas curriculares disciplinares e não 

disciplinares e das actividades de enriquecimento curricular; 
 Atribuição de uma menção qualitativa nas áreas curriculares não disciplinares, no 2º ciclo; 
 Apresentação ao CP, pelo professor do 1.º ciclo, das propostas de retenção repetida dos alunos, 

acompanhadas dos pareceres dos encarregados de educação e da psicóloga, com um plano de 
acompanhamento; 

 Inclusão no processo individual do aluno de documentação que revela o seu percurso escolar; 
 Inclusão no Regulamento Interno do Agrupamento de regras para consulta do processo individual do aluno. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Construção de matrizes uniformes para as provas/testes, através de um trabalho plural e partilhado; 
 Realização de testes de avaliação diagnóstica, com base nas matrizes construídas, para os alunos do mesmo 

ano de escolaridade; 
 Consideração de estratégias de diferenciação pedagógica nos PCT; 
 Construção dos instrumentos de avaliação formativa e sumativa interna através de um trabalho plural e 

partilhado; 
 Arquivo dos registos da avaliação diagnóstica e formativa sobre o desempenho dos alunos nos respectivos 

processos individuais; 
 Monitorização do processo de avaliação nas diversas estruturas de orientação educativa para assegurar o 

primado da avaliação formativa; 
 Relatórios intercalares de avaliação das aprendizagens elaborados pelas diversas estruturas de orientação 

educativa. 
 
 
3. ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS E DOS RESULTADOS 
 
3.1. Elaboração e Implementação de Planos 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Elaboração dos planos de recuperação, no final do 1.º período, para os alunos do 1.º ciclo, sempre que 

revelaram dificuldades em prosseguir com sucesso as aprendizagens e para os alunos do 2.º ciclo que 
tenham obtido três ou mais níveis inferiores a 3; 

 Elaboração dos planos de recuperação, no decurso do 2.º período, até à interrupção das aulas, no Carnaval, 
sempre que os alunos indiciaram dificuldades de aprendizagem; 
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 Elaboração dos planos de acompanhamento para os alunos que foram retidos em resultado da avaliação 
sumativa interna; 

 Disponibilização dos recursos humanos e materiais necessários à execução dos planos de recuperação e de 
acompanhamento; 

 Implementação imediata dos planos de recuperação e implementação dos planos de acompanhamento desde 
o início do ano lectivo seguinte ao da sua elaboração. 

 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Elaboração dos planos de recuperação pelo professor do 1º ciclo e pelo conselho de turma, no 2º ciclo, com a 

participação dos próprios alunos e dos encarregados de educação; 
 
  
3.2. Outras Estratégias de Melhoria Organizacional 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Atendimento dos encarregados de educação em tempo ajustado aos seus horários laborais; 
 Sistema de comunicação interna do Agrupamento; 
 Sistema de comunicação com a comunidade educativa. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Diversificação ajustada dos recursos didáctico - pedagógicos; 
 Participação activa dos encarregados de educação. 
 
 
4. AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Elaboração e envio à DREC, pela Direcção Executiva, do relatório resultante da avaliação dos planos e do 

relatório da avaliação relativo às provas de aferição, de acordo com o ponto n.º 7 do Despacho n.º 2351/2007, 
de 14 de Fevereiro. 

 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Criação de momentos de reflexão entre os docentes para análise dos resultados escolares, nomeadamente 

sobre as diferenças entre as taxas de sucesso alcançadas pelos alunos no 1.º e no 2.º ciclo, nas provas de 
aferição; 

 Análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos dos 1.º e 2.º ciclos na avaliação sumativa 
interna e nas provas de aferição; 

 Preparação do ano lectivo seguinte, no que respeita ao reforço da avaliação formativa, tendo em atenção os 
resultados da avaliação, no sentido de elevar as taxas de sucesso, nas provas de aferição no 6.º ano, ao nível 
das do 4.º ano. 

 
 
 
 
 
Coimbra, 04 de Dezembro de 2007 
 
 
 
O Inspector: Artur José dos Santos Magalhães 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
PROGRAMA ACOMPANHAMENTO 
 
 
 
 

 

Actividade I.2 

Resultados escolares e estratégias de  

melhoria no ensino básico 
 
 

 
 
 
 
 
               Roteiro 
 
 
         
 
 
 

 
 
 

2007 
Agrupamento de Escolas de Taveiro 

Coimbra 
 

 

 



 
 
ACTIVIDADE I.2 
Resultados escolares e estratégias de melhoria no ensino básico 

 

2 

 

 

Resultados escolares e estratégias de melhoria no ensino básico  
 

Ano lectivo 2007/2008 

1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO 

 
 
 

2. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO (em números)  
2007/2008 

 

Estabelecimentos  
A1 - Ed. Pré-Esc. A2 - 1.º C A3 - 2.º e 3.º C A4 - EBI A5 - 3.º C/Sec. A6 - Sec./ 3.º C A7 - Sec. A8 - Total 

5 6 1 0 0 0 0 12 

 
Crianças/Alunos 

A9 - Ed. Pré-Esc. A10 - 1.º C A11 - 2.º C A12 - 3.º C A13 - Total 

69 280 109 132 590 
 
Docentes c/ componente lectiva 

A14 - Ed. Pré-Esc. A15 - 1.º C A16 - 2.º C A17 - 3.º C A18 - Apoio Educativo A19 - Total 

5 17 20 26 5 73 
 

A20 - Docentes s/ componente lectiva A21 - Dinamizadores (AEC) 

0 10 
 
Psicólogos 

A22 - A tempo inteiro A23 - A tempo parcial A24 - Total 

1 0 1 

 
Funcionários 
A25 - Auxiliares Acção Educativa A26 - Administrativos A27 - Outros A28 - Total 

19 9 5 33 

 
 
 

Agrupamento de Escolas de Taveiro Código 161299 
    

Escola Sede E.B. 2,3 de Taveiro Código 345027 
  

Endereço Rua da Barqueira, nº2 
  

Localidade Taveiro Código Postal 3045-459 Taveiro 
    

Concelho Coimbra Distrito Coimbra 
    

Telefone 239980160 Fax 239984346 
    

E-mail Info@eb23-taveiro.rcts.pt   
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I – RESULTADOS ESCOLARES 

        
                                 2006/2007 

 
 

1.º CICLO 
1. Alunos 

Ano escolaridade 1- Portugueses 2 -Estrangeiros 3 -Etnias 4 -Total 5 -ASE  6 -NEE 
7 - C/ Planos 

7.1 - 
Recup. 

7.2 - 
Acomp. 

7.3 -
Desenvol. 

B1 - 1.º Ano 67 3 1 71 20 2 4 0 0 

B2 - 2.º Ano 70 1 0 71 21 7 6 1 0 

B3 - 3.º Ano 83 2 0 85 23 6 3 0 0 

B4 - 4.º Ano 64 1 0 65 9 6 1 0 0 

      B5 - Total 284 7 1 292 73 21 14 1 0 
 

B6 - Taxa de insucesso   2,1% B7 - Taxa de abandono   0% 

 
2. Transitaram de ano 

Ano 
escolaridade 

1- Total 
2 - S/ Aproveitamento 3 - C/ Planos 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 2.3 - L. Port. e Mat. 3.1 - Recup. 3.2 - Acomp. 3.3 - Desenvol. 

B8 - 1.º Ano 71 14 11 11 4 0 0 

B9 - 2.º Ano 66 0 0 0 4 1 0 

B10 - 3.º Ano 84 2 2 0 2 0 0 

B11 - 4.º Ano 65 1 1 0 1 0 0 

  B12 - Total 286 17 14 11 11 1 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1- Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 
4 - C/ Planos 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B13 - 2.º Ano 5 5 0 2 0 

B14 - 3.º Ano 1 1 0 1 0 

B15 - 4.º Ano 0 0 0 0 0 

       B16 - Total 6 6 0 3 0 

 
4. Concluíram o 1.º ciclo 

 
C/ Anos de frequência 

B17 - 3 anos B18 - 4 anos B19 - 5 anos B20 - 6 anos B21 - 7 ou + anos B22 - Total 

0 55 9 1 0 65 
 

 
Sem aproveitamento 

B23 - Língua Portuguesa B24 - Matemática B25 - L. Portuguesa e Matemática  * 

1 1 0 
 

* Registar as medidas programadas, tendo em vista o sucesso educativo destes alunos (anexar, se necessário) 
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2.º CICLO 
 
1. Alunos 

Ano 
escolaridade 

1 - Portugueses 2 - Estrangeiros 3 - Etnias 4 - Total 5 - ASE  6 - NEE 

 

7 - C/ Planos 
7.1 - 

Recup. 
7.2 - 

Acomp. 

7.3 - 
Desenvol.  

B26 - 5.º Ano 57 0 0 57 26 8 10 1 0 

B27 - 6.º Ano 67 0 0 67 19 11 28 1 0 

   B28 - Total 124 0 0 124 45 19 38 2 0 
 

B29 - Taxa de insucesso   15% B30 - Taxa de abandono  1,6% 

 
2. Transitaram de ano 

Ano escolaridade 1 - Total 
2 - S/ Aproveitamento 3 - C/ Planos 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 2.3 - L. Port. e Mat. 3.1 - Recup. 3.2 - Acomp. 3.3- Desenvol. 

B31 - 5.º Ano 55 4 12 1 8 1 0 

B32 - 6.º Ano 50 5 9 2 13 0 0 

    B33 - Total 105 9 11 3 21 1 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1 - Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 

4 - C/ Planos 
 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B34 -5.º Ano 2 2 0 2 0 

B35 -6.º Ano 17 15 2 15 1 

      B36 -Total 19 17 2 17  1 

 
4. Concluíram o 2.º ciclo 

 

C/ Anos de frequência 
 

B37 - 1 ano B38 - 2 anos B39 - 3 anos B40 - 4 anos B41 - 5 ou + anos B42 - Total 

0 42 8 0 0 50 
 

 

Sem aproveitamento 
 

B43 - Língua Portuguesa B44 - Matemática B45 - L. Portuguesa e Matemática  * 

5 9 2 

 
 

* Medidas programadas: 1 Aluno com APA a Língua Portuguesa e Matemática e 1 Aluno Indicado para CEF –Tipo2 
– nível 2 (Assistente comercial). 
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3.º CICLO 
 
1. Alunos 

Ano escolaridade 1 - Portugueses 2 - Estrangeiros 3- Etnias 4 - Total 5 - ASE  6 - NEE 

 

7 - C/ Planos 

7.1 
Recup. 

7.2 
Acomp. 

7.3 
Desenvol. 

B46 - 7.º Ano 45 0 0 45 15 2 20 4 0 

B47 - 8.º Ano 34 2 0 36 5 1 16 4 0 

B48 - 9.º Ano 33 0 0 33 7 1 15 0 0 

   B49 - Total 112 2 0 114 27 4 51 8 0 
 

B50 - Taxa de insucesso   21% B51 - Taxa de abandono   1,7 % 

 
2. Transitaram de ano 

Ano escolaridade 1 - Total 

 

2 - S/ Aproveitamento 
 

 

3 - C/ Planos 
 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 
3.1 - 

Recuperação 
3.2 - 

Acompanhamento 
3.3 - 

Desenvolvimento 

B52 - 7.º Ano 36 3 1 13 3 0 

B53 - 8.º Ano 27 1 9 9 2 0 

B54 - 9.º Ano 26 3 4 9 0 0 

      B55 - Total 89 7 14 31 5 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1 - Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 
4 - C/ Planos 

 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B56 - 7.º Ano 9 8 1 7 1 

B57 - 8.º Ano 9 9 0 7 2 

B58 - 9.º Ano 7 6 1 6 0 

      B59 - Total 25 23 2 20 3 

 
4. Concluíram o 3.º ciclo 

 

C/ Anos de frequência 
 

B60 - 2 anos B61 - 3 anos B62 - 4 anos B63 - 5 anos B64 - 6 ou + anos B65 - Total 

0 13 9 4 0 26 
 

 

Sem aproveitamento   

B66 - Língua Portuguesa B67 - Matemática 

3 4 
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II – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 
 
 

1. Definição dos Critérios de Avaliação 
 
 
1.1. Participação  

 
 
 
  

Sim Não 
  A definição dos critérios de avaliação foi reflectida e analisada por todos os docentes do  
  Agrupamento/Escola em sede das estruturas de orientação educativa: 

                  C1 - conselho de docentes X  
                  C2 - conselho de directores de turma X  
                  C3 - departamentos curriculares X  
  C4 - Estas estruturas elaboraram e apresentaram propostas ao CP para definição dos critérios de 
  avaliação X  

  O CP definiu os critérios de avaliação após análise e negociação para: 
                   C5 - cada ciclo de escolaridade X  

                  C6 - cada ano de escolaridade  X 
                  C7 - a construção dos instrumentos de avaliação  X 
                  C8 - a marcação das datas das provas/testes de avaliação 
 

 X 
  C9 - Os critérios definidos pelo CP integram o Projecto Curricular de Agrupamento/Escola X  
  C10 - Os critérios definidos pelo CP integram os Projectos Curriculares de Turma X  

 
  C11 - Apreciação global 

 
 
                                                                                                                                                                       80 palavras  
 

 
 
1.2. Divulgação  

 
 

 
 
  

Sim Não 
  Os critérios de avaliação definidos pelo CP foram divulgados:  
                  C12 - aos docentes do Agrupamento/Escola através das respectivas estruturas X  
                  C13 - aos serviços especializados de apoio educativo através do seu representante no CP 

                   
X  

                  C14 - aos alunos do 1.º ciclo pelo seu professor  X 
  aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos:  
                  C15 - pelos professores de cada disciplina X  
                  C16 - pelo respectivo director de turma 
 

X  
  aos encarregados de educação: 
                  C17 - dos alunos do 1.º ciclo, na primeira reunião do ano lectivo com o professor da turma, 
                  aquando da apresentação dos conteúdos programáticos e dos objectivos a atingir X  

                  C18 - dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos na primeira reunião do ano lectivo com o director de 
                  turma, aquando da apresentação dos conteúdos programáticos e dos objectivos a atingir 
                           

X  

                  C19 - à associação de pais pela direcção executiva X  
 
  C20 - Apreciação global 
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1.3. Registo de evidências das acções desenvolvidas  

 
 

 
 
  

Sim Não 
    C21 - Convocatórias para as reuniões do CP X  

  C22 - Convocatórias para as reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  
    C23 - Convocatórias para as reuniões com outros intervenientes no processo de avaliação dos 
    alunos X  

  Actas de reuniões:  
                  C24 - do conselho pedagógico X  
                  C25 - das diversas estruturas de orientação educativa X  
                  C26 - dos departamentos curriculares X  
                  C27 - do conselho de docentes X  
                  C28 - do conselho de directores de turma X  
                  C29 - do conselho de turma X  
                  C30 - dos serviços especializados de apoio educativo  X 
                  C31 - dos professores do 1.º ciclo com os encarregados de educação X  
                  C32 - dos directores de turma com os encarregados de educação  X 
                  C33 - do conselho executivo com a associação de pais X  
  C34 – Sumários registados no livro de ponto  X 
 
  C35 - Apreciação global 

C32 e C33 – Registos em outros documentos. 
X – Merece desenvolvimento 
 
 

 
 

2. Operacionalização dos Critérios de Avaliação 
 
2.1. Modalidades de avaliação 

 
 
 
  

Sim Não 
                  C36 - diagnóstica X  
                  C37 - formativa X  
                  C38 - sumativa interna X  
 
 

2.2. Avaliação diagnóstica  
 
 

 
 
  

Sim Não 
  Foi realizada: 
                  C39 - no início do ano lectivo X  
                  C40 - no decurso do ano lectivo quando necessária  X  
                  C41 - de forma articulada com a avaliação formativa X  
                  C42 - no respeito pelos critérios definidos pelo CP X  
  As matrizes das provas/testes foram construídas através de: 
                  C43 - um trabalho plural e partilhado  X 
                  C44 - um trabalho meramente individual X  
  C45 – Os docentes do Agrupamento/Escola realizaram provas/testes de avaliação diagnóstica X  
  C46 - Os docentes realizaram o teste de avaliação diagnóstica, com base numa matriz uniforme, para 
  os alunos do mesmo ano de escolaridade  X 

  C47 - O Projecto Curricular de Turma contempla estratégias de diferenciação pedagógica X  
 

  C48 - Apreciação global 
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2.3. Avaliação formativa  Sim Não 

  Foi realizada:  
                  C49 - no decurso do ano lectivo, assumindo um carácter contínuo e sistemático X  
                  C50 - de forma articulada com a avaliação diagnóstica X  
                  C51 - no respeito pelos critérios definidos pelo conselho pedagógico X  
  C52 - Constituiu a principal modalidade de avaliação X  
  C53 - Recorreu a uma variedade de instrumentos de avaliação X  
  C54 - Contribuiu para a reformulação do Projecto Curricular de Turma X  
  Os instrumentos de avaliação foram construídos através de: 
                  C55 - um trabalho plural e partilhado  X 
                  C56 - um trabalho meramente individual X  
 
  C57 - Apreciação global 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.4. Avaliação sumativa interna  Sim Não 

  Foi realizada:  
                  C58 - no final de cada período lectivo X  
                  C59 - no final de cada ano X  
                  C60 - no final de cada ciclo X  
                  C61 - utilizou a informação recolhida no âmbito da avaliação formativa X  
                  C62 - respeitou os critérios definidos pelo conselho pedagógico X  
  Os instrumentos de avaliação foram construídos através de:  
                  C63 - um trabalho plural e partilhado  X 
                  C64 - um trabalho meramente individual X  
  Foi da responsabilidade: 
                  C65 - do professor de cada turma, no 1.º ciclo, em articulação com o conselho de docentes X  
                  C66 - dos professores que integram o conselho de turma nos 2.º e 3.º ciclos X  
  A informação resultante: 
                  C67 - traduziu a formulação de um juízo global sobre as aprendizagens realizadas pelos 
                 alunos X  

  No 1.º ciclo, expressou-se de forma descritiva:  
                  C68 - nas áreas curriculares disciplinares X  
                  C69 - nas áreas curriculares não disciplinares X  
                  C70 - nas actividades de enriquecimento curricular  X  
  Nos 2.º e 3.º ciclos expressou-se:  
                  C71 - numa classificação de 1 a 5 em todas as disciplinas X  
                  C72 - numa menção qualitativa nas áreas curriculares não disciplinares  X  
  C73 - A informação aos encarregados de educação foi acompanhada de uma apreciação descritiva X  
  C74 - O registo de língua utilizado nos documentos de avaliação trimestral é acessível a qualquer 
  encarregado de educação X  

  O resultado da avaliação sumativa interna promoveu a adopção de estratégias com vista ao  
  sucesso educativo dos alunos, designadamente: 
                  C75 - Planos de recuperação X  
                  C76 - Planos de acompanhamento X  
                  C77 - Planos de desenvolvimento  X 
  C78 - A progressão ou retenção dos alunos baseou-se na avaliação sumativa interna X  

 
  C79 - Apreciação global 

C77 – Não há alunos nestas condições. 
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2.4.1. Avaliação sumativa extraordinária 
 
 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  C80 -  Foram submetidos a esta modalidade de avaliação os alunos já retidos em qualquer ano de 
  escolaridade e que não possuíam condições necessárias para progredir X  

  C81 - As propostas de retenção repetida foram apresentadas ao CP pelo professor do 1.º ciclo  X 
                  - com pareceres dos: 
                          C82 - encarregados de educação  X 
                          C83 - serviços de psicologia e orientação  X 
                  C84 - com um plano de acompanhamento  X 
  C85 - As propostas de retenção repetida foram apresentadas ao CP pelo conselho de turma (2.º e 3.º 
  ciclos) X  

                  - com pareceres dos: 
                          C86 - encarregados de educação X  
                          C87 - serviços de psicologia e orientação X  
                  C88 - com um plano de acompanhamento X  
                  C89 - com proposta para percurso alternativo ou curso de educação e formação X  

 
  C90 - Apreciação global 

 
No 1.º Ciclo não houve esta modalidade. 
X – Merece desenvolvimento 
 

 
 
2.4.2. Casos especiais de progressão  

 
 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  C91- Progrediram mais rapidamente no ensino básico os alunos que revelaram capacidades de 
  aprendizagem excepcionais    X 

  C92- As propostas de progressão antecipada foram apresentadas ao CP pelo professor do 1.º ciclo  X 
                  - acompanhadas de pareceres dos: 
                          C93 - encarregados de educação  X 
                          C94 - serviços especializados de apoio educativo ou psicólogos  X 
  C95 - As propostas de progressão antecipada foram apresentadas ao CP pelo conselho de turma (2.º 
  e 3.º ciclos)  X 

                  - acompanhadas de pareceres dos:  X 
                          C96 - encarregados de educação  X 
                          C97 - serviços especializados de apoio educativo ou psicólogos  X 

 
  C98 - Apreciação global 

 
Não houve casos especiais de progressão. 
 
 

 
 
 

2.5. Auto-avaliação  
 

 
 
  

Sim Não 
  C99 - Os alunos participaram, de forma sistemática, na sua própria avaliação X  
  C100 - Os alunos, a partir do 3.º ano de escolaridade efectuaram uma auto-avaliação escrita X  
  C101 - A matriz da ficha de auto-avaliação foi elaborada de acordo com os princípios definidos pelo 
  CP X  

 
  C102 - Apreciação global 
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2.6 Processo individual do aluno Sim Não 

  C103 - O percurso escolar do aluno encontra-se documentado no seu processo individual X  
  C104 - O processo individual proporciona uma visão global desse percurso  X  
  C105 - Estão arquivados registos das diversas modalidades de avaliação sobre o desempenho dos 
  alunos X  

                  C106 - diagnóstica  X 
                  C107 - formativa  X 
                  C108 - sumativa X  
                  C109 - auto-avaliação X  
  C110 - O Regulamento Interno estabelece as regras para consulta do processo individual  X 

 
  C111 - Apreciação global 

 
 
 
 

 
 

2.7. Avaliação externa  Sim Não 
  A Direcção Executiva enviou à Direcção Regional o relatório da avaliação relativo às provas de 
  aferição, contendo:  
                  C112 - a análise do desempenho dos alunos do Agrupamento/Escola X  
                  C113 - o plano de acção para o ano lectivo seguinte X  

 
  C114 -  Apreciação global 

 
O relatório foi enviado através da plataforma moodle 
 
 

 
 

2.8. Monitorização do processo de avaliação  Sim Não 
  Procedimentos regulares de monitorização:  
                  C115 - nas diversas estruturas de orientação educativa para cumprimento e operaciona- 
                  lização dos critérios de avaliação  X  

                  - no conselho pedagógico para assegurar: 
                          C116 - o cumprimento do currículo nacional X  
                          C117 - o primado da avaliação formativa X  
                          C118 - a valorização dos processos de auto-avaliação X  
                          C119 - a utilização de técnicas e instrumentos diversificados de avaliação X  
                          C120 - a (re)orientação do processo educativo X  
                          C121 - a retenção dos alunos como medida pedagógica de última instância X  
                          C122 - a participação de diversos intervenientes X  
                          C123 - professores X  
                          C124 - alunos X  
                          C125 - conselho de docentes X  
                          C126 - conselho de turma X  
                          C127 - órgãos de gestão X  
                          C128 - encarregados de educação X  
                          C129 - serviços especializados de apoio educativo X  
                  - na direcção executiva para garantir a transparência, rigor e a equidade do processo:  
                          C130 - cumprimento das orientações definidas a nível nacional X  
                          C131 - respeito pelas regras estabelecidas no Regulamento Interno X  
                          C132 - salvaguarda dos interesses de todos os intervenientes  X  
 
  C133 - Apreciação global 

 
X  – Merece desenvolvimento 
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2.9. Registo de evidências das acções desenvolvidas 
 
 

 
 
  

Sim Não 
    C134 - Convocatórias para reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  

  C135 - Convocatórias para reuniões do prof. 1.º ciclo c/ os encarregados de educação X  
  C136 - Convocatórias para reuniões do director de turma c/ os encarregados de educação X  
  C137 - Actas de reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  
  C138 - Actas de reuniões com os encarregados de educação X  
  C139 - Ordens de serviço X  
  C140 - Dossiers de departamento X  
  C141 - Processos individuais dos alunos X  
  C142 - Portfolios construídos pelos alunos X  
  C143 - Cadernetas escolares X  
  C144 - Sumários registados no livro de ponto  X  
  C145 - Planos de recuperação X  
  C146 - Planos de acompanhamento X  
  C147 - Planos de desenvolvimento  X 
  C148 - Regulamento Interno X  
  C149 - Projecto Curricular de Agrupamento/Escola X  
  C150 - Projectos Curriculares de Turma X  
  C151 - Relatórios intercalares de avaliação das aprendizagens elaborados pelas diversas estruturas 
  de orientação educativa X  

 
  C152 - Apreciação global 

C147 – Não existem. 
C139 – Existem Avisos e Informações. 
X  – Merece desenvolvimento 
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III – ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS E RESULTADOS 
 

1. Elaboração e implementação de Planos 
 

1.1 Planos de recuperação Sim Não 
  Os planos de recuperação foram elaborados:  
    no final do 1.º período: 
                  D1 - para os alunos do 1.º ciclo, sempre que revelaram dificuldades em prosseguir com 
                  sucesso as aprendizagens X  

                  D2 - para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos por terem obtido três ou mais níveis inferiores a 3 X  
  no decurso do 2.º período, até à interrupção das aulas no Carnaval: 
                  D3 - sempre que os alunos indiciaram dificuldades de aprendizagem X  
    pelo professor do 1º ciclo, com a participação: 
                  D4 – de outros técnicos de educação X  
                  D5 - dos próprios alunos  X 
                  D6 - dos encarregados de educação  X 
    pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de: X  
                  D7 - outros técnicos de educação X  
                  D8 - os próprios alunos  X 
                  D9 - os encarregados de educação  X 
  D10 - As propostas dos planos de recuperação foram submetidas à apreciação do CP para avaliação 
  da sua adequabilidade às situações diagnosticadas  X 

  D11 - Os planos, depois de aprovados, foram apresentados à direcção executiva X  
  D12 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução X  
  D13 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de recuperação aos encarregados de 
  educação X  

  D14 - O Agrupamento/Escola procedeu de imediato à sua implementação  X  
 

 D15 -  Apreciação global 
D10 – Não consta da lei 
 

 
 

1.2. Planos de acompanhamento   Sim Não 
  D16 - Os planos de acompanhamento foram elaborados no final do ano lectivo para os alunos que  
  tenham sido objecto de retenção em resultado da avaliação sumativa interna X  

  D17 - Pelo professor do 1º ciclo com a participação de: X  
                  D18 - outros técnicos de educação X  
                  D19 - os próprios alunos  X 
                  D20 - os encarregados de educação  X 
  D21 - Pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos com a participação de: X  
                  D22 - outros técnicos de educação X  
                  D23 - os próprios alunos  X 
                  D24 - os encarregados de educação  X 
  D25 - As propostas dos planos de acompanhamento foram submetidas à apreciação do CP para 
  avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas X  

  D26 - Os planos, depois de aprovados, foram apresentados à direcção executiva X  
  D27 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução X  
  D28 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de acompanhamento aos encarregados de 
  educação X  

  D29 - Os planos de acompanhamento elaborados no ano lectivo anterior estão a ser aplicados aos 
  alunos  X  

 
  D30 - Apreciação global 
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1.3 Planos de desenvolvimento 
 

 
 
  

Sim Não 
  D31 - Os planos de desenvolvimento foram elaborados, no final do 1.º período, para os alunos que  
  revelaram capacidades excepcionais de aprendizagem  X 

  D32 - Pelo professor do 1º ciclo com a participação de:  X 
                  D33 - outros técnicos de educação  X 
                  D34 - os próprios alunos  X 
                  D35 - os encarregados de educação  X 
  D36 - Pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de:  X 
                  D37 - outros técnicos de educação  X 
                  D38 - os próprios alunos  X 
                  D39 - os encarregados de educação  X 

  D40 - As propostas dos planos de desenvolvimento foram submetidas à apreciação do CP para 
  avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas  X 

  D41 - Os planos de desenvolvimento depois de aprovados foram apresentados à direcção executiva  X 
  D42 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução  X 
  D43 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de desenvolvimento aos encarregados de 
  educação  X 

  D44 - O Agrupamento/Escola procedeu de imediato à sua implementação   X 
 

  D45 - Apreciação global 
Não existem alunos. 
 
 
 

 
 
 

2. Outras estratégias de melhoria organizacional 
 

 
  

Sim Não 
  D46 - Humanização do espaço físico do Agrupamento/Escola X  
  D47 - Elaboração de horários em função dos interesses dos alunos X  
  D48 - Atendimento dos encarregados de educação em tempo ajustado aos seus horários laborais X  
  D49 - Participação activa dos encarregados de educação na vida da escola X  
  D50 - Diversificação ajustada de recursos didáctico-pedagógicos X  
  D51 - Melhoria no sistema de comunicação interna no Agrupamento/Escola  X  
  D52 - Melhoria no sistema de comunicação com a comunidade educativa X  
  D53 - Outras  X 

 
 
 
 

  D54 - Apreciação global 
 
X – Merece desenvolvimento 
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IV – AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
1. Estratégias  

 
 
  

Sim Não 
  O Agrupamento/Escola avaliou as estratégias de melhoria relativas: 
                   E1 - à implementação dos Planos (III.1) X  
                  E2 - outras estratégias de carácter organizacional (III.2) X  
 As estratégias adoptadas foram objecto de avaliação: 
                  E3 - contínua e sistemática X  
                  E4 - apenas no final do ano  X 
  E5 - A avaliação realizada foi participada por todos os intervenientes X  
  O Agrupamento/Escola possui registos que evidenciam a avaliação:  
                  E6 - global dos Planos implementados X  
                  E7 - das estratégias de melhoria organizacional X  
  E8 - O relatório resultante da avaliação dos Planos foi enviado à respectiva DRE X  
 
  E9 - Apreciação global 

 
 
                                                                                                                                                                       80 palavras  
 

 
 
2. Resultados escolares 

 
  

Sim Não 
  Existiram momentos de reflexão entre os docentes para analisar os resultados escolares: 
                  E10 - apenas no final de cada período lectivo  X 
                  E11 - com regularidade, no decurso do ano lectivo X  
                  E12 - só no final do ano lectivo  X 

  Foi efectuada análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos dos 1.º e 2.º ciclos  
  na avaliação sumativa interna e nas provas de aferição:  

                  E13 - por turma X  
                  E14 - ano  X  
                  E15 - ciclo X  

  E16 - Foi efectuada análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos do 3.º ciclo na  
  avaliação sumativa interna e na sumativa externa (exames nacionais) X  

  E17 - Foram elaborados estudos comparativos dos resultados alcançados no final do ano lectivo com  
  os do ano anterior X  

  A avaliação dos resultados foi considerada na preparação do ano lectivo seguinte, designadamente: 
                  E18 - na organização e gestão pedagógica X  
                  E19 - na reformulação de práticas lectivas X  
                  E20 - no reforço da avaliação formativa  X 

 
  E21 - Apreciação global 
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Percursos Curriculares Alternativos – Despacho Normativo nº 1/2006, de 6 de Janeiro 
 
2006/2007 

 
 
2.º ciclo 

Ano 
escolaridade 

1 
Total de 
alunos 

2  Alunos por nível etário 3 
Total de 
turmas 

4  N. º de alunos por turma 

2.1 
11 a 13 anos 

2.2 
14 a 15 anos 

2.3 
>15 

4.1 
< 10 a 12 

4.2 
13 a 15 

4.3 
> 15 

P2 5.º Ano 12 12 0 0 1 1 0 0 

P3 6.º Ano - - - - - - - - 

P4 Total 12 12 0 0 1 1 0 0 
 
3.º ciclo 

Ano 
escolaridade 

1  
Total de 
alunos 

2  Alunos por nível etário 
3 

Total de 
turmas 

4  N. º de alunos por turma 

2.1 
12 a 13 anos 

2.2 
14 a 15 anos 

2.3 
>15 

4.1 
< 10 a 12 

4.2 
13 a 15 

4.3 
> 15 

P5 7.º Ano 10 0 9 1 1 1 0         0 

P6 8.º Ano - - - - - - - - 

P7 9.º Ano 10 0 3 7 1 1 0 ‘ 

P8 Total 20 0 12 8 2 2 0 8 
 

2007/2008 
 
 
2.º ciclo 

Ano 
escolaridade 

1 
Total de 
alunos 

2  Alunos por nível etário 3 
Total de 
turmas 

4  N. º de alunos por turma 

2.1 
11 a 13 anos 

2.2 
14 a 15 anos 

2.3 
>15 

4.1 
< 10 a 12 

4.2 
13 a 15 

4.3 
> 15 

P2 5.º Ano - - - - - - - - 

P3 6.º Ano 12 8 2 2 1 1 0 0 

P4 Total 12 8 2 2 1 1 0 0 
 
3.º ciclo 

Ano 
escolaridade 

1  
Total de 
alunos 

2  Alunos por nível etário 
3 

Total de 
turmas 

4  N. º de alunos por turma 

2.1 
12 a 13 anos 

2.2 
14 a 15 anos 

2.3 
>15 

4.1 
< 10 a 12 

4.2 
13 a 15 

4.3 
> 15 

P5 7.º Ano - - - - - - - - 

P6 8.º Ano 10 0 9 1 1 1 0 0 

P7 9.º Ano - - - - - - - - 

P8 Total 10 0 9 1 1 1 0 0 
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1. Organização do percurso curricular alternativo 
 

 
 
  

Sim Não 
  Q1 A elaboração do currículo do percurso foi confiada a uma equipa de professores/formadores  X  
  Q2 Esses docentes/ técnicos asseguram a leccionação da(s) turma(s) X  

 
  Q3 Apreciação global 

 
2. Os conteúdos do percurso curricular alternativo foram fixados com base  

 
 
 
  

Sim Não 
  Q4 Nos resultados da avaliação diagnóstica X  
  Q5 Nas necessidades e interesses dos alunos X  
  Q6 Nas necessidades do meio onde se inserem  X 

  Q7 No ajustamento e articulação entre as diversas componentes do currículo e de outras 
  actividades de enriquecimento curricular X  

 
  Q8 Apreciação global 

 
 
3. Estrutura curricular  

   
 

 
 
  

Sim Não 
  Q9 A estrutura curricular respeita a organização por ciclo de escolaridade X  
  Q10 A carga horária semanal respeita os limites previstos por ano de escolaridade e ciclo de 
  Ensino  X  

  Q11 A carga horária prevista no currículo regular é mantida nas disciplinas de Língua Portuguesa e 
  Matemática  X  

  Q12 A estrutura curricular contempla uma formação artística, vocacional, pré-profissional ou 
  profissional X  

  Q13 Que componentes de formação artística ou vocacional foram consideradas: 
 

3.1 Plano curricular 
Tipo de Formação Designação das disciplinas/Áreas disciplinares 
Q14 Escolar Língua Portuguesa; Inglês; Francês; Matemática; História; 

Geografia; C. Naturais; C. Físico-Químicas; Ed. Física; Introd. 
Tecn. Informação Comunicação; Formação Cívica; Estudo 
Acompanhado. 

Q15 Artística Musica e Dança 
Q16 Pré-profissional/Profissional (Não tem) 

 
  Q17 Apreciação global 

Q12 – Só artística e vocacional 
 

4. Processo individual do aluno 
 

 
 
  

Sim Não 
  Q18 O processo individual possui materiais reveladores do percurso do aluno  X  

  Q19 O percurso escolar do aluno encontra-se documentado com pareceres de professores, 
  psicólogos e outros técnicos intervenientes no processo X  

  Estão arquivados(as): X  
                 Q20 resultados de avaliação diagnóstica realizada no início da formação X  
                 Q21 instrumentos de avaliação variados  X  
                 Q22 informações sobre assiduidade  X  
                 Q23 registos de avaliação periódica e final X  
                 Q24 registos de auto-avaliação X  
                 Q25 autorização do encarregado de educação relativa à frequência do percurso curricular 
                 alternativo X  

 
  Q26 Apreciação global 
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5. Assiduidade 

 
 
 
  

Sim Não 
  Q27 Os alunos são assíduos * X  
  Q28 Alguns alunos desistiram do percurso curricular alternativo no 1.º período (n.º) *  X 
  Q29 Alguns alunos desistiram do percurso curricular alternativo no 2.º período (n.º) * X  

 
  Q30 Apreciação global  * 

C29 – Um aluno, mas entrou outro aluno. 
 
 
 

 
6. Acompanhamento e avaliação 

 Sim Não 
  O Conselho Pedagógico: 
 
 

  

          Q31 acompanha o funcionamento pedagógico das turmas  X  
          Q32 efectua a avaliação do funcionamento das turmas  X  
  Q33 Os docentes das turmas reúnem quinzenalmente para definição e acompanhamento 
  da evolução dos alunos X  

 
  Q34 Apreciação global 

 
 
7. Certificação 

Foram atribuídos 
 
 
  

Sim Não 
  Q35 Certificados comprovativos de conclusão do percurso curricular alternativo com discriminação 
  de disciplinas e áreas curriculares (n.º)  X 

  Q36Diplomas de Ensino Básico (n.º)  X 
 

  Q37 Apreciação global 
 
Q35/36 – Não foram solicitados. Ao alunos saíram para cursos profissionais ( Esc. Avelar Brotero) 
 
 

 
8. Transição para Curso de Educação e Formação (CEF) 

 
 
  

Sim Não 
  Q38 Os alunos que efectuaram 15 anos e não concluíram a escolaridade obrigatória foram 
  integrados em CEF (n.º)  X 

  Q39 A transição para os CEF ocorreu no decurso do 1.º período (n.º)  X 
  Q40 A transição para os CEF ocorreu no final do ano lectivo (n.º)  X 

 
  Q41Apreciação global 
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Relatório Síntese 
Resultados Escolares e Estratégias de Melhoria no Ensino Básico  

 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE TAVEIRO - CÓDIGO 345027  
 
 
Intervenção: 22, 23 e 26 de Novembro de 2007  
Turmas seleccionadas: 3.º Ano (EB1 de Casais); 6.º D; 7.º A e 8.º C (PCA) 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
No âmbito da actividade Resultados Escolares e Estratégias de Melhoria no Ensino Básico, inserida no programa 
de acompanhamento do Plano Anual de Actividades da Inspecção-Geral da Educação, foi elaborado este relatório 
que apresenta as conclusões mais relevantes referentes às cinco áreas a seguir mencionadas e que foram objecto 
de análise nesse Agrupamento de Escolas. 
 
1. RESULTADOS ESCOLARES 
 
1.1. Indicadores de sucesso 
 
Tendo como referência os indicadores de sucesso apurados pela IGE1

 

, do ano lectivo de 2004/2005 e os dados 
fornecidos pelo Agrupamento relativos ao ano lectivo de 2006/2007, estabeleceu-se a comparação dos resultados 
obtidos pelos alunos. 

Aspectos mais positivos 
 
Taxa de transição ao 2.º ciclo (100%), 4,8% acima do indicador de referência (95,2%). 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Taxa de transição ao 2.º ciclo com 11 ou mais anos (1,5%), 0,2% superior ao indicador de referência (1,3%); 
Taxa de transição no 3.º ciclo (78,8%), 0,1% inferior à média do indicador de referência (78,9%);  
Taxa de desperdício no EB2

Taxa de sucesso no 3.º ciclo (79,9%), 1,9% inferior ao indicador de referência (80,9%). 
 (3,3%), apesar de inferior à média do indicador de referência (10,2%); 

 
1.2. Provas de aferição 
 
Tendo como referência os resultados nacionais das provas de aferição relativos ao ano lectivo de 2006/20073

 

 e os 
dados fornecidos pelo Agrupamento referentes ao mesmo ano lectivo, em relação às disciplinas de Língua 
Portuguesa e de Matemática, estabeleceu-se a comparação dos resultados obtidos. 

Aspectos mais positivos 
 
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (93,8%), no 1.º ciclo, 4,7% acima da taxa nacional; 
Localização da taxa de sucesso de Matemática (81,5%), no 1.º ciclo, 1,2% acima da taxa nacional;  
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (89,1%), no 2.º ciclo, 3,7% acima da taxa nacional 85,4%); 
Localização da taxa de sucesso de Matemática, no 2.º ciclo (70,3%), 11,4% acima da taxa nacional (58,9%). 
 
1.3. Exames nacionais do 9.º ano 
 
Tendo como referência os resultados nacionais dos exames 2006//20074 e os dados fornecidos pelo Agrupamento 
relativos aos anos lectivos de 2004/2005 a 2006/2007, em relação às disciplinas de Língua Portuguesa5 e de 
Matemática6

                                              
1 

, estabeleceu-se a comparação dos resultados obtidos. 

www.ige.min-edu.pt (Avaliação, Desempenho Escolar dos Alunos, SUBSITE). 
2 Valor óptimo 0%. 
3 Provas de aferição do 4.º Ano 2006/2007 (Língua Portuguesa - 89,10%; Matemática - 80,30%) e 6.º Ano (Língua Portuguesa - 85,40%; 
Matemática - 58,90%). 
4 Exames do 9.º Ano 2006/2007 (Língua Portuguesa - 88%; Matemática - 29%). 
5 Ano lectivo 2004/2005 (84%); ano lectivo 2005/2006 (47%); ano lectivo 2006/2007 (100%). 
6 Ano lectivo 2004/2005 (65%); ano lectivo 2005/2006 (27%); ano lectivo 2006/2007 (31%). 

http://www.ige.min-edu.pt/�
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Aspectos mais positivos 
 
Evolução da taxa do sucesso de Língua Portuguesa, tendo em conta a taxa de 100% alcançada em 2006/2007. 
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (100%), no ano lectivo 2006/2007, 12% acima da média 
nacional. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Evolução da taxa do sucesso de Matemática; 
Localização da taxa de sucesso de Matemática (31%), no ano lectivo 2006/2007, apesar de 2% acima da média 
nacional. 
 
 
2. PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 
 
2.1. Definição dos Critérios de Avaliação 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Reflexão sobre os critérios de avaliação por parte dos docentes do Agrupamento em sede das estruturas de 

orientação educativa; 
 Elaboração das propostas de definição dos critérios de avaliação pelas estruturas de gestão intermédia; 
 Definição dos critérios de avaliação pelo Conselho Pedagógico (CP), após análise e negociação, para cada 

ciclo de escolaridade; 
 Inclusão dos critérios definidos no Projecto Curricular de Agrupamento (PCA); 
 Inclusão dos critérios definidos nos Projectos Curriculares de Turma (PCT). 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Definição dos critérios de avaliação pelo CP, após análise e negociação, para cada ano de escolaridade; 
 Construção dos instrumentos de avaliação, tendo em consideração a definição dos critérios de avaliação; 
 Definição dos critérios pelo CP, após análise e negociação, para a marcação das datas das provas/testes de 

avaliação; 
 Elaboração de actas das reuniões do Conselho Executivo com a Associação de Pais; 
 Inclusão de sumários devidamente registados no livro de ponto. 
 
2.2. Operacionalização dos Critérios de Avaliação 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Implementação das modalidades de avaliação diagnóstica, formativa e sumativa, respeitando os critérios 

definidos; 
 Consideração de estratégias de diferenciação pedagógica nos PCT; 
 Utilização de uma variedade de instrumentos de avaliação formativa; 
 Realização da avaliação formativa, no decurso do ano lectivo, assumindo um carácter contínuo e sistemático; 
 Realização da avaliação sumativa interna de acordo com os critérios definidos pelo CP; 
 Realização da avaliação sumativa utilizando a informação recolhida no âmbito da avaliação formativa; 
 Atribuição de uma menção qualitativa nas áreas curriculares não disciplinares, nos 2º e 3º ciclos; 
 Apreciação descritiva referente à avaliação sumativa interna na informação prestada aos encarregados de 

educação; 
 Apreciações escritas nos documentos de avaliação com linguagem acessível a qualquer encarregado de 

educação; 
 Corresponsabilização dos Conselhos de Docentes e  Conselhos de Turma na avaliação sumativa; 
 Elaboração de planos de recuperação e acompanhamento, como estratégia de melhoria do sucesso 

educativo, resultante da avaliação sumativa interna;  
 Monitorização do processo de avaliação nas diversas Estruturas de Orientação Educativa, pelo CP e pelo 

Conselho Executivo. 
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Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Construção de matrizes uniformes para as provas/testes, através de um trabalho plural e partilhado; 
 Construção dos instrumentos de avaliação formativa e sumativa interna através de um trabalho plural e 

partilhado; 
 Apresentação ao CP, pelo Conselho de Turma (2º e 3º ciclos), das propostas de retenção repetida dos alunos, 

acompanhadas dos pareceres dos encarregados de educação e dos serviços de psicologia e orientação; 
 Participação dos alunos, de forma sistemática, na sua própria avaliação. 
 
 
3. ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS E DOS RESULTADOS 
 
3.1. Elaboração e Implementação de Planos 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Elaboração dos planos de recuperação, no final do 1.º período, para os alunos do 1.º ciclo, sempre que 

revelaram dificuldades em prosseguir com sucesso as aprendizagens e para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos que 
tenham obtido três ou mais níveis inferiores a 3; 

 Elaboração dos planos de recuperação, no decurso do 2.º período, até à interrupção das aulas, no Carnaval, 
sempre que os alunos indiciaram dificuldades de aprendizagem; 

 Elaboração dos planos de acompanhamento para os alunos que foram retidos em resultado da avaliação 
sumativa interna; 

 Disponibilização dos recursos humanos e materiais necessários à execução dos planos de recuperação e de 
acompanhamento; 

 Implementação imediata dos planos de recuperação e implementação dos planos de acompanhamento desde 
o início do ano lectivo seguinte ao da sua elaboração. 

 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Elaboração dos planos de recuperação e acompanhamento pelo professor do 1º ciclo e pelo Conselho de 

Turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação dos próprios alunos e dos encarregados de educação. 
 
3.2.  Outras Estratégias de Melhoria Organizacional 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Elaboração de horários em função dos interesses dos alunos, nomeadamente a abertura da Escola Sede às 8 

horas e encerramento às 18 horas, para permitir a implementação de salas de estudo; 
 Atendimento dos encarregados de educação em tempo ajustado aos seus horários laborais; 
 Sistema de comunicação com a comunidade educativa. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Participação activa dos encarregados de educação dos alunos da Escola sede. 
 
4. AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Elaboração e envio à DREC, pela Direcção Executiva, do relatório resultante da avaliação dos planos e do 

relatório da avaliação relativo às provas de aferição, de acordo com o ponto n.º 7 do Despacho n.º 2351/2007, 
de 14 de Fevereiro; 

 Criação de momentos de reflexão entre os docentes para análise dos resultados escolares, com regularidade, 
no decurso do ano lectivo; 

 Realização de análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos dos 1.º e 2.º ciclos na avaliação 
sumativa interna e nas provas de aferição, por turma, por ano e por ciclo; 

 Realização de análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos do 3.º ciclo na avaliação sumativa 
interna e na sumativa externa (exames nacionais); 

 Elaboração de estudos comparativos dos resultados alcançados no final do ano lectivo com os do ano 
anterior. 
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Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Avaliação por parte das estruturas de orientação educativa das estratégias de melhoria relativas à 

implementação dos planos; 
 Monitorização das estratégias de melhoria adoptadas; 
 Participação de todos os intervenientes na avaliação realizada; 
 Preparação do ano lectivo seguinte, no que respeita ao reforço da avaliação formativa, tendo em atenção os 

resultados da avaliação, nomeadamente as discrepâncias entre as taxas de sucesso de Língua Portuguesa e 
de Matemática nos exames nacionais do 9.º ano. 

 
5. PERCURSOS CURRICULARES ALTERNATIVOS 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Elaboração do plano curricular do percurso alternativo por uma equipa de professores e leccionação das 

turmas pelos docentes responsáveis pela elaboração do currículo; 
 Definição dos conteúdos das disciplinas com base nos resultados da avaliação diagnóstica, nas necessidades 

e nos interesses dos alunos e no ajustamento e na articulação entre as diversas componentes do currículo e 
outras actividades de enriquecimento curricular; 

 Monitorização do funcionamento pedagógico das turmas por parte do Conselho Pedagógico. 
 
 
 
Data: 27/11/ 2007 
 
 
O Inspector: Artur José dos Santos Magalhães 
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Resultados escolares e estratégias de melhoria no ensino básico  
 

Ano lectivo 2007/2008 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO 

 

 
 

2. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO (em números) 
 

Estabelecimentos  
 
A1 – Ed. Pré-Esc. A2 – 1.º C A3 – 2.º e 3.º C A4 – EBI A5 – 3.º C/Sec. A6 – Sec./ 3.º 

C 
A7 – Sec. A8 – Total 

9 4 0 1 0 0 0 14 

 
Crianças/Alunos 

A9 – Ed. Pré-Esc. A10 – 1.º C A11 – 2.º C A12 – 3.º C A13 – Total 

130 274 145 117 666 
 
Docentes c/ componente lectiva 

A14 – Ed. Pré-Esc. A15 – 1.º C A16 – 2.º C A17 – 3.º C A18 – Apoio Educativo A19 – Total 

11 18 27 18 2 76 
 

A20 – Docentes s/ componente lectiva A21 – Dinamizadores (AEC) 

1 11 
 
Psicólogos 

A22 – A tempo inteiro A23 – A tempo parcial A24 – Total 

0 1 1 

 
Funcionários 
A25 – Auxiliares Acção Educativa A26 – Administrativos A27 – Outros A28 – Total 

29 9 7 45 

 
 
 

Agrupamento Agrupamento de Escolas de Trancoso Código 161561 
    

Escola sede EBI de Trancoso Código 343304 
  

Endereço Rua das Escolas Novas – Zona Industrial 
  

Localidade Trancoso Código Postal 6420-044 Trancoso 
    

Concelho Trancoso Distrito Guarda 
    

Telefone 271811286 Fax 271812220 
    

E-mail agruptrancoso@clix.pt   
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I – RESULTADOS ESCOLARES 
      (dados relativos ao ano lectivo anterior)  
                                 2006/2007 

 
1.º CICLO 

 
1. Alunos 

Ano escolaridade 1- Portugueses 2 –Estrangeiros 3 –
Etnias 

4 –Total 5 –ASE  6 –NEE 
7 – C/ Planos 

7.1 – 
Recup. 

7.2 – 
Acomp. 

7.3 –
Desenvol. 

B1 – 1.º Ano 56 1 0 57 23 0 0 0 0 

B2 – 2.º Ano 50 3 1 54 28 3 4 3 0 

B3 – 3.º Ano 46 1 0 47 19 9 3 3 0 

B4 – 4.º Ano 41 0 0 41 25 9 3 3 0 

      B5 – Total 193 5 1 199 95 21 10 9 0 
 

B6 - Taxa de insucesso  7% B7 - Taxa de abandono   0% 

 
2. Transitaram de ano 

Ano 
escolaridade 

1- Total 
2 – S/ Aproveitamento 3 – C/ Planos 

2.1 – L. Portuguesa 2.2 – Matemática 2.3 – L. Port. E 
Mat. 

3.1 – Recup. 3.2 – Acomp. 3.3 – Desenvol. 

B8 – 1.º Ano 57 0 0 3 0 0 0 

B9 – 2.º Ano 46 0 0 2 1 0 0 

B10 – 3.º Ano 42 0 0 0 2 2 0 

B11 – 4.º Ano 40 0 0 0 3 3 0 

  B12 – Total 185 0 0 5 6 5 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1- Total 
 

2 – Falta de 
aproveitamento 

 
3 – Abandono 

escolar 

 
4 – C/ Planos 

4.1 – Recuperação 4.2 – Acompanhamento 

B13 – 2.º Ano 8 4 0 3 3 

B14 – 3.º Ano 5 5 0 1 1 

     B15 - 4.º Ano 1 1 0 0 0 

       B16 - Total 14 10 0 4 4 

 
4. Concluíram o 1.º ciclo 

 
C/ Anos de frequência 

B17 - 3 anos B18 - 4 anos B19 - 5 anos B20 - 6 anos B21 - 7 ou + anos B22 - Total 

0 37 1 2 0 40 
 

 
Sem aproveitamento 

B23 - Língua Portuguesa B24 - Matemática B25 - L. Portuguesa e Matemática  * 

0 0 0 
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2.º CICLO 
 
1. Alunos 

Ano 
escolaridade 

1 - Portugueses 2 - Estrangeiros 3 - Etnias 4 - Total 5 - ASE  6 - NEE 

 

7 - C/ Planos 
7.1 - 

Recup. 
7.2 - 

Acomp. 

7.3 - 
Desenvol.  

B26 - 5.º Ano 68 2 0 70 39 8 16 0 0 

B27 - 6.º Ano 64 1 0 65 50 9 12 1 0 

   B28 - Total 132 4 0 134 89 17 28 1 0 
 

B29 - Taxa de insucesso  12,6% B30 - Taxa de abandono  0% 

 
2. Transitaram de ano 

Ano escolaridade 1 - Total 
2 - S/ Aproveitamento 3 - C/ Planos 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 2.3 - L. Port. e Mat. 3.1 - Recup. 3.2 - Acomp. 3.3- Desenvol. 

B31 - 5.º Ano 58 0 9 0 11 0 0 

B32 - 6.º Ano 60 1 5 0 9 0 0 

    B33 - Total 118 1 14 0 20 0 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1 - Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 

4 - C/ Planos 
 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B34 -5.º Ano 12 12 0 5 0 

B35 -6.º Ano 5 5 0 3 1 

      B36 -Total 17 17 0 8 1 

 
4. Concluíram o 2.º ciclo 

 

C/ Anos de frequência 
 

B37 - 1 ano B38 - 2 anos B39 - 3 anos B40 - 4 anos B41 - 5 ou + anos B42 - Total 
0 56 4 0 0 

60 
 

 

Sem aproveitamento 
 

B43 - Língua Portuguesa B44 - Matemática B45 - L. Portuguesa e Matemática  * 

20 21 14 
 

* Registar as medidas programadas, tendo em vista o sucesso educativo destes alunos (anexar, se necessário) 
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3.º CICLO 
(Nota: Não existiram turmas de 9º ano neste Agrupamento no ano lectivo 2006/07) 

 
1. Alunos 

Ano escolaridade 1 - Portugueses 2 - Estrangeiros 3- Etnias 4 - Total 5 - ASE  6 - NEE 

 

7 - C/ Planos 

7.1 
Recup. 

7.2 
Acomp. 

7.3 
Desenvol. 

B46 - 7.º Ano 37 0 0 37 16 3 12 0 0 

B47 - 8.º Ano 39 0 0 39 14 4 7 0 0 

B48 - 9.º Ano - - - - - - - - - 

   B49 - Total 76 0 0 76 30 7 19 0 0 
 

B50 - Taxa de insucesso  0% B51 - Taxa de abandono  0% 

 
2. Transitaram de ano 

Ano escolaridade 1 - Total 

 

2 - S/ Aproveitamento 
 

 

3 - C/ Planos 
 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 
3.1 - 

Recuperação 
3.2 - 

Acompanhamento 
3.3 - 

Desenvolvimento 

B52 - 7.º Ano 37 0 8 12 0 0 

B53 - 8.º Ano 39 0 8 7 0 0 

B54 - 9.º Ano - - - - - - 

      B55 – Total 76 0 16 19 0 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1 - Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 
4 - C/ Planos 

 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B56 - 7.º Ano 0 0 0 0 0 

B57 - 8.º Ano 0 0 0 0 0 

B58 - 9.º Ano - - - - - 

      B59 - Total 0 0 0 0 0 

 
4. Concluíram o 3.º ciclo 

 

C/ Anos de frequência 
 

B60 - 2 anos B61 - 3 anos B62 - 4 anos B63 - 5 anos B64 - 6 ou + anos B65 - Total 

-- -- -- -- -- -- 
 

 

Sem aproveitamento   

B66 - Língua Portuguesa B67 - Matemática 

------------ --------------- 
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II – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 
 
 

1. Definição dos Critérios de Avaliação 
 
 
1.1. Participação  

 
 
 
  

Sim Não 
  A definição dos critérios de avaliação foi reflectida e analisada por todos os docentes do  
  Agrupamento/Escola em sede das estruturas de orientação educativa: 

                  C1 - conselho de docentes X  
                  C2 - conselho de directores de turma X  
                  C3 - departamentos curriculares X  
  C4 - Estas estruturas elaboraram e apresentaram propostas ao CP para definição dos critérios de 
  avaliação X  

  O CP definiu os critérios de avaliação após análise e negociação para: 
                   C5 - cada ciclo de escolaridade X  

                  C6 - cada ano de escolaridade X  
                  C7 - a construção dos instrumentos de avaliação X  
                  C8 - a marcação das datas das provas/testes de avaliação 
 

 X 
  C9 - Os critérios definidos pelo CP integram o Projecto Curricular de Agrupamento/Escola X  
  C10 - Os critérios definidos pelo CP integram os Projectos Curriculares de Turma  X 

 
  C11 - Apreciação global 

C7 – Apenas no que diz respeito aos 2º e 3º ciclos; 
C8 – A marcação de testes é feita pelos professores das diferentes disciplinas. Existe algum espaço de negociação 
entre professores e alunos quanto a este assunto.                                                                                                                                                            

 
 
1.2. Divulgação  

 
 

 
 
  

Sim Não 
  Os critérios de avaliação definidos pelo CP foram divulgados:  
                  C12 - aos docentes do Agrupamento/Escola através das respectivas estruturas X  
                  C13 - aos serviços especializados de apoio educativo através do seu representante no CP 

                   
X  

                  C14 - aos alunos do 1.º ciclo pelo seu professor X  
  aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos:  
                  C15 - pelos professores de cada disciplina X  
                  C16 - pelo respectivo director de turma 
 

X  
  aos encarregados de educação: 
                  C17 - dos alunos do 1.º ciclo, na primeira reunião do ano lectivo com o professor da turma, 
                  aquando da apresentação dos conteúdos programáticos e dos objectivos a atingir X  

                  C18 - dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos na primeira reunião do ano lectivo com o director de 
                  turma, aquando da apresentação dos conteúdos programáticos e dos objectivos a atingir 
                           

X  

                  C19 - à associação de pais pela direcção executiva  X 
 
  C20 - Apreciação global 

Os critérios de avaliação são trabalhados nas diferentes estruturas de gestão intermédia e, posteriormente, levados a Conselho 
Pedagógico, onde são analisados, debatidos e definidos por este órgão. 
C19 – Dado que existe Associação de Pais e esta tem assento no Conselho Pedagógico, participa, debate e toma conhecimento 
aquando da reunião do órgão. A generalidade dos pais e encarregados de educação e alunos não são ouvidos neste processo. São, 
no entanto, informados destes critérios de avaliação. 
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1.3. Registo de evidências das acções desenvolvidas  

 
 

 
 
  

Sim Não 
    C21 - Convocatórias para as reuniões do CP X  

  C22 - Convocatórias para as reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  
    C23 - Convocatórias para as reuniões com outros intervenientes no processo de avaliação dos 
    alunos X  

  Actas de reuniões:  
                  C24 - do conselho pedagógico X  
                  C25 - das diversas estruturas de orientação educativa X  
                  C26 - dos departamentos curriculares X  
                  C27 - do conselho de docentes X  
                  C28 - do conselho de directores de turma X  
                  C29 - do conselho de turma X  
                  C30 - dos serviços especializados de apoio educativo  X 
                  C31 - dos professores do 1.º ciclo com os encarregados de educação  X 
                  C32 - dos directores de turma com os encarregados de educação X  
                  C33 - do conselho executivo com a associação de pais  X 
  C34 – Sumários registados no livro de ponto X  
 
  C35 - Apreciação global 

C31 – Não existem,  no 1º CEB estas reuniões assumem um carácter menos formal que nos restantes níveis  de ensino. 
C33 – Não existem. 

 
 

2. Operacionalização dos Critérios de Avaliação 
 
2.1. Modalidades de avaliação 

 
 
 
  

Sim Não 
                  C36 – diagnóstica X  
                  C37 – formativa X  
                  C38 - sumativa interna X  
  

 
2.2. Avaliação diagnóstica  

 
 

 
 
  

Sim Não 
  Foi realizada: 
                  C39 - no início do ano lectivo X  
                  C40 - no decurso do ano lectivo quando necessária  X  
                  C41 - de forma articulada com a avaliação formativa X  
                  C42 - no respeito pelos critérios definidos pelo CP X  
  As matrizes das provas/testes foram construídas através de: 
                  C43 - um trabalho plural e partilhado X  
                  C44 - um trabalho meramente individual  X 
  C45 – Os docentes do Agrupamento/Escola realizaram provas/testes de avaliação diagnóstica X  
  C46 - Os docentes realizaram o teste de avaliação diagnóstica, com base numa matriz uniforme, para 
  os alunos do mesmo ano de escolaridade X  

  C47 - O Projecto Curricular de Turma contempla estratégias de diferenciação pedagógica X  
 

  C48 - Apreciação global 
C44 – Existe um bom trabalho cooperativo entre os professores do Agrupamento. Ao nível dos 2º e 3º ciclos a matriz do teste de 
avaliação diagnóstica (início de ano) resultou de um trabalho conjunto dos docentes. No 1º ciclo este trabalho assumiu características 
mais individuais, embora no Conselho de Docentes tenha existido alguma discussão quanto às linhas gerais dessa ficha. 

 
2.3. Avaliação formativa  Sim Não 

  Foi realizada:  
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                  C49 - no decurso do ano lectivo, assumindo um carácter contínuo e sistemático X  
                  C50 - de forma articulada com a avaliação diagnostica X  
                  C51 - no respeito pelos critérios definidos pelo conselho pedagógico X  
  C52 - Constituiu a principal modalidade de avaliação X  
  C53 - Recorreu a uma variedade de instrumentos de avaliação X  
  C54 - Contribuiu para a reformulação do Projecto Curricular de Turma X  
  Os instrumentos de avaliação foram construídos através de: 
                  C55 - um trabalho plural e partilhado X  
                  C56 - um trabalho meramente individual X  
 
  C57 - Apreciação global 

O trabalho partilhado nos departamentos resulta na produção de instrumentos de avaliação formativa.  
 
 
2.4. Avaliação sumativa interna  Sim Não 

  Foi realizada:  
                  C58 - no final de cada período lectivo X  
                  C59 - no final de cada ano X  
                  C60 - no final de cada ciclo X  
                  C61 - utilizou a informação recolhida no âmbito da avaliação formativa X  
                  C62 - respeitou os critérios definidos pelo conselho pedagógico X  
  Os instrumentos de avaliação foram construídos através de:  
                  C63 - um trabalho plural e partilhado  X 
                  C64 - um trabalho meramente individual X  
  Foi da responsabilidade: 
                  C65 - do professor de cada turma, no 1.º ciclo, em articulação com o conselho de docentes X  
                  C66 - dos professores que integram o conselho de turma nos 2.º e 3.º ciclos X  
  A informação resultante: 
                  C67 - traduziu a formulação de um juízo global sobre as aprendizagens realizadas pelos 
                 Alunos X  

  No 1.º ciclo, expressou-se de forma descritiva:  
                  C68 - nas áreas curriculares disciplinares X  
                  C69 - nas áreas curriculares não disciplinares X  
                  C70 - nas actividades de enriquecimento curricular  X  
  Nos 2.º e 3.º ciclos expressou-se:  
                  C71 - numa classificação de 1 a 5 em todas as disciplinas X  
                  C72 - numa menção qualitativa nas áreas curriculares não disciplinares  X  
  C73 - A informação aos encarregados de educação foi acompanhada de uma apreciação descritiva X  
  C74 - O registo de língua utilizado nos documentos de avaliação trimestral é acessível a qualquer 
  encarregado de educação X  

  O resultado da avaliação sumativa interna promoveu a adopção de estratégias com vista ao  
  sucesso educativo dos alunos, designadamente: 
                  C75 - Planos de recuperação X  
                  C76 - Planos de acompanhamento X  
                  C77 - Planos de desenvolvimento  X 
  C78 - A progressão ou retenção dos alunos baseou-se na avaliação sumativa interna X  

 
  C79 - Apreciação global 

Os testes de avaliação são feitos de uma forma mais individual. 
 
2.4.1. Avaliação sumativa extraordinária 

 
 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  C80 -  Foram submetidos a esta modalidade de avaliação os alunos já retidos em qualquer ano de 
  escolaridade e que não possuíam condições necessárias para progredir X  

  C81 - As propostas de retenção repetida foram apresentadas ao CP pelo professor do 1.º ciclo X  
                  - com pareceres dos: 
                          C82 - encarregados de educação X  
                          C83 - serviços de psicologia e orientação  X 
                  C84 - com um plano de acompanhamento X  
  C85 - As propostas de retenção repetida foram apresentadas ao CP pelo conselho de turma (2.º e 3.º 
  ciclos) X  

                  - com pareceres dos: 
                          C86 - encarregados de educação X  
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                          C87 - serviços de psicologia e orientação  X 
                  C88 - com um plano de acompanhamento X  
                  C89 - com proposta para percurso alternativo ou curso de educação e formação X  

 
  C90 - Apreciação global 

C83, C87 – Não existem Serviços de Psicologia e Orientação, mas tão só um núcleo de educação especial.  
O Agrupamento tem duas turmas CEF, uma do 2º CEB e outra do 3º CEB. Esta última turma é assumida pelo Agrupamento 
como uma resposta a um conjunto de alunos que se encontravam em risco de abandono escolar e necessitavam de uma  resposta 
mais adequada às suas características pessoais. 

 
2.4.2. Casos especiais de progressão  

 
 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  C91- Progrediram mais rapidamente no ensino básico os alunos que revelaram capacidades de 
  aprendizagem excepcionais    X 

  C92- As propostas de progressão antecipada foram apresentadas ao CP pelo professor do 1.º ciclo  X 
                  - acompanhadas de pareceres dos: 
                          C93 - encarregados de educação  X 
                          C94 - serviços especializados de apoio educativo ou psicólogos  X 
  C95 - As propostas de progressão antecipada foram apresentadas ao CP pelo conselho de turma (2.º 
  e 3.º ciclos)  

X 

                  - acompanhadas de pareceres dos:  X 
                          C96 - encarregados de educação  X 
                          C97 - serviços especializados de apoio educativo ou psicólogos  X 

 
  C98 - Apreciação global 

Não se registaram casos especiais de progressão. 
 

 
2.5. Auto-avaliação  

 
 
 
  

Sim Não 
  C99 - Os alunos participaram, de forma sistemática, na sua própria avaliação X  
  C100 - Os alunos, a partir do 3.º ano de escolaridade efectuaram uma auto-avaliação escrita  X 
  C101 - A matriz da ficha de auto-avaliação foi elaborada de acordo com os princípios definidos pelo 
  CP X  

 
  C102 - Apreciação global 

C100 – No 1º CEB a auto-avaliação assume-se como essencialmente oral. 
O Agrupamento possui alguns instrumentos de avaliação para serem preenchidos pelos alunos (auto-avaliação), mas também 
outros que são preenchidos pelos pais. 

 
 
2.6 Processo individual do aluno Sim Não 

  C103 - O percurso escolar do aluno encontra-se documentado no seu processo individual X  
  C104 - O processo individual proporciona uma visão global desse percurso  X  
  C105 - Estão arquivados registos das diversas modalidades de avaliação sobre o desempenho dos 
  Alunos X  

                  C106 – diagnostica X  
                  C107 – formativa X  
                  C108 – sumativa X  
                  C109 - auto-avaliação X  
  C110 - O Regulamento Interno estabelece as regras para consulta do processo individual  X 

 
  C111 - Apreciação global 

C110 – O RI está agora em fase de reformulação. O Agrupamento vai introduzir este aspecto no documento. 
 
 

2.7. Avaliação externa  Sim Não 
  A Direcção Executiva enviou à Direcção Regional o relatório da avaliação relativo às provas de 
  aferição, contendo:  
                  C112 - a análise do desempenho dos alunos do Agrupamento/Escola X  
                  C113 - o plano de acção para o ano lectivo seguinte X  

 
  C114 -  Apreciação global 
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2.8. Monitorização do processo de avaliação  Sim Não 
  Procedimentos regulares de monitorização:  
                  C115 - nas diversas estruturas de orientação educativa para cumprimento e operaciona- 
                  lização dos critérios de avaliação  X  

                  - no conselho pedagógico para assegurar: 
                          C116 - o cumprimento do currículo nacional X  
                          C117 - o primado da avaliação formativa X  
                          C118 - a valorização dos processos de auto-avaliação X  
                          C119 - a utilização de técnicas e instrumentos diversificados de avaliação X  
                          C120 - a (re)orientação do processo educativo X  
                          C121 - a retenção dos alunos como medida pedagógica de última instância X  
                          C122 - a participação de diversos intervenientes X  
                          C123 – professores X  
                          C124 – alunos X  
                          C125 - conselho de docentes X  
                          C126 - conselho de turma X  
                          C127 - órgãos de gestão X  
                          C128 - encarregados de educação X  
                          C129 - serviços especializados de apoio educativo X  
                  - na direcção executiva para garantir a transparência, rigor e a equidade do processo:  
                          C130 - cumprimento das orientações definidas a nível nacional X  
                          C131 - respeito pelas regras estabelecidas no Regulamento Interno X  
                          C132 - salvaguarda dos interesses de todos os intervenientes  X  
 
  C133 - Apreciação global 

 
O CE realiza uma “gestão de proximidade”, dinamizando a co-responsabilização dos órgãos de gestão intermédia. Possui 
instrumentos de recolha de informação que são regularmente preenchidos pelos Departamentos Curriculares. Existem também 
instrumentos de avaliação dos registos realizados pelos Departamentos Curriculares. Toda esta informação é, posteriormente 
analisada, reflectida e, se necessário são feitos ajustes considerados necessários. 
 

 
 
2.9. Registo de evidências das acções desenvolvidas 

 
 

 
 
  

Sim Não 
    C134 - Convocatórias para reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  

  C135 - Convocatórias para reuniões do prof. 1.º ciclo c/ os encarregados de educação  X 
  C136 - Convocatórias para reuniões do director de turma c/ os encarregados de educação X  
  C137 - Actas de reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  
  C138 - Actas de reuniões com os encarregados de educação X  
  C139 - Ordens de serviço  X 
  C140 - Dossiers de departamento X  
  C141 - Processos individuais dos alunos X  
  C142 - Portfolios construídos pelos alunos  X 
  C143 - Cadernetas escolares X  
  C144 - Sumários registados no livro de ponto  X  
  C145 – Planos de recuperação X  
  C146 – Planos de acompanhamento X  
  C147 – Planos de desenvolvimento  X 
  C148 - Regulamento Interno X  
  C149 - Projecto Curricular de Agrupamento/Escola X  
  C150 - Projectos Curriculares de Turma X  
  C151 - Relatórios intercalares de avaliação das aprendizagens elaborados pelas diversas estruturas 
  de orientação educativa X  

 
  C152 - Apreciação global 

C139, C147 -  Não existem; 
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III – ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS E RESULTADOS 
 

1. Elaboração e implementação de Planos 
 

1.1 Planos de recuperação Sim Não 
  Os planos de recuperação foram elaborados:  
    no final do 1.º período: 
                  D1 - para os alunos do 1.º ciclo, sempre que revelaram dificuldades em prosseguir com 
                  sucesso as aprendizagens X  

                  D2 - para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos por terem obtido três ou mais níveis inferiores a 3 X  
  no decurso do 2.º período, até à interrupção das aulas no Carnaval: 
                  D3 - sempre que os alunos indiciaram dificuldades de aprendizagem X  
    pelo professor do 1º ciclo, com a participação: 
                  D4 – de outros técnicos de educação  X 
                  D5 - dos próprios alunos  X 
                  D6 - dos encarregados de educação  X 
    pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de: X  
                  D7 - outros técnicos de educação  X 
                  D8 - os próprios alunos  X 
                  D9 - os encarregados de educação  X 
  D10 - As propostas dos planos de recuperação foram submetidas à apreciação do CP para avaliação 
  da sua adequabilidade às situações diagnosticadas X  

  D11 - Os planos, depois de aprovados, foram apresentados à direcção executiva X  
  D12 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução X  
  D13 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de recuperação aos encarregados de 
  educação X  

  D14 - O Agrupamento/Escola procedeu de imediato à sua implementação  X  
 

 D15 -  Apreciação global 
 
 
                                                                                                                                                                       80 palavras  
 

 
 

1.2. Planos de acompanhamento   Sim Não 
  D16 - Os planos de acompanhamento foram elaborados no final do ano lectivo para os alunos que  
  tenham sido objecto de retenção em resultado da avaliação sumativa interna X  

  D17 - Pelo professor do 1º ciclo com a participação de: X  
                  D18 - outros técnicos de educação  X 
                  D19 - os próprios alunos  X 
                  D20 - os encarregados de educação  X 
  D21 - Pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos com a participação de:   
                  D22 - outros técnicos de educação X  
                  D23 - os próprios alunos  X 
                  D24 - os encarregados de educação  X 
  D25 - As propostas dos planos de acompanhamento foram submetidas à apreciação do CP para 
  avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas X  

  D26 - Os planos, depois de aprovados, foram apresentados à direcção executiva X  
 

 Sim Não 
  D27 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução X  
  D28 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de acompanhamento aos encarregados de 
  educação X  

  D29 - Os planos de acompanhamento elaborados no ano lectivo anterior estão a ser aplicados aos 
  alunos  X  

 
  D30 - Apreciação global 
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1.3 Planos de desenvolvimento 
 

 
 
  

Sim Não 
  D31 - Os planos de desenvolvimento foram elaborados, no final do 1.º período, para os alunos que  
  revelaram capacidades excepcionais de aprendizagem  X 

  D32 - Pelo professor do 1º ciclo com a participação de:  X 
                  D33 - outros técnicos de educação  X 
                  D34 - os próprios alunos  X 
                  D35 - os encarregados de educação  X 
  D36 - Pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de:  X 
                  D37 - outros técnicos de educação  X 
                  D38 - os próprios alunos  X 
                  D39 - os encarregados de educação  X 

  D40 - As propostas dos planos de desenvolvimento foram submetidas à apreciação do CP para 
  avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas  X 

  D41 - Os planos de desenvolvimento depois de aprovados foram apresentados à direcção executiva  X 
  D42 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução  X 
  D43 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de desenvolvimento aos encarregados de 
  educação  X 

  D44 - O Agrupamento/Escola procedeu de imediato à sua implementação   X 
 

  D45 - Apreciação global 
Não foram elaborados planos de desenvolvimento no Agrupamento. 
 

 
2. Outras estratégias de melhoria organizacional 

 
  Sim Não 
  D46 - Humanização do espaço físico do Agrupamento/Escola X  
  D47 - Elaboração de horários em função dos interesses dos alunos X  
  D48 - Atendimento dos encarregados de educação em tempo ajustado aos seus horários laborais X  
  D49 - Participação activa dos encarregados de educação na vida da escola X  
  D50 - Diversificação ajustada de recursos didáctico-pedagógicos X  
  D51 - Melhoria no sistema de comunicação interna no Agrupamento/Escola  X  
  D52 - Melhoria no sistema de comunicação com a comunidade educativa  X 
  D53 - Outras  X 

 
 

  D54 - Apreciação global 
 
D52 – O Agrupamento está em fase de implementação da plataforma “Moodle” e, acredita, que esta situação poderá tornar-se 
facilitadora na divulgação da informação. Reconhece, ainda assim, que este é um aspecto que necessita uma maior atenção, pois 
que a divulgação fica muito aquém do desejável. 
 

 
IV – AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

 
1. Estratégias  

 
 
  

Sim Não 
  O Agrupamento/Escola avaliou as estratégias de melhoria relativas: 
                   E1 - à implementação dos Planos  X  
                  E2 - outras estratégias de carácter organizacional  X  
 As estratégias adoptadas foram objecto de avaliação: 
                  E3 - contínua e sistemática X  
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                  E4 - apenas no final do ano  X 
  E5 - A avaliação realizada foi participada por todos os intervenientes X  
  O Agrupamento/Escola possui registos que evidenciam a avaliação:  
                  E6 - global dos Planos implementados X  
                  E7 - das estratégias de melhoria organizacional X  
  E8 - O relatório resultante da avaliação dos Planos foi enviado à respectiva DRE X  
 
  E9 - Apreciação global 

 
                                                                                                                                                                       80 palavras  
 

 
2. Resultados escolares 

 
  

Sim Não 
  Existiram momentos de reflexão entre os docentes para analisar os resultados escolares: 
                  E10 - apenas no final de cada período lectivo  X 
                  E11 - com regularidade, no decurso do ano lectivo X  
                  E12 - só no final do ano lectivo  X 
  Foi efectuada análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos dos 1.º e 2.º ciclos  
  na avaliação sumativa interna e nas provas de aferição:  

                  E13 - por turma  X 
                  E14 - ano   X 
                  E15 - ciclo  X 

  E16 - Foi efectuada análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos do 3.º ciclo na  
  avaliação sumativa interna e na sumativa externa (exames nacionais)  X * 

  E17 - Foram elaborados estudos comparativos dos resultados alcançados no final do ano lectivo com  
  os do ano anterior  X 

  A avaliação dos resultados foi considerada na preparação do ano lectivo seguinte, designadamente: 
                  E18 - na organização e gestão pedagógica X  
                  E19 - na reformulação de práticas lectivas X  
                  E20 - no reforço da avaliação formativa X  

 
  E21 - Apreciação global 

* No ano lectivo anterior o Agrupamento não teve turmas de 9º ano. 
Existem alguns trabalhos de análise, nomeadamente ao nível dos resultados das provas de aferição (4º e 6º anos), mas não há 
estudos comparativos. 
Dado que existem alunos que concluíram o 2º CEB, mas sem aproveitamento às disciplinas de LP, Matemática ou ambas, 
existem algumas regras específicas para acompanhar estes alunos de uma forma mais continuada e próxima. 
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Relatório Síntese 
Resultados Escolares e Estratégias de Melhoria no Ensino Básico  

 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE TRANCOSO                                            CÓDIGO 161561 
ESCOLA EB 2,3 DE TRANCOSO                                                                    CÓDIGO  343304 
 
 
Período de intervenção: De 19/11/2007 a 20/11/2007   
Turmas seleccionadas 2º C (1º CEB); 6º C; 9º B. 
 
INTRODUÇÃO 
 
No âmbito da actividade Resultados Escolares e Estratégias de Melhoria no Ensino Básico, inserida no programa 
de acompanhamento do Plano Anual de Actividades da Inspecção-Geral da Educação, foi elaborado este relatório 
que apresenta as conclusões mais relevantes referentes às quatro áreas a seguir mencionadas e que foram 
objecto de análise nesse Agrupamento de Escolas. 
 
 
1. RESULTADOS ESCOLARES 
 
1.1. Indicadores de sucesso 
 
Tendo como referência os indicadores de sucesso apurados pela IGE1

 

, do ano lectivo de 2004/2005 e os dados 
fornecidos pelo Agrupamento relativos ao ano lectivo de 2006/2007, estabeleceu-se a comparação dos resultados 
obtidos pelos alunos. 

Aspectos mais positivos 
 
Taxa de transição ao 2.º ciclo (97,6%), 2% acima do indicador de referência (95,6%), apesar de só terem 
transitado de ano 60% dos alunos com planos de recuperação e 55,6% com planos de desenvolvimento. 
 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Taxa de transição ao 2.º ciclo com 11 ou mais anos (5%), 5% superior ao indicador de referência (0%). 
 
 
1.2. Provas de aferição 
 
Tendo como referência os resultados nacionais das provas de aferição relativos ao ano lectivo de 2006/20072

 

 e os 
dados fornecidos pelo Agrupamento referentes ao mesmo ano lectivo, em relação às disciplinas de Língua 
Portuguesa e de Matemática, estabeleceu-se a comparação dos resultados obtidos. 

Aspectos mais positivos 
 
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (94,21%), no 1.º ciclo, 5,11% acima da taxa nacional; 
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (94%), no 2.º ciclo, 8,6% acima da taxa nacional; 
Localização da taxa de sucesso de Matemática (71%), no 2.º ciclo, 12,1% acima da taxa nacional. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Localização da taxa de sucesso de Matemática (75,37%), no 1.º ciclo, 4,93% abaixo da taxa nacional. 
 
 
 
                                              
1 www.ige.min-edu.pt (Avaliação, Desempenho Escolar dos Alunos, SUBSITE). 
2 Provas de aferição do 4.º Ano 2006/2007 (Língua Portuguesa - 89,10%; Matemática - 80,30%) e 6.º Ano (Língua Portuguesa - 85,40%; 
Matemática - 58,90%). 

http://www.ige.min-edu.pt/�
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2. PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 
 
2.1. Definição dos Critérios de Avaliação 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Reflexão sobre os critérios de avaliação realizada por parte dos docentes do Agrupamento em sede das 

estruturas de orientação educativa; 
 Elaboração das propostas de definição dos critérios de avaliação pelas estruturas de gestão intermédia; 
 Definição dos critérios de avaliação pelo Conselho Pedagógico, após análise e negociação, para cada ciclo de 

escolaridade; 
 A inclusão dos critérios definidos no Projecto Curricular de Agrupamento. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Divulgação dos critérios de avaliação definidos junto da Associação de Pais; 
 Construção dos instrumentos de avaliação de forma partilhada, tendo em consideração a definição dos 

critérios de avaliação, sobretudo ao nível de 1º Ciclo do Ensino Básico. 
 
2.2. Operacionalização dos Critérios de Avaliação 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Implementação das modalidades de avaliação diagnóstica, formativa e sumativa, respeitando os critérios 

definidos; 
 Realização de testes de avaliação diagnóstica, com base nas matrizes construídas, para os alunos do mesmo 

ano de escolaridade (2º e 3º ciclos); 
 Utilização de uma variedade de instrumentos de avaliação formativa (2º e 3º ciclos); 
 Apreciações escritas nos documentos de avaliação com linguagem acessível aos encarregados de educação; 
 Monitorização do processo de avaliação nas diversas estruturas de orientação educativa e pelo Conselho 

Executivo. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Construção dos instrumentos de avaliação diagnóstica e formativa através de um trabalho plural e partilhado, 

no 1º ciclo; 
 Participação dos alunos, de forma sistemática, na sua própria avaliação e auto-avaliação escrita, a partir do 

3.º ano de escolaridade; 
 Monitorização do processo de avaliação nos Conselhos de Docentes;  
 Elaboração de planos de recuperação e de acompanhamento, em colaboração com outros técnicos de 

educação, dos próprios alunos e dos encarregados de educação. 
 
 
3. ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS E DOS RESULTADOS 
 
3.1. Elaboração e Implementação de Planos 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Disponibilização dos recursos humanos e materiais necessários à execução dos planos de recuperação e de 

acompanhamento; 
 Apreciação pelo CP das propostas dos planos de recuperação e de acompanhamento, para avaliação da sua 

adequabilidade às situações diagnosticadas;  
 Apresentação dos planos de desenvolvimento, depois de aprovados, à Direcção Executiva. 
  
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Elaboração dos planos de recuperação e de acompanhamento pelo professor do 1º ciclo, com a participação 

de outros técnicos de educação e o envolvimento dos próprios alunos e dos encarregados de educação; 
 Disponibilização de informação, aos encarregados de educação, sobre os planos de recuperação e de 

acompanhamento. 
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3.2. Outras Estratégias de Melhoria Organizacional 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Humanização do espaço físico do Agrupamento;  
 Elaboração de horários em função dos interesses dos alunos; 
 Atendimento dos encarregados de educação em tempo ajustado aos seus horários laborais; 
 Participação activa e construtiva da Associação de Pais na vida do Agrupamento. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Circulação de informação/comunicação com a comunidade educativa. 
 
 
4. AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Monitorização das estratégias de melhoria adoptadas; 
 Avaliação por parte dos órgãos de gestão intermédia e de topo das estratégias de melhoria relativas à 

implementação dos planos; 
 Criação dos cursos CEF como resultado da análise e reflexão de problemas detectados num conjunto de 

alunos; 
 Participação de todos os intervenientes na avaliação realizada; 
 Preparação do ano lectivo seguinte, no que respeita à organização e à gestão pedagógica, à reformulação 

das práticas lectivas e ao reforço da avaliação formativa, tendo em atenção os resultados da avaliação. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Reflexão entre os docentes do Agrupamento (1º, 2º e 3º ciclos) para análise dos resultados escolares no 

decurso do ano lectivo; 
 Realização de análises comparativas entre os resultados obtidos pelos alunos dos 1.º e 2.º ciclos, nas provas 

de aferição, por turma, por ano e por ciclo; 
 Elaboração de estudos comparativos dos resultados alcançados no final do ano lectivo com os de anos 

anteriores e com os resultados nacionais. 
 
 
 
Data: 21/11/2007 
 

 
 
 
 

A Inspectora - Principal, 
 

Isabel Cristina Campos Henriques Gonçalves 
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Resultados escolares e estratégias de melhoria no ensino básico  
Ano lectivo 2007/2008 

1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO 

 

 
2. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO (em números) 

 

Estabelecimentos  
 
A1 – Ed. Pré-Esc. A2 – 1.º C A3 – 2.º e 3.º C A4 – EBI A5 – 3.º C/Sec. A6 – Sec./ 3.º 

C 
A7 – Sec. A8 – Total 

-------------------- -------------- 1 ------------------ 1 ----------------- 2 4 
 
Crianças/Alunos 

A9 – Ed. Pré-Esc. A10 – 1.º C A11 – 2.º C A12 – 3.º C A13 – Total 

------------------------------- ------------------------------- 89 143 232 
 
Docentes c/ componente lectiva 

A14 – Ed. Pré-Esc. A15 – 1.º C A16 – 2.º C A17 – 3.º C A18 – Apoio Educativo A19 – Total 

-------------------------- ------------------------ 16 43 2 61 
 

A20 – Docentes s/ componente lectiva A21 – Dinamizadores (AEC) 

2 26 
 
Psicólogos 

A22 – A tempo inteiro A23 – A tempo parcial A24 – Total 

-------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ 
 
Funcionários 
A25 – Auxiliares Acção Educativa A26 – Administrativos A27 – Outros A28 – Total 

18 6 9 33 

 
 
 

Agrupamento ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Código ------------------------ 
    

Escola sede Escola E. B. 2, 3/Sec. de Penalva do Castelo Código 346019 
  

Endereço Rua da Escola 
  

Localidade Penalva do Castelo Código Postal 3550-140 Penalva do Castelo 
    

Concelho Penalva do Castelo Distrito Viseu 
    

Telefone 232640080 Fax 232642577 
    

E-mail info@eps-penalva-castelo.rcts.pt   
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I – RESULTADOS ESCOLARES 
      (dados relativos ao ano lectivo anterior)  
                                 2006/2007 
 

2.º CICLO 
 
1. Alunos 

Ano 
escolaridade 

1 - Portugueses 2 - Estrangeiros 3 - Etnias 4 - Total 5 - ASE  6 - NEE 

 

7 - C/ Planos 
7.1 - 

Recup. 
7.2 - 

Acomp. 

7.3 - 
Desenvol.  

B26 - 5.º Ano 44 0 0 44 19 9 1 0 1 

B27 - 6.º Ano 45 0 0 45 21 2 11 0 0 

   B28 - Total 89 0 0 89 40 11 12 0 1 
 

B29 - Taxa de insucesso   0 % B30 - Taxa de abandono   0 % 

 
2. Transitaram de ano 

Ano escolaridade 1 - Total 
2 - S/ Aproveitamento 3 - C/ Planos 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 2.3 - L. Port. e Mat. 3.1 - Recup. 3.2 - Acomp. 3.3- Desenvol. 

B31 - 5.º Ano 43 1 6 1 1 1 0 

B32 - 6.º Ano 43 2 7 1 9 11 0 

    B33 - Total 86 3 13 2 10 12 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1 - Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 

4 - C/ Planos 
 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B34 -5.º Ano 1 0 0 0 0 

B35 -6.º Ano 2 0 0 2 0 

      B36 -Total 3 0 0 2 0 

 
4. Concluíram o 2.º ciclo 

 

C/ Anos de frequência 
 

B37 - 1 ano B38 - 2 anos B39 - 3 anos B40 - 4 anos B41 - 5 ou + anos B42 - Total 
0 43 0 0 0 

43 
 

 

Sem aproveitamento 
 

B43 - Língua Portuguesa B44 - Matemática B45 - L. Portuguesa e Matemática  * 

2 7 1 
 

* Registar as medidas programadas, tendo em vista o sucesso educativo destes alunos (anexar, se necessário) 
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3.º CICLO 
 
1. Alunos 

Ano escolaridade 1 - Portugueses 2 - Estrangeiros 3- Etnias 4 - Total 5 - ASE  6 - NEE 

 

7 - C/ Planos 

7.1 
Recup. 

7.2 
Acomp. 

7.3 
Desenvol. 

B46 - 7.º Ano 44 0 0 44 22 4 9 0 1 

B47 - 8.º Ano 38 0 0 38 24 6 8 0 0 

B48 - 9.º Ano 61 0 0 61 29 5 20 0 0 

   B49 - Total 143 0 0 143 75 15 37 0 1 
 

B50 - Taxa de insucesso   2,1% B51 - Taxa de abandono   1,4% 

 
2. Transitaram de ano 

Ano escolaridade 1 - Total 

 

2 - S/ Aproveitamento 
 

 

3 - C/ Planos 
 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 
3.1 - 

Recuperação 
3.2 - 

Acompanhamento 
3.3 - 

Desenvolvimento 

B52 - 7.º Ano 43 2 9 9 0 1 

B53 - 8.º Ano 37 0 11 8 0 0 

B54 - 9.º Ano 58 0 34 17 0 0 

      B55 - Total 138 2 54 34 0 1 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1 - Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 
4 - C/ Planos 

 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B56 - 7.º Ano 1 0 1 1 0 

B57 - 8.º Ano 1 0 1 2 0 

B58 - 9.º Ano 3 3 0 0 0 

      B59 - Total 5 3 2 3 o 

 
4. Concluíram o 3.º ciclo 

 

C/ Anos de frequência 
 

B60 - 2 anos B61 - 3 anos B62 - 4 anos B63 - 5 anos B64 - 6 ou + anos B65 - Total 

0 41 9 7 1 58 
 

 

Sem aproveitamento   

B66 - Língua Portuguesa B67 - Matemática 

0 33 
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II – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 
 
 

1. Definição dos Critérios de Avaliação 
 
 
1.1. Participação  

 
 
 
  

Sim Não 
  A definição dos critérios de avaliação foi reflectida e analisada por todos os docentes do  
  Agrupamento/Escola em sede das estruturas de orientação educativa: 

                  C1 - conselho de docentes   X 
                  C2 - conselho de directores de turma  X  
                  C3 - departamentos curriculares  X  
  C4 - Estas estruturas elaboraram e apresentaram propostas ao CP para definição dos critérios de 
  Avaliação  X  

  O CP definiu os critérios de avaliação após análise e negociação para: 
                   C5 - cada ciclo de escolaridade  X  

                  C6 - cada ano de escolaridade   X 
                  C7 - a construção dos instrumentos de avaliação   X 
                  C8 - a marcação das datas das provas/testes de avaliação  
 

X  
  C9 - Os critérios definidos pelo CP integram o Projecto Curricular de Escola  X  

  C10 - Os critérios definidos pelo CP integram os Projectos Curriculares de Turma  X  
 

  C11 - Apreciação global 
         Não há 1º ciclo, logo não há conselho de docentes. 
         Um grupo de professores, que fez formação em avaliação, elaborou uma proposta de critérios para avaliação de competências transversais, 
que inclui duas grelhas de observação, para o ensino básico. Algumas disciplinas complementaram com outras grelhas e critérios, de acordo com 
especificidades próprias. Estes dispositivos foram debatidos e aprovados pelas estruturas e CP. Qualquer interveniente pode apresentar propostas 
de alteração.                                                                                               

 
 
1.2. Divulgação  

 
 

 
 
  

Sim Não 
  Os critérios de avaliação definidos pelo CP foram divulgados:  
                  C12 - aos docentes do Agrupamento/Escola através das respectivas estruturas X  
                  C13 - aos serviços especializados de apoio educativo através do seu representante no CP 

                   
X  

                  C14 - aos alunos do 1.º ciclo pelo seu professor  X 
  aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos:  
                  C15 - pelos professores de cada disciplina  X  
                  C16 - pelo respectivo director de turma  
 

X  
  aos encarregados de educação: 
                  C17 - dos alunos do 1.º ciclo, na primeira reunião do ano lectivo com o professor da turma, 
                  aquando da apresentação dos conteúdos programáticos e dos objectivos a atingir   X 

                  C18 - dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos na primeira reunião do ano lectivo com o director de 
                  turma, aquando da apresentação dos conteúdos programáticos e dos objectivos a atingir 
                           

X  

                  C19 - à associação de pais pela direcção executiva X  
 
  C20 - Apreciação global 

          C13 - A Escola conta com dois professores de apoio educativo.  
          C14 e C17 - Não há alunos do 1º ciclo. 
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1.3. Registo de evidências das acções desenvolvidas  

 
 

 
 
  

Sim Não 
    C21 - Convocatórias para as reuniões do CP X  

  C22 - Convocatórias para as reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  
    C23 - Convocatórias para as reuniões com outros intervenientes no processo de avaliação dos 
    alunos  X 

  Actas de reuniões:  
                  C24 - do conselho pedagógico X  
                  C25 - das diversas estruturas de orientação educativa X  
                  C26 - dos departamentos curriculares X  
                  C27 - do conselho de docentes  X 
                  C28 - do conselho de directores de turma X  
                  C29 - do conselho de turma X  
                  C30 - dos serviços especializados de apoio educativo X  
                  C31 - dos professores do 1.º ciclo com os encarregados de educação  X 
                  C32 - dos directores de turma com os encarregados de educação X  
                  C33 - do conselho executivo com a associação de pais  X 
  C34 – Sumários registados no livro de ponto  X 
 
  C35 - Apreciação global 

          C23, C34 - Não foram recolhidos dados sobre estes itens. 
          C27, C31 - Não há 1º ciclo, por isso não há conselho de docentes. 

 
 

2. Operacionalização dos Critérios de Avaliação 
 
2.1. Modalidades de avaliação 

 
 
 
  

Sim Não 
                  C36 - diagnóstica X  
                  C37 - formativa X  
                  C38 - sumativa interna X  
 
 

2.2. Avaliação diagnóstica  
 
 

 
 
  

Sim Não 
  Foi realizada: 
                  C39 - no início do ano lectivo  X 
                  C40 - no decurso do ano lectivo quando necessária  X  
                  C41 - de forma articulada com a avaliação formativa X  
                  C42 - no respeito pelos critérios definidos pelo CP X  
  As matrizes das provas/testes foram construídas através de: 
                  C43 - um trabalho plural e partilhado  X 
                  C44 - um trabalho meramente individual X  
  C45 – Os docentes da Escola realizaram provas/testes de avaliação diagnóstica  X 
  C46 - Os docentes realizaram o teste de avaliação diagnóstica, com base numa matriz uniforme, para 
  os alunos do mesmo ano de escolaridade  X 

  C47 - O Projecto Curricular de Turma contempla estratégias de diferenciação pedagógica X  
 

  C48 - Apreciação global:  
            C36- Não foi efectuada a avaliação diagnóstica, por motivos de continuidade pedagógia e do conhecimento dos alunos que daí decorre.   
            C47- Indirectamente, as questões da avaliação reflectem alguma diferenciação pedagógica., pelas diferentes relevâncias dadas aos itens a 
avaliar.  
            C 40- A avaliação formativa foi em si mesma avaliação diagnóstica. 
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2.3. Avaliação formativa  Sim Não 
  Foi realizada:  
                  C49 - no decurso do ano lectivo, assumindo um carácter contínuo e sistemático X  
                  C50 - de forma articulada com a avaliação diagnóstica X  
                  C51 - no respeito pelos critérios definidos pelo conselho pedagógico X  
  C52 - Constituiu a principal modalidade de avaliação X  
  C53 - Recorreu a uma variedade de instrumentos de avaliação X  
  C54 - Contribuiu para a reformulação do Projecto Curricular de Turma X  
  Os instrumentos de avaliação foram construídos através de: 
                  C55 - um trabalho plural e partilhado  X 
                  C56 - um trabalho meramente individual X  
 
  C57 - Apreciação global 
            C53: A maior ou menor variedade dos instrumentos de avaliação depende muito da natureza das disciplinas e da sensibilidade de cada 
professor.  

 
 
 
2.4. Avaliação sumativa interna  Sim Não 

  Foi realizada:  
                  C58 - no final de cada período lectivo X  
                  C59 - no final de cada ano X  
                  C60 - no final de cada ciclo X  
                  C61 - utilizou a informação recolhida no âmbito da avaliação formativa X  
                  C62 - respeitou os critérios definidos pelo conselho pedagógico X  
  Os instrumentos de avaliação foram construídos através de:  
                  C63 - um trabalho plural e partilhado X  
                  C64 - um trabalho meramente individual  X 
  Foi da responsabilidade: 
                  C65 - do professor de cada turma, no 1.º ciclo, em articulação com o conselho de docentes  X 
                  C66 - dos professores que integram o conselho de turma nos 2.º e 3.º ciclos X  
  A informação resultante: 
                  C67 - traduziu a formulação de um juízo global sobre as aprendizagens realizadas pelos 
                 alunos X  

  No 1.º ciclo, expressou-se de forma descritiva:  
                  C68 - nas áreas curriculares disciplinares  X 
                  C69 - nas áreas curriculares não disciplinares  X 
                  C70 - nas actividades de enriquecimento curricular   X 
  Nos 2.º e 3.º ciclos expressou-se:  
                  C71 - numa classificação de 1 a 5 em todas as disciplinas X  
                  C72 - numa menção qualitativa nas áreas curriculares não disciplinares  X  
  C73 - A informação aos encarregados de educação foi acompanhada de uma apreciação descritiva X  
  C74 - O registo de língua utilizado nos documentos de avaliação trimestral é acessível a qualquer 
  encarregado de educação X  

  O resultado da avaliação sumativa interna promoveu a adopção de estratégias com vista ao  
  sucesso educativo dos alunos, designadamente: 
                  C75 - Planos de recuperação X  
                  C76 - Planos de acompanhamento X  
                  C77 - Planos de desenvolvimento X  
  C78 - A progressão ou retenção dos alunos baseou-se na avaliação sumativa interna X  

 
  C79 - Apreciação global:  
                                            C65 e C68 a C70 -  Não há 1º ciclo. 
                                       C77 - No 7º A, em 2006/2007, o aluno Miguel Ângelo Araújo Pereira dos Santos foi alvo de um plano de 
desenvolvimento a Inglês. Este aluno foi transferido para o Agrupamento de Escolas de Telheiras – Lisboa. 
 
 

2.4.1. Avaliação sumativa extraordinária 
 
 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  C80 -  Foram submetidos a esta modalidade de avaliação os alunos já retidos em qualquer ano de 
  escolaridade e que não possuíam condições necessárias para progredir  X 

  C81 - As propostas de retenção repetida foram apresentadas ao CP pelo professor do 1.º ciclo  X 
                  - com pareceres dos: 
                          C82 - encarregados de educação  X 
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                          C83 - serviços de psicologia e orientação  X 
                  C84 - com um plano de acompanhamento  X 
  C85 - As propostas de retenção repetida foram apresentadas ao CP pelo conselho de turma (2.º e 3.º 
  ciclos)  X 

                  - com pareceres dos: 
                          C86 - encarregados de educação  X 
                          C87 - serviços de psicologia e orientação  X 
                  C88 - com um plano de acompanhamento  X 
                  C89 - com proposta para percurso alternativo ou curso de educação e formação  X 

 
  C90 - Apreciação global.  
            Não se verificou nenhuma situação de avaliação sumativa extraordinária. 
 

 
2.4.2. Casos especiais de progressão  

 
 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  C91- Progrediram mais rapidamente no ensino básico os alunos que revelaram capacidades de 
  aprendizagem excepcionais    X 

  C92- As propostas de progressão antecipada foram apresentadas ao CP pelo professor do 1.º ciclo  X 
                  - acompanhadas de pareceres dos: 
                          C93 - encarregados de educação  X 
                          C94 - serviços especializados de apoio educativo ou psicólogos  X 
  C95 - As propostas de progressão antecipada foram apresentadas ao CP pelo conselho de turma (2.º 
  e 3.º ciclos)  X 

                  - acompanhadas de pareceres dos:  X 
                          C96 - encarregados de educação  X 
                          C97 - serviços especializados de apoio educativo ou psicólogos  X 

 
  C98 - Apreciação global.   
            Não existiu nenhum caso especial de progressão. 
 
 
 

2.5. Auto-avaliação  
 

 
 
  

Sim Não 
  C99 - Os alunos participaram, de forma sistemática, na sua própria avaliação X  
  C100 - Os alunos, a partir do 3.º ano de escolaridade efectuaram uma auto-avaliação escrita X  
  C101 - A matriz da ficha de auto-avaliação foi elaborada de acordo com os princípios definidos pelo 
  CP X  

 
  C102 - Apreciação global 
        C 100 – Não foi possível de verificar no 1.º ciclo, dado que não se trata de um Agrupamento. 

     Os alunos preenchem uma ficha de auto-avaliação no final do período. 
 
 
2.6 Processo individual do aluno Sim Não 

  C103 - O percurso escolar do aluno encontra-se documentado no seu processo individual  X 
  X 
  C105 - Estão arquivados registos das diversas modalidades de avaliação sobre o desempenho dos 
  alunos X  

                  C106 - diagnóstica  X 
                  C107 - formativa  X 
                  C108 - sumativa X  
                  C109 - auto-avaliação X  
  C110 - O Regulamento Interno estabelece as regras para consulta do processo individual  X 

 
  C111 - Apreciação global 

            Quanto ao 6º A, constam os registos de avaliação sumativa e uma ficha de auto-avaliação global. No caso da Catarina Romão consta uma 
ficha preenchida pela Professora do 4º ano, com referência a dificuldades específicas (interpretação, expressão oral deficiente e dificuldades de 
raciocínio lógico), necessitando de apoio individualizado. Isto não teve qualquer consequência na avaliação do 5º ano. 
            Quanto ao 3º ciclo faltam as fichas de avaliação sumativa do 1º e 2º período do aluno Fábio. Nos outros casos estão todas. 
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2.7. Avaliação externa  Sim Não 
  A Direcção Executiva enviou à Direcção Regional o relatório da avaliação relativo às provas de 
  aferição, contendo:  
                  C112 - a análise do desempenho dos alunos do Agrupamento/Escola X  
                  C113 - o plano de acção para o ano lectivo seguinte X  

 
  C114 -  Apreciação global 

             O plano de acção está a concretizar-se em atribuir mais 45 minutos semanais de oferta de escola a Matemática, no 2º e 3º ciclos, no 
desdobramento de Mat/CN, no 2º ciclo, na permanência de um professor de Língua Portuguesa e outro de Matemática na sala de estudo e em 
reuniões semanais dos professores de Matemática para planeamento, articulação e coordenação mais directas.  
 

 
 

2.8. Monitorização do processo de avaliação  Sim Não 
  Procedimentos regulares de monitorização:  
                  C115 - nas diversas estruturas de orientação educativa para cumprimento e operaciona- 
                  lização dos critérios de avaliação  X  

                  - no conselho pedagógico para assegurar: 
                          C116 - o cumprimento do currículo nacional X  
                          C117 - o primado da avaliação formativa X  
                          C118 - a valorização dos processos de auto-avaliação X  
                          C119 - a utilização de técnicas e instrumentos diversificados de avaliação X  
                          C120 - a (re)orientação do processo educativo X  
                          C121 - a retenção dos alunos como medida pedagógica de última instância X  
                          C122 - a participação de diversos intervenientes X  
                       Sim Não 
                          C123 - professores X  
                          C124 - alunos X  
                          C125 - conselho de docentes  X 
                          C126 - conselho de turma X  
                          C127 - órgãos de gestão X  
                          C128 - encarregados de educação X  
                          C129 - serviços especializados de apoio educativo X  
                  - na direcção executiva para garantir a transparência, rigor e a equidade do processo:  
                          C130 - cumprimento das orientações definidas a nível nacional X  
                          C131 - respeito pelas regras estabelecidas no Regulamento Interno  X 
                          C132 - salvaguarda dos interesses de todos os intervenientes  X  
 
  C133 - Apreciação global 
              C 125: Não há conselho de docentes.  
              C131: O Regulamento Interno não prevê nenhuma situação de monitorização do processo de avaliação.  
              C128: A monitorização dos encarregados de educação acontece sobretudo através dos testes, ao tomarem conhecimento dos mesmos 
depois de corrigidos e entregues. 

 
 
2.9. Registo de evidências das acções desenvolvidas 

 
 

 
 
  

Sim Não 
    C134 - Convocatórias para reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  

  C135 - Convocatórias para reuniões do prof. 1.º ciclo c/ os encarregados de educação  X 
  C136 - Convocatórias para reuniões do director de turma c/ os encarregados de educação X  
  C137 - Actas de reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  
  C138 - Actas de reuniões com os encarregados de educação X  
  C139 - Ordens de serviço X  
  C140 - Dossiers de departamento X  
  C141 - Processos individuais dos alunos X  
  C142 - Portfolios construídos pelos alunos  X 
  C143 - Cadernetas escolares  X 
  C144 - Sumários registados no livro de ponto   X 
  C145 - Planos de recuperação X  
  C146 - Planos de acompanhamento X  
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  C147 - Planos de desenvolvimento X  
  C148 - Regulamento Interno  X 
  C149 - Projecto Curricular de Agrupamento/Escola X  
  C150 - Projectos Curriculares de Turma X  
  C151 - Relatórios intercalares de avaliação das aprendizagens elaborados pelas diversas estruturas 
  de orientação educativa X  

 
  C152 - Apreciação global.  
               C135: Não há professores do 1º ciclo.  
               C142 a C144: Não foram recolhidos dados sobre estes itens.  
               C148: O Regulamento Interno não evidencia nenhuma situação de operacionalização da avaliação. 
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III – ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS E RESULTADOS 
 

1. Elaboração e implementação de Planos 
 

1.1 Planos de recuperação Sim Não 
  Os planos de recuperação foram elaborados:  
    no final do 1.º período: 
                  D1 - para os alunos do 1.º ciclo, sempre que revelaram dificuldades em prosseguir com 
                  sucesso as aprendizagens  X 

                  D2 - para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos por terem obtido três ou mais níveis inferiores a 3 X  
  no decurso do 2.º período, até à interrupção das aulas no Carnaval: 
                  D3 - sempre que os alunos indiciaram dificuldades de aprendizagem  X 
    pelo professor do 1º ciclo, com a participação: 
                  D4 – de outros técnicos de educação  X 
                  D5 - dos próprios alunos  X 
                  D6 - dos encarregados de educação  X 
    pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de: X  
                  D7 - outros técnicos de educação  X 
                  D8 - os próprios alunos X  
                  D9 - os encarregados de educação X  
  D10 - As propostas dos planos de recuperação foram submetidas à apreciação do CP para avaliação 
  da sua adequabilidade às situações diagnosticadas X  

  D11 - Os planos, depois de aprovados, foram apresentados à direcção executiva X  
  D12 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução X  
  D13 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de recuperação aos encarregados de 
  educação X  

  D14 – A Escola procedeu de imediato à sua implementação  X  
 

 D15 -  Apreciação global.  
            D1 e D3 a D6: Não há alunos do 1º ciclo.  
            D7: Além dos professores, não há outros técnicos de educação. 
 
 

1.2. Planos de acompanhamento   Sim Não 
  D16 - Os planos de acompanhamento foram elaborados no final do ano lectivo para os alunos que  
  tenham sido objecto de retenção em resultado da avaliação sumativa interna X  

  D17 - Pelo professor do 1º ciclo com a participação de:  X 
                  D18 - outros técnicos de educação  X 
                  D19 - os próprios alunos  X 
                  D20 - os encarregados de educação  X 
  D21 - Pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos com a participação de: X  
                  D22 - outros técnicos de educação  X 
                  D23 - os próprios alunos X  
                  D24 - os encarregados de educação X  
  D25 - As propostas dos planos de acompanhamento foram submetidas à apreciação do CP para 
  avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas X  

  D26 - Os planos, depois de aprovados, foram apresentados à direcção executiva X  
 

 Sim Não 
  D27 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução X  
  D28 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de acompanhamento aos encarregados de 
  educação X  

  D29 - Os planos de acompanhamento elaborados no ano lectivo anterior estão a ser aplicados aos 
  alunos  X  

 
  D30 - Apreciação global.  
             D17 a D20 - Não há alunos do 1º ciclo.  
             D 22 - Não há outros técnicos de educação. 
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1.3 Planos de desenvolvimento 
 

 
 
  

Sim Não 
  D31 - Os planos de desenvolvimento foram elaborados, no final do 1.º período, para os alunos que  
  revelaram capacidades excepcionais de aprendizagem X  

  D32 - Pelo professor do 1º ciclo com a participação de:  X 
                  D33 - outros técnicos de educação  X 
                  D34 - os próprios alunos  X 
                  D35 - os encarregados de educação  X 
  D36 - Pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de: X  
                  D37 - outros técnicos de educação  X 
                  D38 - os próprios alunos  X 
                  D39 - os encarregados de educação  X 

  D40 - As propostas dos planos de desenvolvimento foram submetidas à apreciação do CP para 
  avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas X  

  D41 - Os planos de desenvolvimento depois de aprovados foram apresentados à direcção executiva X  
  D42 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução X  
  D43 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de desenvolvimento aos encarregados de 
  educação  X 

  D44 – A Escola procedeu de imediato à sua implementação  X  
 

  D45 - Apreciação global.  
            D32 a D35 - Não há 1º ciclo. 
            D37 a D39, D43 - Não foi possível recolher dados sobre estes itens. 
 
           Há informação de que no 7º A, em 2006/2007, o aluno Miguel Ângelo Araújo Pereira dos Santos foi alvo de um plano de desenvolvimento 
a Inglês. Este aluno foi transferido para o Ag. Escolas de Telheiras – Lisboa, onde se encontra o respectivo processo. 
 

 
 

2. Outras estratégias de melhoria organizacional 
 

 
  

Sim Não 
  D46 - Humanização do espaço físico do Agrupamento/Escola X  
  D47 - Elaboração de horários em função dos interesses dos alunos X  
  D48 - Atendimento dos encarregados de educação em tempo ajustado aos seus horários laborais X  
  D49 - Participação activa dos encarregados de educação na vida da escola X  
  D50 - Diversificação ajustada de recursos didáctico-pedagógicos X  
  D51 - Melhoria no sistema de comunicação interna no Agrupamento/Escola  X  
  D52 - Melhoria no sistema de comunicação com a comunidade educativa X  
  D53 - Outras  X 

 
 
 
 

  D54 - Apreciação global.   
             D47 e D53- Depois das 17 h 30 min, os alunos da localidade de Sezures esperam o transporte escolar durante cerca de uma hora, sem 
acompanhamento de nenhum adulto. 
              D48 - Os directores de turma atendem os EE, mesmo fora do horário de atendimento, quando necessário. 

            D53 - As instalações estão conservadas e são agradáveis, porém o pavilhão destinado à Educação Física apresenta os vidros partidos, tem 
entrada de água e apresenta problemas de isolamento térmico. 
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IV – AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
1. Estratégias  

 
 
  

Sim Não 
  A Escola avaliou as estratégias de melhoria relativas: 
                   E1 - à implementação dos Planos  X  
                  E2 - outras estratégias de carácter organizacional  X  
 As estratégias adoptadas foram objecto de avaliação: 
                  E3 - contínua e sistemática X  
                  E4 - apenas no final do ano  X 
  E5 - A avaliação realizada foi participada por todos os intervenientes X  
  A Escola possui registos que evidenciam a avaliação:  
                  E6 - global dos planos implementados X  
                  E7 - das estratégias de melhoria organizacional X  
  E8 - O relatório resultante da avaliação dos planos foi enviado à respectiva DRE X  
 
  E9 - Apreciação global 
          E3: Nos finais de período e ano. 

 
2. Resultados escolares 

 
  

Sim Não 
  Existiram momentos de reflexão entre os docentes para analisar os resultados escolares: 
                  E10 - apenas no final de cada período lectivo  X 
                  E11 - com regularidade, no decurso do ano lectivo X  
                  E12 - só no final do ano lectivo  X 
  Foi efectuada análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos dos 1.º e 2.º ciclos  
  na avaliação sumativa interna e nas provas de aferição:  
                  E13 - por turma  X 
                  E14 - ano   X 
                  E15 - ciclo  X 

  E16 - Foi efectuada análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos do 3.º ciclo na  
  avaliação sumativa interna e na sumativa externa (exames nacionais) X  

  E17 - Foram elaborados estudos comparativos dos resultados alcançados no final do ano lectivo com  
  os do ano anterior X  

  A avaliação dos resultados foi considerada na preparação do ano lectivo seguinte, designadamente: 
                  E18 - na organização e gestão pedagógica X  
                  E19 - na reformulação de práticas lectivas  X 
                  E20 - no reforço da avaliação formativa X  

 
  E21 - Apreciação global.  
             E13 a  E15 - Não existem alunos do 1º ciclo. 
             E19 - Não foi possível confirmar os dados sobre este item. 
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Relatório Síntese 

Resultados Escolares e Estratégias de Melhoria no Ensino Básico  
 

ESCOLA E. B. 2, 3/SEC. DE PENALVA DO CASTELO         CÓDIGO: 346019 
 
Período de intervenção: De 19.11.2007 a 21.11.2007   
Turmas seleccionadas: 6º A, 9º A 
 
INTRODUÇÃO 
 
No âmbito da actividade Resultados Escolares e Estratégias de Melhoria no Ensino Básico, inserida no programa 
de acompanhamento do Plano Anual de Actividades da Inspecção-Geral da Educação, foi elaborado este relatório 
que apresenta as conclusões mais relevantes referentes às quatro áreas a seguir mencionadas e que foram 
objecto de análise nessa Escola. 
 
 
1. RESULTADOS ESCOLARES 
 
1.1. Indicadores de sucesso 
 
Tendo como referência os indicadores de sucesso apurados pela IGE1

 

, do ano lectivo de 2004/2005 e os dados 
fornecidos pela Escola relativos ao ano lectivo de 2006/2007, estabeleceu-se a comparação dos resultados 
obtidos pelos alunos. 

Aspectos mais positivos 
 
Taxa de transição no 3.º ciclo (97%), 18,9% superior ao indicador de referência (78,1%), sendo que 91,9% dos 
alunos com planos de recuperação transitaram de ano; 
Taxa de sucesso no 3.º ciclo (97,9%), 21,1% superior ao indicador de referência (76,8%). 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Elevado número de alunos que transita de ano, sem aproveitamento a Língua Portuguesa e a Matemática, tanto 
no 2º como no 3º ciclos. 
Taxa de desperdício2

 
 no ensino básico (1,4%), apesar de inferior à média do indicador de referência (13, 4%). 

 
1.2. Provas de aferição 
 
Tendo como referência os resultados nacionais das provas de aferição do 6.º ano relativos ao ano lectivo de 
2006/20073

 

 e os dados fornecidos pela Escola referentes ao mesmo ano lectivo, em relação às disciplinas de 
Língua Portuguesa e de Matemática, estabeleceu-se a comparação dos resultados obtidos. 

Aspectos mais positivos 
 
Localização da taxa de sucesso de Matemática (68,18 %), no 2º ciclo, 9,28% acima da taxa nacional. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (70, 45%), no 2.º ciclo, 14,95% abaixo da taxa nacional. 
 
 
 
 
 
 

                                              
1 www.ige.min-edu.pt (Avaliação, Desempenho Escolar dos Alunos, SUBSITE). 
2 Valor óptimo 0%. 
3 Provas de aferição do 6.º Ano (Língua Portuguesa - 85,40%; Matemática - 58,90%). 

http://www.ige.min-edu.pt/�
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1.3. Exames nacionais do 9.º ano 
 
Tendo como referência os resultados nacionais dos exames 2006//20074 e os dados fornecidos pela Escola 
relativos aos anos lectivos de 2004/2005 a 2006/2007, em relação às disciplinas de Língua Portuguesa5 e de 
Matemática6

 
, estabeleceu-se a comparação dos resultados obtidos. 

Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
Evolução das taxas do sucesso de Língua Portuguesa e de Matemática, com tendência decrescente entre 
2004/2005 e 2006/2007; 
Localização da taxa de sucesso de Língua Portuguesa (54,38%), 33,62% abaixo da taxa nacional; 
Localização da taxa de sucesso de Matemática (7,01%), 21,99% abaixo da taxa nacional. 
 
2. PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 
 
2.1. Definição dos Critérios de Avaliação 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Elaboração de propostas de definição dos critérios de avaliação por um grupo de docentes; 
 Apresentação das propostas de definição dos critérios de avaliação ao Conselho Pedagógico (CP); 
 Definição dos critérios de avaliação pelo CP, após análise e negociação, para o ensino básico e para a 

marcação das datas das provas/testes de avaliação; 
 Divulgação dos critérios de avaliação definidos junto de todos os docentes, alunos e encarregados de 

educação; 
 Flexibilidade dos critérios, de modo a adequarem-se às especificidades disciplinares; 
 Inclusão dos critérios definidos no Projecto Curricular da Escola (PCE) e nos Projectos Curriculares de Turma 

(PCT). 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Definição dos critérios de avaliação pelo CP, após análise e negociação, para cada ano de escolaridade; 
 Construção dos instrumentos de avaliação, tendo em consideração a definição dos critérios de avaliação; 
 Reflexão sobre os critérios, em termos de: 

- perceptibilidade para todos os intervenientes, 
- constrangimentos na operacionalização, 
- pesos relativos dos itens considerados. 

 
2.2. Operacionalização dos Critérios de Avaliação 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Implementação das modalidades de avaliação (diagnóstica, formativa e sumativa), respeitando os critérios 

definidos; 
 Consideração de estratégias de diferenciação pedagógica nos PCT; 
 Realização da avaliação formativa, no decurso do ano lectivo, assumindo um carácter contínuo e sistemático; 
 Realização da avaliação sumativa utilizando a informação recolhida no âmbito da avaliação formativa; 
 Corresponsabilização dos conselhos de turma na avaliação sumativa; 
 Atribuição de uma menção qualitativa nas áreas curriculares não disciplinares, nos 2º e 3º ciclos; 
 Realização da avaliação sumativa interna de acordo com os critérios definidos pelo CP; 
 Apreciação descritiva referente à avaliação sumativa interna na informação prestada aos encarregados de 

educação; 
 Apreciações escritas nos documentos de avaliação com linguagem acessível a qualquer encarregado de 

educação; 
 Elaboração de planos de recuperação, acompanhamento e desenvolvimento, como estratégia de melhoria do 

sucesso educativo, resultante da avaliação sumativa interna;  
 Monitorização do processo de avaliação nas diversas estruturas de orientação educativa. 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 

                                              
4 Exames do 9.º Ano 2006/2007 (Língua Portuguesa - 88%; Matemática - 29%). 
5 Ano Lectivo 2004/2005 (58,18%), ano lectivo 2005/2006 (37,5%), ano lectivo 2006/2007 (54,38%). 
6 Ano Lectivo 2004/2005 (12,24%), ano lectivo 2005/2006 (12,50%), ano lectivo 2006/2007 (7,01%). 
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 Implementação da modalidade de avaliação diagnóstica; 
 Construção de matrizes uniformes para as provas/testes, através de um trabalho plural e partilhado; 
 Realização de testes de avaliação diagnóstica, com base nas matrizes construídas, para os alunos do mesmo 

ano de escolaridade; 
 Aplicação de provas/testes de avaliação diagnóstica pelos docentes da Escola;  
 Articulação da avaliação diagnóstica e formativa com as estratégias de diferenciação pedagógica e no 

respeito pelos critérios definidos pelo CP; 
 Utilização de instrumentos de avaliação formativa variados; 
 Construção dos instrumentos de avaliação formativa através de um trabalho plural e partilhado; 
 Inclusão no processo individual do aluno de documentação que revele o seu percurso escolar; 
 Monitorização do processo pedagógico nas estruturas de orientação educativa, relativamente a cada 

professor ou grupo de professores, quanto a: 
- elementos de avaliação (número, natureza e adequação), 
- planeamento pedagógico das práticas lectivas concretas (situações de aula, sequencialização e consistência           
das actividades), na perspectiva da comparação referenciada ou benchmarking; 

 Monitorização do processo de avaliação pelo Conselho Pedagógico e Conselho Executivo (CE), em termos 
de: 
- conhecimento concreto da situação pedagógica, a ter inclusive pelo(s) vice-presidente(s) do CE, 
- verificação do cumprimento efectivo dos critérios, da adequação e  da razoabilidade das práticas, 
- acompanhamento mais próximo das situações pedagógicas. 

 
3. ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS E DOS RESULTADOS 
 
3.1. Elaboração e Implementação de Planos 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Elaboração dos planos de recuperação, no final do 1.º período, para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos, que 

tenham obtido três ou mais níveis inferiores a 3, com a participação dos próprios alunos e dos encarregados 
de educação; 

 Elaboração dos planos de acompanhamento pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, inclusive para os 
alunos que foram retidos, com a participação dos próprios alunos e dos encarregados de educação, em 
resultado da avaliação sumativa interna; 

 Elaboração de um plano de desenvolvimento, para um aluno do 3.º que revelou capacidades excepcionais de 
aprendizagem; 

 Apreciação pelo CP das propostas dos planos de recuperação, acompanhamento e de desenvolvimento, para 
avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas, seguida da apresentação à Direcção Executiva;  

 Comunicação aos encarregados de educação dos planos de recuperação e de acompanhamento; 
 Implementação, nos prazos devidos, dos planos de recuperação, acompanhamento e de desenvolvimento. 
 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Reflexão sobre os planos de recuperação e acompanhamento, quanto a: 

- qualidade do sucesso decorrente da elaboração e aplicação dos planos, 
- prossecução das competências finais de ciclo, pela via da sua aplicação, 
- equacionar percursos alternativos. 

 
3.2. Outras Estratégias de Melhoria Organizacional 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Humanização do espaço físico da Escola;  
 Sistema de comunicação interna da Escola. 
 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Articulação dos horários escolares-horários dos transportes escolares, para alguns alunos; 
 Conhecimento e acompanhamento dos assuntos pedagógicos concretos por parte do(s) vice-presidente(s) do 

CE. 
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4. AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
Aspectos mais positivos 
 
 Elaboração e envio, à respectiva DRE, do relatório resultante da avaliação dos planos pela Direcção 

Executiva e remissão, à respectiva Direcção Regional, do relatório da avaliação relativo às provas de aferição, 
por parte da Direcção Executiva, de acordo com o ponto n.º 7 do Despacho n.º 2351/2007, de 14 de 
Fevereiro; 

 Criação de momentos de reflexão entre os docentes para análise dos resultados escolares, com regularidade, 
na sequência das avaliações sumativas e no final do ano; 

 Realização de análise comparativa entre os resultados do ano lectivo com os do ano lectivo anterior e entre os 
resultados obtidos pelos alunos do 3.º ciclo na avaliação sumativa interna e na sumativa externa (exames 
nacionais); 

 Realização de análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos do 2.º ciclo na avaliação sumativa 
interna e nas provas de aferição, por turma e ano. 

 
Aspectos a merecerem desenvolvimento 
 
 Monitorização das estratégias de melhoria adoptadas; 
 Criação de momentos de reflexão sistemática entre os docentes para análise dos resultados escolares no final 

do ano lectivo; 
 Preparação do ano lectivo seguinte, no que respeita à reformulação das práticas lectivas e ao reforço da 

avaliação formativa, tendo em atenção os resultados da avaliação, nomeadamente as discrepâncias entre as 
taxas de sucesso obtidas pelos alunos nas provas de aferição na disciplina de matemática e nos exames 
nacionais do 9.º ano, sendo que as percentagens de sucesso nesta disciplina, nos últimos três anos lectivos, 
se revelam muito preocupantes. 

 
 
 
 
 
Data: 22/11/2007 
 
O Inspector: Adelino Cardoso de Almeida 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
PROGRAMA ACOMPANHAMENTO 
 
 
 
 

 

Actividade I.2 

Resultados escolares e estratégias de  

melhoria no ensino básico 
 
 

 
 
 
 
 
               Relatório 
 
 
         
 
 

 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DEU – LA – DEU – MARTINS 

 
 

 
 
 

            2007 
 

 



 
 
ACTIVIDADE I.2 
Resultados escolares e estratégias de melhoria no ensino básico 

 

2 

IV. Relatório Síntese  
 
Agrupamento de Escolas Deu-La-Deu Martins – MONÇÃO  
 
Período de intervenção: 17/10/ 2007 a 22/10/ 2007 

Processo de avaliação das aprendizagens dos alunos 

 

Da análise documental pertinente e dos restantes procedimentos de recolha de informação em 
contexto de entrevista não estruturada, resultaram significativas evidências de que o processo de 
avaliação das aprendizagens dos alunos, no referente ao ano lectivo de 2006/2007, cumpriu todas as 
exigências colocadas pelos normativos em vigor. 

No referido processo foi garantida a participação de todos os professores do Agrupamento, 
enquadrados pelas respectivas estruturas de orientação educativa, ao mesmo tempo que se verificou 
uma correcta divulgação de todos os critérios de avaliação pelos alunos e respectivos encarregados 
de educação, disso existindo diversos indícios, seja em actas de reuniões, seja em registos 
efectuados em cadernetas escolares, seja em registos de sumários em livros de ponto. 

Todos os dossiers analisados evidenciam uma organização cuidada e o seu conteúdo remete para a 
convicção de que os critérios de avaliação definidos foram operacionalizados no quadro das diversas 
modalidades de avaliação – diagnóstica, formativa e sumativa. 

Por constituir elemento fundador de toda e qualquer uniformidade criterial, e considerando a 
importância da construção de indicadores de aferição, haverá, de futuro, que garantir a construção 
de matrizes uniformes para os testes de avaliação diagnóstica a aplicar em cada um dos anos de 
escolaridade. A construção de pontos de referência objectivos e seguros é requisito fundamental de 
qualquer processo avaliativo, na medida em que se constituam em pontos de ancoragem sucessiva 
das intermináveis oportunidades de reflexão-acção-reflexão que caracterizam o processo educativo.   

Os procedimentos regulares de monitorização não se revelaram inapropriados, ainda que pareça ter-
se verificado algum deficit de reflexão crítica que tivesse envolvido as várias estruturas pedagógicas, 
sobre as medidas tomadas – só esta reflexão-avaliação permitirá a validação das medidas, a 
construção do seu sentido e a reorientação do processo. 

Centrada nos actores e nos contextos, a monitorização do processo de avaliação é, ao mesmo 
tempo, instrumento e processo de melhoria da relação pedagógica. 

 
 

Estratégias para a melhoria das aprendizagens e resultados 

 

Os planos de recuperação e de acompanhamento analisados apresentaram-se oportunos, 
pertinentes e relevantes. A sua estruturação não suscita qualquer nota menos positiva, o mesmo 
acontecendo quanto à participação formal dos diferentes intervenientes. De realçar a qualidade da 
intervenção e a transversalidade da acção proporcionada pelo Núcleo de Apoio Educativo. 

Pareceu evidente a existência de uma preocupação negociadora, susceptível de potenciar a 
emergência de valiosos subsídios ao trabalho docente. A apropriação do que se concretiza em 
contexto de relação partilhada e cooperativa é a mais-valia mais significativa do processo de 
interacção que é suposto estabelecer-se no quadro da reflexão que conduz à necessidade de 
elaboração e implementação de planos – planos de acompanhamento, planos de recuperação e 
planos de desenvolvimento – sendo certo que a principal preocupação de todos quantos assumem 
responsabilidades no processo educativo deverá ser a de que esses planos, sendo o resultado de 
uma preocupação com o presente e com o futuro dos alunos, possam constituir-se como 
instrumentos facilitadores da sua inclusão social. 
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Avaliação das estratégias e dos resultados alcançados 

 

Os resultados escolares e os planos de intervenção pedagógica foram objecto de diversas 
abordagens avaliativas, considerando-se até que foram para além daquilo que é institucionalmente 
requerido, o que não deixa de ser factor extremamente positivo. 

Verificou-se que os registos existentes remetem para uma matriz de procedimentos de elevada 
exigência, não existindo evidências a sugerir que o processo não tenha sido devidamente 
aproveitado para reflexão compartilhada e indutora da correspondente incorporação pedagógica. 
Assim, há boas razões para considerar que os referidos procedimentos, influenciando não só a 
qualidade do processo de avaliação das aprendizagens, mas também a natureza e o rumo do 
processo de avaliação interna, terão permitido, pela disponibilização de indicadores diferenciados, a 
introdução de ajustamentos ao modelo de avaliação em prática. 

Tendo presente que a avaliação não é algo de pontual nem singular, mas antes um continuum 
endógeno ao processo de ensino-aprendizagem – interdependente de todas as outras variáveis – 
avaliar a avaliação (meta-avaliação) depende de ‘todas’ as interpretações e o processo sai 
beneficiado se para ele convergirem ‘todas’ as perspectivas e se se mantiverem em aberto ‘todas’ as 
alternativas. O espaço de reflexão existe e o processo auto-reflexivo está em curso. 

 
 
 

Inspector: Armando Aurélio Ferreira Gomes                                                                  Data 22/10/2007 
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 Relatório Síntese  
 

Agrupamento Vertical de Escolas de Cristelo 
 
Período de intervenção: 5, 7 e 8 de Novembro de 2007 

Processo de avaliação das aprendizagens dos alunos 
 
Tendo em conta a análise documental e as entrevistas realizadas no Agrupamento, foi possível 

verificar que a divulgação dos critérios de avaliação junto dos alunos dos 2º e 3º ciclos tem sido 
tarefa cometida aos directores de turma, sendo pontuais as situações em que outros professores a 
assumem. No que respeita aos alunos do 1º ciclo, estes são informados pelos respectivos 
professores de que a assiduidade, a pontualidade e a participação são importantes para a sua 
avaliação, sendo que estes e os restantes critérios são divulgados de um modo informal junto dos 
seus encarregados de educação. As convocatórias para as reuniões entre os encarregados de 
educação e os professores do 1º CEB/Directores de Turma não são suficientemente explícitas no 
que respeita à inclusão dos critérios de avaliação enquanto ponto da ordem-de-trabalho. É através 
da sua participação no Conselho Pedagógico que a Associação de Pais e Encarregados de Educação 
tem conhecimento dos critérios de avaliação. 

Os Projectos Curriculares de Turma indicam as modalidades de avaliação mas não integram os 
critérios de avaliação.  

As datas dos testes de avaliação para cada grupo-disciplina são marcadas pelo respectivo 
professor.  

De acordo com informação prestada pelo Senhor Presidente do Conselho Pedagógico, serão 
implementados, no presente ano lectivo, mecanismos que garantam a adopção da avaliação 
diagnóstica, enquanto prática sistemática, em todos os anos de escolaridade. 

Com excepção dos professores que leccionam matemática ao 2º ciclo e integram o Plano de 
Acção para a Matemática, professores que constroem os instrumentos de avaliação formativa de 
forma plural e partilhada, os restantes professores, de uma maneira geral, constroem de per si os 
referidos instrumentos, embora de forma contínua e sistemática e no respeito pelos critérios 
definidos pelo Conselho Pedagógico. Dado o carácter global e integrado deste tipo de avaliação, 
regulador do processo de ensino-aprendizagem, cabe aos Directores de Turma um maior esforço na 
coordenação do trabalho de equipa de modo a que a avaliação formativa resulte também, 
gradualmente, do trabalho cooperativo dos professores do Conselho de Turma. 

As taxas de retenção de alunos, por ciclo, foram, no ano lectivo de 2006/07, de 5,9% no 1º CEB, 
13,7% no 2º, e 25,6% no 3º. As taxas de abandono escolar apresentaram os valores de 0% no 1º 
CEB, 4,4 % no 2º, e 8,6% no 3º. Tendo em conta quer as taxas de abandono escolar, quer as taxas 
de retenção, com valores muito elevados principalmente no 3º CEB, o Agrupamento aderiu ao 
projecto “Empresários pela Inclusão Social”, dinamizado pela Câmara Municipal de Paredes, e que 
visa intervir nas Escolas de forma a detectar alunos em situação de risco de insucesso ou de 
abandono para, através de apoios de diversa índole, ajudar a minorar factores de risco – este 
projecto encontra-se ainda numa fase embrionária. 

Não se verificaram no Agrupamento propostas de progressão antecipada. 
Os docentes do Agrupamento recorrem a fichas de auto-avaliação, elaboradas de acordo com os 

princípios definidos pelo Conselho Pedagógico, verificando-se que o processo de auto-avaliação 
dos alunos está generalizado. Nos dossiês individuais dos alunos do 1º CEB, encontram-se 
arquivados registos das diversas modalidades de avaliação – diagnóstica, formativa, sumativa e de 
auto-avalição –, situação que não se verifica relativamente aos restantes ciclos. As regras para 
consulta do processo individual encontram-se previstas no Regulamento Interno, Cap. XI, Secção 
II, nº4.3.6. 

Dando cumprimento ao previsto no Despacho nº 2351/2007, de 14 de Fevereiro, o Conselho 
Executivo enviou à DREN, em Agosto.01.2007, o relatório de avaliação relativo às provas de 
aferição, contendo a análise do desempenho dos alunos e o plano de acção para o ano lectivo 
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seguinte. 
A nível do Conselho Pedagógico não está instituído um procedimento regular de monitorização 

do grau de cumprimento do currículo nacional, sendo este grau verificado apenas no final de cada 
ano lectivo; também não estão instituídos procedimentos regulares de monitorização para 
(re)orientação do processo educativo e para que a retenção de um aluno seja uma medida 
pedagógica de última instância, cometendo o Conselho Pedagógico tal tarefa aos Conselhos de 
Turma. Foi possível recolher evidências relativas à operacionalização dos critérios de avaliação em 
diversos suportes documentais, sendo certo no entanto que estes podem ser aprofundados, na 
perspectiva da regulação do processo de ensino-aprendizagem. 

 
 

Estratégias para a melhoria das aprendizagens e resultados 
 
Da análise dos dados disponibilizados pelo Agrupamento, foi possível verificar que, no ano 

lectivo anterior, cerca de 33% do total de alunos abrangidos por planos de recuperação acabaram 
por ficar retidos, sendo as percentagens por ciclo de 48% no 1º CEB, 22% no 2º, e 35% no 3º. 
Valores tão baixos de eficácia obrigam a que os diferentes órgãos e estruturas do Agrupamento 
reflictam mais sobre as estratégias seleccionadas, pelo que importará diferenciar as práticas 
pedagógicas, de forma a promover a igualdade de oportunidades de sucesso.  

No que respeita aos alunos abrangidos por planos de acompanhamento, no ano lectivo anterior, 
cerca de 24% do total de alunos abrangidos por estes planos acabaram por ficar retidos, sendo as 
percentagens por ciclo de 21% no 1º CEB, 30% no 2º, e 22% no 3º. Embora inferiores às taxas de 
retenção dos alunos com planos de recuperação, são valores baixos de eficácia, o que obriga 
igualmente a que os diferentes órgãos e estruturas do Agrupamento reflictam mais sobre as 
estratégias seleccionadas.  

Apenas dois alunos do Agrupamento, ambos do 1º CEB, têm planos de desenvolvimento. 
Verifica-se uma acentuada preocupação com a melhoria permanente das condições físicas e 

estéticas dos estabelecimentos do Agrupamento, nomeadamente através do desenvolvimento de 
projectos que envolvem alunos e docentes, de que o “Cadeira Parade” é um bom exemplo. 

 
 
 

Avaliação das estratégias e dos resultados alcançados 
 
Tendo em atenção os registos existentes e a análise dos dados relativos aos resultados escolares, a 

que já atrás se fez referência, é possível concluir que as opções e decisões estratégicas podem ser 
objecto de maior coerência e articulação internas e de processos de avaliação e controlo mais 
sistemáticos e eficientes. 

Até ao ano lectivo de 2003/04 foram efectuadas análises anuais comparativas entre os resultados 
obtidos pelos alunos dos 1.º e 2.º ciclos na avaliação sumativa interna e nas provas de aferição; no 
ano lectivo de 2004/05, os alunos do Agrupamento não fizeram provas de aferição; no ano lectivo 
de 2005/06, não foi efectuada qualquer análise comparativa. É de salientar a intenção do Conselho 
Executivo do Agrupamento de reiniciar o processo de análise, já no presente ano lectivo, 
relativamente ao ano lectivo anterior. No que respeita às análises aos resultados escolares, estas 
foram realizadas no Conselho Pedagógico e nas Estruturas de Orientação Educativa, com o 
envolvimento do Conselho Executivo, mas os seus reflexos devem ser mais evidentes e 
consequentes no desencadear de propostas para melhoria do sucesso educativo, tendo 
nomeadamente em atenção as taxas de insucesso e de abandono apresentadas.  

No ano lectivo de 2006/07, a análise da incidência de planos de recuperação, por ciclo, revela, no 
1º CEB, um pico no 2º ano de escolaridade, com 21% dos alunos com este tipo de plano, 
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percentagem que diminui quando se analisam os valores relativos aos anos subsequentes do ciclo; 
no 2º CEB, no 6º ano de escolaridade, foram elaborados planos de recuperação para 37% dos 
alunos, e, no que respeita ao 5º ano, para 25% dos alunos; no 3º CEB, a percentagem de alunos 
abrangidos por planos de recuperação situou-se entre os 46%, nos 7º e 9º anos, e 62%, no 8º ano. 
Importa agora que se aprofunde a reflexão crítica sobre a articulação horizontal e vertical dos 
currículos e respectiva adaptação ao contexto de trabalho, investindo-se numa monitorização 
sistemática dos progressos dos alunos como estratégia para a diferenciação pedagógica.  

 
 

 
 

Bercina Maria Ramos da Costa Pereira de Araújo Calçada 

Inspectora Principal 

 

Data: Novembro de 2007 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
PROGRAMA ACOMPANHAMENTO 
 
 
 
 

 

Actividade I.2 

Resultados escolares e estratégias de  

melhoria no ensino básico 
 
 

 
 
 
 
 
               Relatório 
 
 
         
 
 
 

 
             

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALE DO MOURO 

MONÇÃO 

 

 

2007 
 



 
 
ACTIVIDADE I.2 
Resultados escolares e estratégias de melhoria no ensino básico 

 

2 

IV. Relatório Síntese  
 

 
Agrupamento de Escolas do Vale do Mouro 
 
Período de intervenção: 08.10.2007 a 11.10.2007 

 

Processo de avaliação das aprendizagens dos alunos 

 

Os critérios de avaliação de carácter geral são definidos pelo Conselho Pedagógico (CP).  

Os Departamentos/Grupos disciplinares elaboraram e apresentaram propostas ao CP para definição dos 
critérios específicos de avaliação e apenas estes, que aquele órgão aprova, sem a participação de outras 

estruturas de orientação educativa e sem negociação para a construção de instrumentos de avaliação e para a 

definição de critérios para a marcação de datas das provas/testes de avaliação.  

Os critérios são definidos apenas para o 1º CEB e 2º+3º CEB, não se desdobrando por cada Ciclo e ano de 

escolaridade e não se encontram reflectidos nos Projectos Curriculares de Escola e Turmas. 

 A divulgação dos critérios aprovados é, claramente, insuficiente, junto dos alunos e encarregados de 
educação (EE), constituindo excepções as iniciativas de docentes de algumas disciplinas, a título individual. 

Mais do que a própria informação, é insuficiente a explicitação, em linguagem clara e compreensível, aos 

principais destinatários e abarcando-os na totalidade. 

As actas das reuniões das estruturas intervenientes na avaliação dos alunos reflectem de forma tímida e, por 

vezes, superficial, a análise da temática da avaliação, critérios – definição e estratégias consequentes – e análise 
de resultados. 

É prática habitual a utilização das modalidades de avaliação diagnostica, formativa e sumativa. 

A avaliação diagnostica é realizada por iniciativa, geralmente individual, dos professores, no início do ano 

lectivo, não obedecendo a uma matriz discutida e definida pelo Grupo. Não é prática instituída em todas as 

disciplinas e não se articula com outras formas de avaliação, servindo apenas de registo do ponto de partida 
dos alunos.  

A avaliação formativa é adoptada como modalidade primordial de avaliação, sendo realizada de forma 

sistemática e contínua. Não se registaram evidências que sobre ela e sobre as suas consequências se reflicta 

na reformulação dos Projectos Curriculares de Turmas (PCT). 

A avaliação sumativa interna é realizada nos momentos definidos na lei, em todos os Ciclos de escolaridade, 
e é, geralmente, expressa da forma que aquela prevê. No 1.º Ciclo, a informação resultante da avaliação 

expressou-se, nos casos verificados, de forma descritiva, à excepção das actividades de enriquecimento – 

constando nestas, apenas a identificação da actividade, tal como o próprio modelo adoptado prevê. 

 A linguagem utilizada é, frequentemente, pouco clara para o pleno entendimento pelos EE. 

A avaliação sumativa extraordinária foi utilizada, adequadamente, nos casos de retenção repetida, sem a 

intervenção de SPO, por inexistência de Psicólogo no Agrupamento. 

O processo de auto-avaliação dos alunos está implementado de forma satisfatória em todos os graus de ensino. 
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Os processos individuais dos alunos contêm o essencial da informação relevante sobre o seu percurso 

escolar, sem que, contudo, seja evidente a existência de regras claras sobre a informação que neles deve 

constar. Poderiam e deveriam ter uma organização que tornasse mais fácil a sua consulta/leitura. 

O Regulamento Interno não prevê regras para consulta dos processos individuais dos alunos. 

É ao nível da monitorização do processo de avaliação que se notam maiores deficiências nas práticas que o 

Agrupamento (não) adopta. Constata-se, por parte dos órgãos responsáveis pela organização pedagógica do 

Agrupamento, um insuficiente nível de acompanhamento sistemático do que é planificado, de verificação do 

respectivo grau de execução e, em consequência, da dificuldade em tomar medidas coerentes com o 
resultado dessa monitorização. Ou seja, as medidas adoptadas, a nível do processo de avaliação, deveriam 
resultar, em grande medida, das conclusões resultantes do acompanhamento instituído sobre o que, nesta 

matéria é planificado e cumprido (ou não). 

 

 

Estratégias para a melhoria das aprendizagens e resultados 

O Agrupamento elabora planos de recuperação, de acompanhamento e de desenvolvimento nas situações em 
que tal se justifica e em todos os ciclos de escolaridade, à excepção dos planos de desenvolvimento no 1º CEB. 

Os planos de recuperação – que obedecem a um modelo uniforme, com informação tipificada – não deixam 

clara a participação dos alunos e EE no processo que lhe dá origem, apesar de tomarem sempre conhecimento 

do referido plano. 

O Conselho Pedagógico não se pronuncia sobre estes planos, tendo em vista a avaliação da sua 

adequabilidade às situações diagnosticadas, sendo o Conselho Executivo a assegurar a sua implementação. 

Os planos de acompanhamento e de desenvolvimento apresentam as mesmas características e insuficiências 

referidas para os planos de recuperação. 

 O nível de participação dos EE no processo de avaliação dos alunos é muito reduzido e resulta, 

essencialmente, das dificuldades de transportes adequados, da natureza da ocupação tradicional na zona 

abrangida pelo Agrupamento que dificulta a oportunidade das deslocações e da insuficiente cultura de 
participação na vida escolar dos seus educandos. 

 

 

Avaliação das estratégias e dos resultados alcançados 

 

À excepção da análise periódica – início dos 2º e 3º períodos escolares – sobre os resultados obtidos pelos 
alunos, em CP e nos Grupos Disciplinares, não existe uma prática habitual, sistemática e formal de avaliação 

das estratégias de melhoria consequentes à análise dos resultados alcançados, nomeadamente: 

- quanto à implementação e eventuais reformulações dos planos de recuperação, acompanhamento 

e  desenvolvimento; 

- quanto às estratégias a implementar ou alterar a vários níveis, em consequência da apreciação 

(estatística?) dos resultados dos alunos; 
- quanto à análise comparativa entre os resultados da avaliação interna e das provas de aferição e 
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tomada de  medidas coerentes com esse estudo na reformulação das práticas lectivas, na 

organização e gestão   pedagógica e no eventual reforço da avaliação formativa. 

 
Esta situação poderia ser melhorada por orientações claras e sistematizadoras nesse sentido dos órgãos 

pedagógicos do Agrupamento, que fizessem o acompanhamento, avaliação e síntese dessas práticas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Inspector: Vítor Manuel Santos do Val                                                                   Data .11.10.2007 
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IV. Relatório Síntese  
 
Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira 
 
Período de intervenção: 12.10-2007 a 17.10.2007 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 

 

1. Definição dos Critérios de Avaliação 

 

Os critérios de avaliação estão definidos para o 1º CEB e para os 2ºCEB+3ºCEB+Secundário  
(conjuntamente), integrando, adequadamente, o Projecto Curricular do Agrupamento (PCA), mas não estando 

presentes na totalidade dos Projectos Curriculares de Turma (PCT). 

Os Departamentos/Grupos disciplinares reflectem e propõem ao Conselho Pedagógico (CP) os critérios 

específicos de avaliação. O Conselho de Directores de Turma (CDT) não participa, enquanto tal, nesta 

reflexão e proposta. 

A divulgação dos critérios aprovados junto dos alunos e encarregados de educação (EE) não é generalizada e 

sistemática, surgindo da iniciativa individual de alguns professores. Nos casos em que tal sucede, é privilegiada 

a divulgação dos critérios específicos da disciplina respectiva.. Os DT, embora divulguem os critérios gerais, 

fazem-no de forma pouco consistente e sem coordenação.  

As actas das reuniões realizadas pelas diferentes estruturas de orientação educativa (conselhos de turma e 

CDT) nem sempre reflectem de forma extensiva o tratamento das questões relacionadas com a avaliação, 
designadamente a definição e divulgação dos critérios respectivos. 

 

2. Operacionalização dos Critérios de Avaliação 

 

O Agrupamento utiliza de forma generalizada, e apropriadamente, as modalidades de avaliação diagnóstica, 

formativa e sumativa. 

No caso da avaliação diagnóstica, esta é realizada, em regra, no início do ano lectivo, sem que, contudo, se 

evidencie a sua articulação com a avaliação formativa. Os testes diagnósticos realizados são da iniciativa de 

cada professor – com excepções, p. ex., da disciplina de Matemática do 2º CEB -, não sendo elaborados 

segundo uma matriz uniforme para os alunos do mesmo ano de escolaridade. 

 A avaliação formativa é adoptada como modalidade primordial de avaliação, sendo realizada de forma 
sistemática e contínua. Os instrumentos de avaliação são construídos em grupo, na maioria das disciplinas. 

A avaliação sumativa interna é realizada nos momentos definidos na lei, em todos os Ciclos de escolaridade, e 

é, geralmente, expressa da forma que aquela prevê. No 1.º Ciclo, a informação resultante da avaliação 

expressou-se, nos casos verificados, de forma descritiva, à excepção das actividades de enriquecimento – 

constando nestas, apenas a identificação da actividade. 

A avaliação sumativa extraordinária foi utilizada, adequadamente, nos casos de retenção repetida, não 

resultando das propostas dos CT a indicação para a frequência de percursos curriculares alternativos, mas sim 

para cursos CEF. Funciona uma turma destes cursos, no presente ano lectivo. 
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O processo de auto-avaliação dos alunos está implementado de forma satisfatória em todos os graus de 

ensino, com excepção de algumas turmas do 1º Ciclo. 

Os processos individuais (PI) dos alunos do 1º CEB contêm registos que proporcionam uma visão global e 
satisfatória do percurso escolar dos respectivos alunos, incluindo os que correspondem às modalidades de 

avaliação sobre o seu desempenho. 

Nos 2º e 3º CEB, o aluno passa a ter dois PI – um administrativo, nos SA e outro pedagógico, ao cuidado do 

DT. Este último contém, além dos elementos de identificação e o seu Registo Biográfico, um síntese do 

percurso escolar do aluno e registos das suas avaliações.  

A monitorização do processo de avaliação não é sistemática e consistente. De facto, constata-se, por parte 

dos órgãos responsáveis pela organização pedagógica do Agrupamento, em particular, das estruturas 

intermédias - , uma insuficiente nível de acompanhamento sistemático do que é planificado, de verificação do 

respectivo grau de execução e, em consequência, da dificuldade em tomar medidas coerentes com  o 

resultado dessa monitorização. Ou seja, as medidas adoptadas, a nível do processo de avaliação, deveriam 
resultar , em grande medida, das conclusões resultantes do acompanhamento instituído sobre o que, nesta 

matéria é planificado e cumprido (ou não). 

 

ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS E RESULTADOS 
 

O Agrupamento elabora planos de recuperação e de acompanhamento nas situações em que tal se justifica e 

em todos os ciclos de escolaridade. 

Os planos de recuperação, que obedecem a um modelo pré-definido, abarcam um leque suficientemente 

alargado e exaustivo de diagnóstico, estratégias a utilizar, apoio da escola, compromisso do aluno e do EE e 
avaliação periódica do plano. 

Os alunos e os EE “ tomam conhecimento” do seu conteúdo, circunstância que não deixa claro que 

participem, efectivamente, no processo. 

O Conselho Executivo assegura a sua implementação atempadamente, não se pronunciando o CP sobre os 

critérios a ter em conta por aquele órgão na aprovação dos planos. 

Os planos de acompanhamento apresentam as mesmas características, não estando em execução planos de 

desenvolvimento. 

Apesar de existir uma hora fixa de atendimento aos EE, nos horários dos DT, é prática habitual o atendimento 

na hora mais conveniente para estes, tendo sido criado um espaço próprio e adequado para a recepção e o 

seu atendimento. 

 O nível de participação dos EE no processo de avaliação dos alunos é reduzido e resulta, essencialmente, de 

uma insuficiente cultura de participação na vida escolar dos respectivos educandos e/ou pelo facto de o 

Agrupamento ainda não ter conseguido identificar um modelo adequado de ligação e motivação dos EE. 

 
 



 
 
ACTIVIDADE I.2 
Resultados escolares e estratégias de melhoria no ensino básico 

 

4 

AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 
 

Os planos (de recuperação e acompanhamento) contêm um espaço para a sua avaliação em três momentos 

do ano lectivo, incluindo a avaliação final e consequentes propostas, que incluem, para cada momento, o 
conhecimento formal dos EE.  

Os Conselhos de Turma, procedem a uma apreciação global da sua implementação em dois momentos do 

ano e as conclusões são reflectidas nos respectivos Projectos Curriculares de Turma. 

 

À excepção da análise periódica – início dos 2º e 3º períodos escolares – sobre os resultados obtidos pelos 
alunos, em CP e nos Grupos Disciplinares, não existe uma prática habitual, sistemática e formal de avaliação 

das estratégias de melhoria consequentes à análise dos resultados alcançados, nomeadamente: 

 

- quanto à implementação e eventuais reformulações dos planos de recuperação, acompanhamento 

e  desenvolvimento; 
 

- quanto às estratégias a implementar ou a alterar a vários níveis, em consequência da apreciação 

(estatística) dos resultados dos alunos, que a Escola realiza periodicamente; 

 

- quanto à análise comparativa entre os resultados da avaliação interna e das provas de aferição e 

tomada de medidas coerentes com esse estudo na reformulação das práticas lectivas, na 
organização e gestão  pedagógica e no eventual reforço da avaliação formativa. 

 

Esta situação poderia ser melhorada por orientações claras e sistematizadoras nesse sentido dos órgãos 

pedagógicos do Agrupamento, que fizessem o acompanhamento, avaliação e síntese dessas práticas. 

 
 

 
 
 
 
 

Inspector: Vítor Manuel Santos do Val                                                         Data 17.10.2007 
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Resultados escolares e estratégias de melhoria no ensino básico  
 

Ano lectivo 2007/2008 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO 

 
Agrupamento Vertical de Escolas de Silvares………………………………………Código  150289 
 
Escola sede: Escola Básica Integrada de Silvares..………………………………Código   343122 
 
Endereço: Rua Dr. Parcídio Sumavielle 
 
Localidade: Silvares S. Martinho ………………………………………..Código Postal  4820 -715 
 
Concelho: Fafe………………..  …………………………………….…... Distrito: Braga 
 
Telefone: 253 459 010 ……..……………………………………………. Fax: 253597951 
 
E-mail: eb23.ssmartinho@escolas.min-edu.pt   ………………………. Ebi.silvares@gmail.com 
 
Delegação Regional da IGE: Norte 
 
 

 
 
2. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO (em números) 
 

Estabelecimentos  
 
A1 - Ed. Pré-Esc. A2 - 1.º C A3 - 2.º e 3.º  A4 - EBI A5 - 3.º C/Sec. A6 - Sec./ 3.º C A7 - Sec. A8 - Total 

3 3 - 1 - - - 7 
 
Crianças/Alunos 

A9 - Ed. Pré-Esc. A10 - 1.º C A11 - 2.º C A12 - 3.º C A13 - Total 

116 242 107 174 639 
 
Docentes c/ componente lectiva 

A14 - Ed. Pré-Esc. A15 - 1.º C A16 - 2.º C A17 - 3.º C A18 - Apoio Educativo A19 - Total 

6 16 15 17 1 55 
 

A20 - Docentes s/ componente lectiva A21 - Dinamizadores (AEC) 

3 8 
 
Psicólogos 

A22 - A tempo inteiro A23 - A tempo parcial A24 - Total 

1 (desde 17/19/2007) - 1 
 
Funcionários 

A25 - Auxiliares Acção Educativa A26 - Administrativos A27 - Outros A28 - Total 

28 5 3 (Guardas Noct)+ 2 
Tarefeiras) 

36 

mailto:eb23.ssmartinho@escolas.min-edu.pt�


 
 
ACTIVIDADE I.2 
Resultados escolares e estratégias de melhoria no ensino básico 

 

3 

I – RESULTADOS ESCOLARES 
      (dados relativos ao ano lectivo anterior)  
                     2006/2007 

1.º CICLO 
 

1. Alunos 

Ano escolaridade 1- Portugueses 2 -Estrangeiros 3 -Etnias 4 -Total 5 -ASE  6 -NEE 
7 - C/ Planos 

7.1 - 
Recup. 

7.2 - 
Acomp. 

7.3 -
Desenvol. 

B1 - 1.º Ano 52   52 11 1 8   

B2 - 2.º Ano 69   69 12 3 3 15  

B3 - 3.º Ano 59   59 20 - 1 5  

B4 - 4.º Ano 48   48 9 2 3 10  

      B5 - Total 228   228 52 6 15 30  
 

B6 - Taxa de insucesso   8,77% B7 - Taxa de abandono   0% 

 
2. Transitaram de ano 

Ano 
escolaridade 

1- Total 
2 - S/ Aproveitamento 3 - C/ Planos 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 2.3 - L. Port. e Mat. 3.1 - Recup. 3.2 - Acomp. 3.3 - Desenvol. 

B8 - 1.º Ano 52 - - 3 8   

B9 - 2.º Ano 56 4 - - - 5  

B10 - 3.º Ano 57 - - - - 4  

B11 - 4.º Ano 43 - - - 2 6  

  B12 - Total 208 4 - 3 10 15  

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1- Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 
4 - C/ Planos 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B13 - 2.º Ano 13 13  3 10 

B14 - 3.º Ano 2 2  1 1 

B15 - 4.º Ano 5 5  1 4 

       B16 - Total 20 20  5 15 

 
4. Concluíram o 1.º ciclo 

 
C/ Anos de frequência 

B17 - 3 anos B18 - 4 anos B19 - 5 anos B20 - 6 anos B21 - 7 ou + anos B22 - Total 

- 35 5 3 - 43 
 

 
Sem aproveitamento 

B23 - Língua Portuguesa B24 - Matemática B25 - L. Portuguesa e Matemática  * 

- - 1 
 

* A Escola incluiu o aluno no “Plano Nacional de Leitura”, sendo atribuída à turma um bloco de 45 minutos da oferta da escola, em 
Língua Portuguesa e, em Estudo Acompanhado, além do já existente, colocou mais 1 professor de Matemática cujas horas provêm das 
“horas de estabelecimento”. 
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2.º CICLO 
 
1. Alunos 

Ano 
escolaridade 

1 - Portugueses 2 - Estrangeiros 3 - Etnias 4 - Total 5 - ASE  6 - NEE 

 

7 - C/ Planos 
7.1 - 

Recup. 
7.2 - 

Acomp. 

7.3 - 
Desenvol.  

B26 - 5.º Ano 63 - - 63 35 - 14 5  

B27 - 6.º Ano 66 - - 66 43 - 34 7  

   B28 - Total 129 - - 129 78 - 48 12  
 

B29 - Taxa de insucesso   9,3% B30 - Taxa de abandono   1,55% 

 
2. Transitaram de ano 

Ano escolaridade 1 - Total 
2 - S/ Aproveitamento 3 - C/ Planos 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 2.3 - L. Port. e Mat. 3.1 - Recup. 3.2 - Acomp. 3.3- Desenvol. 

B31 - 5.º Ano 59 7 3 3 11 4  

B32 - 6.º Ano 56 11 10 4 28 5  

    B33 - Total 115 18 13 7 39 9  

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1 - Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 

4 - C/ Planos 
 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B34 -5.º Ano 4 4 - 3 1 

B35 -6.º Ano 10 8 2 6 2 

      B36 -Total 14 12 2 9 3 

 
4. Concluíram o 2.º ciclo 

 

C/ Anos de frequência 
 

B37 - 1 ano B38 - 2 anos B39 - 3 anos B40 - 4 anos B41 - 5 ou + anos B42 - Total 
- 49 6 1 - 

56 
 

 

Sem aproveitamento 
 

B43 - Língua Portuguesa B44 - Matemática B45 - L. Portuguesa e Matemática  * 

11 10 4 
 

* A escola atribuiu as “horas de estabelecimento” aos professores de Matemática para apoio aos alunos numa hora de Estudo 
Acompanhado, reforçando o trabalho do docente responsável por essas horas, outro docente de Matemática, incluiu os alunos no 
“Plano Nacional de Leitura” e atribuiu os 45 minutos da oferta de escola às aulas desta disciplina, no sentido de reduzir o insucesso 
nestas duas disciplinas.   
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3.º CICLO 
 
1. Alunos 

Ano escolaridade 1 - Portugueses 2 - Estrangeiros 3- Etnias 4 - Total 5 - ASE  6 - NEE 

 

7 - C/ Planos 

7.1 
Recup. 

7.2 
Acomp. 

7.3 
Desenvol. 

B46 - 7.º Ano 58   58 38 - 16 23  

B47 - 8.º Ano 53   53 33 - 20 10  

B48 - 9.º Ano 70   70 36 1 25 27  

   B49 - Total 181   181 107 1 61 60  
 

B50 - Taxa de insucesso   13,8% B51 - Taxa de abandono   3,3% 

 
2. Transitaram de ano 

Ano escolaridade 1 - Total 

 

2 - S/ Aproveitamento 
 

 

3 - C/ Planos 
 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 
3.1 - 

Recuperação 
3.2 - 

Acompanhamento 
3.3 - 

Desenvolvimento 

B52 - 7.º Ano 46 6 12 11 16  

B53 - 8.º Ano 44 1 14 14 9  

B54 - 9.º Ano 60 10 18 20 25  

      B55 - Total 150 17 44 45 50  

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1 - Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 
4 - C/ Planos 

 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B56 - 7.º Ano 12 12 - 5 7 

B57 - 8.º Ano 9 7 2 6 1 

B58 - 9.º Ano 10 6 4 5 2 

      B59 - Total 31 25 6 16 10 

 
4. Concluíram o 3.º ciclo 

 

C/ Anos de frequência 
 

B60 - 2 anos B61 - 3 anos B62 - 4 anos B63 - 5 anos B64 - 6 ou + anos B65 - Total 

- 35 19 6 - 60 
 

 

Sem aproveitamento   

B66 - Língua Portuguesa B67 - Matemática 

10 18 
 

 
A escola atribuiu as “horas de estabelecimento” aos professores de Matemática para apoio aos alunos numa hora de Estudo 
Acompanhado, reforçando o trabalho do docente responsável por essas horas, outro docente de Matemática, incluiu os alunos no 
“Plano Nacional de Leitura” e atribuiu os 45 minutos da oferta de escola às aulas desta disciplina, no sentido de reduzir o insucesso 
nestas duas disciplinas.   
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II – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 
 
 

1. Definição dos Critérios de Avaliação 
 
 
1.1. Participação  

 
 
 
  

Sim Não 
  A definição dos critérios de avaliação foi reflectida e analisada por todos os docentes do  
  Agrupamento/Escola em sede das estruturas de orientação educativa: 

C1 - conselho de docentes x  
C2 - conselho de directores de turma   x 
C3 - departamentos curriculares x  

  C4 - Estas estruturas elaboraram e apresentaram propostas ao CP para definição dos critérios de 
  avaliação x  

  O CP definiu os critérios de avaliação após análise e negociação para: 
                   C5 - cada ciclo de escolaridade x  

                  C6 - cada ano de escolaridade x  
                  C7 - a construção dos instrumentos de avaliação x  
                  C8 - a marcação das datas das provas/testes de avaliação 
 

 x 
  C9 - Os critérios definidos pelo CP integram o Projecto Curricular de Agrupamento/Escola x  
  C10 - Os critérios definidos pelo CP integram os Projectos Curriculares de Turma x  

 
  Apreciação global: A definição dos critérios de avaliação foi realizada em sede dos Departamentos Curriculares e Conselho de Docentes, mas, 
“em virtude de serem os mesmos professores membros destas estruturas de orientação educativa também directores de turma”, os critérios de 
avaliação não foram objecto de análise e reflexão em sede de Conselho de Directores de Turma. Os critérios de avaliação foram discutidos, 
analisados e aprovados, em Conselho Pedagógico. É elaborada pelo CP um impresso próprio, colocado no início do livro de registo diário de 
sumários de turma, para marcação de realização de provas, sendo da responsabilidade de cada docente o seu preenchimento, com algumas 
restrições, por forma a evitar concentração de testes na última semana de aulas ou no mesmo dia. No primeiro ciclo, os momentos dos testes são 
determinados em Conselho de Docentes. Os critérios gerais de avaliação definidos pelo CP vêm anexos ao Projecto Curricular do Agrupamento 
de Escolas, mas no Projecto Curricular de Turma não figuram tais critérios.  

 
 
1.2. Divulgação  

 
 

 
 
  

Sim Não 
  Os critérios de avaliação definidos pelo CP foram divulgados:  

C11 - aos docentes do Agrupamento/Escola através das respectivas estruturas  x  
                  C12 - aos serviços especializados de apoio educativo através do seu representante no CP 

                   
 x 

                  C13 - aos alunos do 1.º ciclo pelo seu professor x  
  aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos:  
                  C14 - pelos professores de cada disciplina x  
                  C15 - pelo respectivo director de turma 
 

x  
  aos encarregados de educação: 
                  C16 - dos alunos do 1.º ciclo, na primeira reunião do ano lectivo com o professor da turma, 
                  aquando da apresentação dos conteúdos programáticos e dos objectivos a atingir x  

                  C17 - dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos na primeira reunião do ano lectivo com o director de 
                  turma, aquando da apresentação dos conteúdos programáticos e dos objectivos a atingir 
                           

x  

                  C18 - à associação de pais pela direcção executiva  X 
 
  Apreciação global: O Agrupamento garantiu a divulgação dos critérios de avaliação das aprendizagens aos alunos e encarregados de 
educação. No ano transacto não existia equipa especializada de apoio educativo, sendo um docente do ensino especial da EB2,3 Carlos Teixeira 
que assegurava o apoio especial neste Agrupamento, mas não tendo assento em Conselho Pedagógico.  
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1.3. Registo de evidências das acções desenvolvidas  
 
 

 
 
  

Sim Não 
    C19 - Convocatórias para as reuniões do CP x  

  C20 - Convocatórias para as reuniões das diversas estruturas de orientação educativa x  
    C21 - Convocatórias para as reuniões com outros intervenientes no processo de avaliação dos 
    alunos x  

  Actas de reuniões:  
                 C22 - do conselho pedagógico X  
                 C23 - das diversas estruturas de orientação educativa X  
                 C24 – dos departamentos curriculares X  
                 C25 – do conselho de docentes X  
                 C26 – do conselho de directores de turma X  
                 C27 – do conselho de turma X  
                 C28 – dos serviços especializados de apoio educativo  x 
                 C29 - dos professores do 1.º ciclo com os encarregados de educação outros guião X  
                 C30 - dos directores de turma com os encarregados de educação X  
                 C31 - do conselho executivo com a associação de pais  X 
  C32 – Sumários registados no livro de ponto X  
 
  Apreciação global: A análise documental evidencia que existem convocatórias, actas e sumários registados nos livros de ponto. Todavia não é usual 
a elaboração de actas nas reuniões com os encarregados de educação. Há, contudo, evidências de outros registos, nomeadamente guiões da reunião, 
tópicos e folhas de presença. Não são efectuadas reuniões do Conselho Executivo com a Associação de Pais por esta não existir apesar da constante 
solicitação do Presidente do Conselho Executivo para tal constituição. 
 
 

2. Operacionalização dos Critérios de Avaliação 
 
2.1. Modalidades de avaliação 

 
 
 
  

Sim Não 
                 C34 - diagnóstica X  
                 C35 - formativa X  
                 C36 - sumativa interna x  
 
 

2.2. Avaliação diagnóstica  
 
 

 
 
  

Sim Não 
  Foi realizada: 
                 C37 - no início do ano lectivo X  
                 C38 - no decurso do ano lectivo quando necessária  X  
                 C39 - de forma articulada com a avaliação formativa X  
                 C40 - no respeito pelos critérios definidos pelo CP X  
  As matrizes das provas/testes foram construídas através de: 
                 C41 - um trabalho plural e partilhado  x 
                 C42 - um trabalho meramente individual x  
  C43 – Os docentes do Agrupamento/Escola realizaram provas/testes de avaliação diagnóstica x  
  C44 - Os docentes realizaram o teste de avaliação diagnóstica, com base numa matriz uniforme, para 
  os alunos do mesmo ano de escolaridade  X 

  C45 - O Projecto Curricular de Turma contempla estratégias de diferenciação pedagógica x  
 

Apreciação global: Relativamente à operacionalização dos critérios de avaliação, verificou-se que a modalidade de avaliação diagnostica é 
devidamente articulada com a avaliação formativa, respeitando-se os critérios definidos no CP. Todavia, atendendo às características de áreas e 
grupos disciplinares com um número diminuto de docentes, por vezes único, não foi visível a realização de um trabalho conjunto e partilhado quer 
na construção dos instrumentos de avaliação quer na elaboração de matrizes uniformizadas, procedendo-se à realização de um trabalho 
individual. Tendo por base as opiniões colhidas em entrevistas, há a troca ocasional de impressões entre os docentes e a partilha de certas 
experiências, nomeadamente, discussão e cedência de fichas formativas. Os docentes do 1º ciclo, trabalham em conjunto, definem datas para os 
testes, elaboram matrizes de provas em conjunto e nota-se que a partilha de experiência e materiais é maior do que nos outros níveis de ensino, o 
que ocasionalmente sucede também no Departamento Curricular de Matemática e Ciências Exactas.  
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2.3. Avaliação formativa  
 

 
 
  

Sim Não 
  Foi realizada:  
                 C46 - no decurso do ano lectivo, assumindo um carácter contínuo e sistemático X  
                 C47 - de forma articulada com a avaliação diagnóstica X  
                 C48 - no respeito pelos critérios definidos pelo conselho pedagógico X  
  C49 - Constituiu a principal modalidade de avaliação X  
  C50 - Recorreu a uma variedade de instrumentos de avaliação X  
  C51 - Contribuiu para a reformulação do Projecto Curricular de Turma X  
  Os instrumentos de avaliação foram construídos através de: 
                 C52 - um trabalho plural e partilhado  X 
                 C53 - um trabalho meramente individual x  
 

Apreciação global: A avaliação formativa foi realizada durante todo o ano, de forma articulada com a avaliação diagnóstica e com respeito 
pelos critérios definidos pelo Conselho Pedagógico, constituindo a principal modalidade de avaliação. Prevalece ainda o trabalho docente 
individual no que respeita aos 2º e 3º ciclos de escolaridade, embora com partilha na elaboração de instrumentos de avaliação, 
esporadicamente. No primeiro ciclo torna-se evidente o trabalho conjunto, com troca de experiência profissional em vários domínios, como 
sejam a elaboração de testes, a marcação de datas de provas e o reajustamento conjunto de critérios de avaliação e estratégias conducentes ao 
sucesso educativo. 

 
 

2.4. Avaliação sumativa interna 
 
 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  Foi realizada:  
                 C54 - no final de cada período lectivo X  
                 C55 - no final de cada ano X  
                 C56 - no final de cada ciclo X  
                 C57 - utilizou a informação recolhida no âmbito da avaliação formativa X  
                 C58 - respeitou os critérios definidos pelo conselho pedagógico X  
  Os instrumentos de avaliação foram construídos através de:  
                 C59 - um trabalho plural e partilhado  X 
                 C60 - um trabalho meramente individual x  
  Foi da responsabilidade: 
                 C61 - do professor de cada turma, no 1.º ciclo, em articulação com o conselho de docentes x  
                 C62 - dos professores que integram o conselho de turma nos 2.º e 3.º ciclos X  
  A informação resultante: 
                 C63 - traduziu a formulação de um juízo global sobre as aprendizagens realizadas pelos 
                 alunos X  

  No 1.º ciclo, expressou-se de forma descritiva: 
                 C64 - nas áreas curriculares disciplinares X  
                 C65 - nas áreas curriculares não disciplinares X  
                 C66 - nas actividades de enriquecimento curricular  X  
  Nos 2.º e 3.º ciclos expressou-se:  
                 C67 - numa classificação de 1 a 5 em todas as disciplinas X  
                 C68 - numa menção qualitativa nas áreas curriculares não disciplinares  X  
  C69 - A informação aos encarregados de educação foi acompanhada de uma apreciação descritiva X  

  C70 - O registo de língua utilizado nos documentos de avaliação trimestral é acessível a qualquer 
  encarregado de educação X  

  O resultado da avaliação sumativa interna promoveu a adopção de estratégias com vista ao  
  sucesso educativo dos alunos, designadamente: 
                  C71 - Planos de recuperação X  

                 C72 - Planos de acompanhamento X  
                 C73 - Planos de desenvolvimento  x 
  C74 - A progressão ou retenção dos alunos baseou-se na avaliação sumativa interna x  
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 Apreciação global: A avaliação sumativa interna, no final de cada período, resultou da informação recolhida no âmbito da avaliação formativa. 
Traduziu a formulação de um juízo global sobre as aprendizagens realizadas pelos alunos e expressou-se de forma descritiva, para o 1º ciclo, na 
forma de relatório sucinto. Para os outros níveis de ensino, a avaliação, com um pequeno comentário final, foi mais resumida, na forma de 
aposição de cruzes numa ficha elaborada para o efeito. As actividades de enriquecimento curricular foram avaliadas de forma descritiva, em 
conjunto com as disciplinas das áreas curriculares disciplinares e não disciplinares, em linguagem acessível, aos encarregados de educação e 
numa escala de 1 a 5 no 2º e 3º ciclos, em todas as disciplinas. As AEC (Inglês, Desporto e Música) existem desde o 1º ao 4º ano de escolaridade. 
Através de entrevista, a Coordenadora do Conselho de Docentes, referiu existir algum descontentamento relativamente à “licealização” dos 
horários lectivos, o que vem acrescer o número de horas de permanência na escola por parte dos professores titulares em benefício dos docentes 
contratados pela C. Municipal para as AEC. Todos os alunos retidos beneficiaram de planos de recuperação ou de acompanhamento. Por vezes a 
designação terminológica dos planos não é a mais adequada, mas a sua estrutura, o modo de elaboração, o circuito para a sua aprovação e a sua 
concretização são correctos. A avaliação de final de ciclo parece evitar recorrer à retenção. Não foi adoptado qualquer plano de desenvolvimento. 

 
 

2.4.1. Avaliação sumativa extraordinária 
 
 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  Foram submetidos a esta modalidade de avaliação os alunos que: 
                 C75 - revelaram capacidades de aprendizagem excepcionais  X 
                 C76 - já retidos em qualquer ano de escolaridade e que não possuíam condições 
                 necessárias 
                      di  

x  

  C77 - As propostas de progressão antecipada foram apresentadas ao CP pelo professor do 1.º ciclo  X 
                  - acompanhadas de pareceres dos: 
                 C78 - encarregados de educação  X 
                 C79 - psicólogos  X 
  C80 - As propostas de progressão antecipada foram apresentadas ao CP pelo conselho de turma (2.º 
  e 3.º ciclos)  X 

                - acompanhadas de pareceres dos: 
                 C81 -  encarregados de educação  X 
                 C82 - psicólogos  X 
  C82 - As propostas de retenção repetida foram apresentadas ao CP pelo professor do 1.º ciclo x  
                 - com pareceres dos: 
                 C83 - encarregados de educação X  
                 C85 - serviços especializados de apoio educativo X  
                 C86 - psicólogos  

 
X 

                 C87 - com um plano de acompanhamento x  
  C88 - As propostas de retenção repetida foram apresentadas ao CP pelo conselho de turma (2.º e 3.º 
  ciclos) x  

                 - com pareceres dos: 
                 C89 - encarregados de educação X  
                 C90 - serviços de psicologia e orientação  x 
                 C91 - com um plano de acompanhamento                                           X  
                 C92 - com proposta para percurso alternativo ou curso de educação e formação x  

 
  Apreciação global: Não houve alunos que revelaram capacidades de aprendizagem excepcionais pelo que não foi adoptado qualquer plano de 
desenvolvimento. Os encarregados de educação dos quinze alunos submetidos a avaliação sumativa extraordinária, por motivo de retenção 
repetida, foram ouvidos a fim de emitir o seu parecer. Não existiam, no Agrupamento, S.P.O. Os processos, elaborados pelo Conselho de Turma, 
foram apresentados e analisados em Conselho Pedagógico Foi realizado o levantamento dos alunos passíveis de ser incluídos em percursos 
curriculares alternativos, ao nível do Conselho de Turma, tendo sido encaminhados para os CEF, na Escola Secundária /3 de Fafe os alunos 
sujeitos a retenção repetida para inclusão em percursos alternativos ou para a Associação Comercial de Fafe.  
 
 

2.5. Auto-avaliação  
 

 
 
  

Sim Não 
  C93 - Os alunos participaram, de forma sistemática, na sua própria avaliação X  
  C94 - Os alunos, a partir do 3.º ano de escolaridade efectuaram uma auto-avaliação escrita X  
  C95 - A matriz da ficha de auto-avaliação foi elaborada de acordo com os princípios definidos pelo 
  CP x  

 
Apreciação global - No Agrupamento procede-se à autoavaliação pelos alunos, havendo fichas  estruturadas para a pôr em prática. A matriz 
respeita os princípios definidos pelo Conselho Pedagógico. 
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2.6 Processo individual do aluno 

 
 
 
  

Sim Não 
  C96 - O percurso escolar do aluno encontra-se documentado no seu processo individual X  
  C97 - O processo individual proporciona uma visão global desse percurso  X  
  C98 - Estão arquivados registos das diversas modalidades de avaliação sobre o desempenho dos 
  alunos X  

                 C100 - diagnóstica X  
                 C101 - formativa X  
                 C102 - sumativa X  
                 C103 - auto-avaliação X  
  C104 - O Regulamento Interno estabelece as regras para consulta do processo individual  x 

 
Apreciação global: As regras para consulta do processo individual não estão devidamente definidas no RI, nomeadamente, não se referindo que a 
consulta do processo individual do aluno exige a identificação do requerente e outros procedimentos. “O RI está a ser alterado neste capítulo”, 
segundo o Conselho Executivo.  

 
 

2.7. Avaliação externa 
 

 
 
  

Sim Não 

  A Direcção Executiva enviou à Direcção Regional o relatório da avaliação relativo às provas de 
  aferição, contendo:  

                 C105 - a análise do desempenho dos alunos do Agrupamento/Escola X  
                 C106 - o plano de acção para o ano lectivo seguinte x  

 
  Apreciação global: A análise que o Conselho Executivo fez do desempenho dos alunos do Agrupamento quanto aos resultados das provas de 
aferição foi enviada para a DREN e foram tidos em conta os mesmos para elaboração do Plano de Acção para o ano seguinte, no que respeita à 
distribuição de horas de apoio educativo.  
 
 
 

2.8. Monitorização do processo de avaliação 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  Procedimentos regulares de monitorização:  
                 C107 - nas diversas estruturas de orientação educativa para cumprimento e operaciona- 
                 lização dos critérios de avaliação  X  

                  - no conselho pedagógico para assegurar: 
                 C108 - o cumprimento do currículo nacional X  
                 C109 - o primado da avaliação formativa X  
                 C110 - a valorização dos processos de auto-avaliação X  
                 C111 - a utilização de técnicas e instrumentos diversificados de avaliação X  
                 C112 - a (re)orientação do processo educativo X  
                 C113 - a retenção dos alunos como medida pedagógica de última instância X  
                 C114 - a participação de diversos intervenientes X  
                       C115 - professores X  
                       C116 - alunos X  
                       C117 - conselho de docentes X  
                       C118 - conselho de turma X  
                       C119 - órgãos de gestão X  
                       C120 - encarregados de educação X  
                       C121 - serviços especializados de apoio educativo  x 

 
 

 Sim Não 
                  - na direcção executiva para garantir a transparência, rigor e a equidade do processo:  
                 C122 - cumprimento das orientações definidas a nível nacional X  
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                 C123 - respeito pelas regras estabelecidas no Regulamento Interno x  
                 C124 - salvaguarda dos interesses de todos os intervenientes  x  
 
  Apreciação global: O Agrupamento desenvolve procedimentos regulares de monitorização do processo de avaliação, tendo as diversas 
estruturas elaborado fichas uniformizadas para o efeito. 

 
 
 
2.9. Registo de evidências das acções desenvolvidas 

 
 

 
 
  

Sim Não 
    C125 - Convocatórias para reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  

  C126 - Convocatórias para reuniões do prof. 1.º ciclo c/ os encarregados de educação X  
  C127 - Convocatórias para reuniões do director de turma c/ os encarregados de educação X  
  C128 - Actas de reuniões das diversas estruturas de orientação educativa X  
  C129 - Actas de reuniões com os encarregados de educação X  
  C130 - Ordens de serviço X  
  C131 - Dossiers de departamento X  
  C132 - Processos individuais dos alunos X  
  C133 - Portfolios construídos pelos alunos  x 
  C134 - Cadernetas escolares x  
  C135 - Sumários registados no livro de ponto  X  
  C136 - Planos de recuperação X  
  C137 - Planos de acompanhamento X  
  C138 - Planos de desenvolvimento  X 
  C139 - Regulamento Interno x  
  C140 - Projecto Curricular de Agrupamento/Escola X  
  C141 - Projectos Curriculares de Turma X  
  C142 - Relatórios intercalares de avaliação das aprendizagens elaborados pelas diversas estruturas 
  de orientação educativa x  

 
  Apreciação global: Nas diferentes escolas e a nível de todos os níveis de ensino, são elaboradas convocatórias, actas e folhas de presença dos 
encarregados de educação. Não é prática dos alunos a construção de portfólios, mas é um processo que, timidamente, se integra em algumas 
disciplinas. As estruturas de orientação educativa elaboram relatórios intercalares de avaliação das aprendizagens em Outubro/Novembro e na 
semana do Carnaval. 
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III – ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS E RESULTADOS 

 
1. Elaboração e implementação de Planos 

 
1.1 Planos de recuperação Sim Não 

  Os planos de recuperação foram elaborados:  
    no final do 1.º período: 
                  D1 - para os alunos do 1.º ciclo, sempre que revelaram dificuldades em prosseguir com 
                  sucesso as aprendizagens X  

                  D2 - para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos por terem obtido três ou mais níveis inferiores a 3 X  
    no decurso do 2.º período, até à interrupção das aulas no Carnaval: 
                  D3 - sempre que os alunos indiciaram dificuldades de aprendizagem X  
    pelo professor do 1º ciclo, com a participação: 
                  D4 – de outros técnicos de educação  x 
                  D5 - dos próprios alunos  x 
                  D6 - dos encarregados de educação  x 
    pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de:   
                  D7 - outros técnicos de educação  x 
                  D8 - os próprios alunos  x 
                  D9 - os encarregados de educação  x 
  D10 - As propostas dos planos de recuperação foram submetidas à apreciação do CP para avaliação 
  da sua adequabilidade às situações diagnosticadas X  

  D11 - Os planos, depois de aprovados, foram apresentados à direcção executiva x  
  D12 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução x  
  D13 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de recuperação aos encarregados de 
  educação X  

  D14 - O Agrupamento/Escola procedeu de imediato à sua implementação  x  
 

  Apreciação global: O Agrupamento elaborou e implementou planos de recuperação para os alunos do 2º e 3º ciclos que obtiveram níveis 
inferiores a três no decurso do 2º período, cumulativamente, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática e para alunos que se previa 
virem a ser retidos. Nas reuniões intercalares do Carnaval, foram elaborados planos de recuperação para alunos que revelavam dificuldades 
notórias de aprendizagem. Acontece que, mesmo para os casos em que os alunos não têm três ou mais níveis inferiores a três, é elaborado um 
plano de recuperação quando o conselho de turma entende que é necessário. A designação de plano de acompanhamento para alguns planos de 
recuperação é incorrecta, mas, na sua estrutura e trâmites para aprovação e execução, estes planos estão correctos. Não é usual os alunos e os 
encarregados de educação, com algumas excepções, participarem na elaboração dos planos de recuperação, como nem sempre são 
assegurados os recursos humanos e materiais à execução dos mesmos em casos devidamente justificados, dada a inexequibilidade dos mesmos, 
como, por exemplo, a indicação de necessidade de apoio para todas as disciplinas.   

 
 

1.2. Planos de acompanhamento  
 

 
 
  

Sim Não 
  D15 - Os planos de acompanhamento foram elaborados no final do ano lectivo para os alunos que  
  tenham sido objecto de retenção em resultado da avaliação sumativa interna X  

  D16 - Pelo professor do 1º ciclo com a participação de: X  
                  D17 - outros técnicos de educação  x 
                  D18 - os próprios alunos  x 
                  D19 - os encarregados de educação X  
  D20 - Pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos com a participação de: X  
                  D21 - outros técnicos de educação  x 
                  D22 - os próprios alunos  x 
                  D23 - os encarregados de educação X  
  D24 - As propostas dos planos de acompanhamento foram submetidas à apreciação do CP para 
  avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas X  

  D25 - Os planos, depois de aprovados, foram apresentados à direcção executiva X  
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 Sim Não 
  D26 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução X  
  D27 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de acompanhamento aos encarregados de 
  educação X  

  D28 - Os planos de acompanhamento elaborados no ano lectivo anterior estão a ser aplicados aos 
  alunos  X  

 
  Apreciação global: Relativamente aos planos de acompanhamento, o Agrupamento procedeu de forma a dar cumprimento às exigências 
normativas vigentes. O Conselho Executivo teve em conta estes planos na organização do serviço (distribuição do serviço docente, espaços 
físicos e recursos materiais). Nem sempre os pais e encarregados de educação e sobretudo os alunos participam activamente na elaboração dos 
planos de acompanhamento. 
 
 

1.3 Planos de desenvolvimento 
 

 
 
  

Sim Não 
  D29 - Os planos de desenvolvimento foram elaborados, no final do 1.º período, para os alunos que  
  revelaram capacidades excepcionais de aprendizagem  x 

  D30 - Pelo professor do 1º ciclo com a participação de:  X 
                  D31 - outros técnicos de educação  X 
                  D32 - os próprios alunos  X 
                  D33 - os encarregados de educação  x 
  D34 - Pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de:  X 
                  D35 - outros técnicos de educação  X 
                  D36 - os próprios alunos  X 
                  D37 - os encarregados de educação  X 

  D38 - As propostas dos planos de desenvolvimento foram submetidas à apreciação do CP para 
  avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas  X 

  D39 - Os planos de desenvolvimento depois de aprovados foram apresentados à direcção executiva  X 
  D40 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução  X 
  D41 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de desenvolvimento aos encarregados de 
  educação  X 

  D42 - O Agrupamento/Escola procedeu de imediato à sua implementação   X 
 

  Apreciação global: Não existem planos de desenvolvimento no agrupamento.   
 
 

 
 

2. Outras estratégias de melhoria organizacional 
 

 
  

Sim Não 
  D43 - Humanização do espaço físico do Agrupamento/Escola x  
  D44 - Elaboração de horários em função dos interesses dos alunos X  
  D45 - Atendimento dos encarregados de educação em tempo ajustado aos seus horários laborais X  
  D46 - Participação activa dos encarregados de educação na vida da escola X  
  D47 - Diversificação ajustada de recursos didáctico-pedagógicos X  
  D48 - Melhoria no sistema de comunicação interna no Agrupamento/Escola  X  
  D49 - Melhoria no sistema de comunicação com a comunidade educativa X  
  D50 - Outras x  
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  Apreciação global: Há preocupação em manter os espaços limpos e asseados, em zelar pelo conforto do espaço físico, em proceder à 
divulgação da informação de forma clara e em locais visíveis. O Departamento de Ciências exactas concluiu recentemente um estudo sobre os 
níveis de ruído na escola sede, alertando para o facto de se continuar a ter um ambiente não poluído sonoramente. Realizou-se um estágio para 
Jardineiros, a pedido da Escola Profissional de Mazagão, em Braga. O horário de atendimento dos encarregados de educação assinalado no 
horário semanal para o efeito é adequado, podendo os encarregados de educação, além disso, ser atendidos a qualquer momento, mediante 
prévio contacto telefónico. Os encarregados de educação não se deslocam coma desejável assiduidade à escola sede de Agrupamento. Este 
alheamento é várias vezes lembrado pelo Presidente do Conselho Executivo que, inclusive, já manifestou junto dos EE a necessidade de virem a 
constituir-se em associação. O Agrupamento criou blogs, site e páginas na Internet, através de vários grupos disciplinares para informação aos 
pais, de modo a ligar estes à escola. Foi criado o Projecto de Avaliação Escolar e foi realizada a feira de 9 de Novembro que já contou com uma 
grande participação dos EE.  

 
 

IV – AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
1. Estratégias  

 
 
  

Sim Não 
  O Agrupamento/Escola avaliou as estratégias de melhoria relativas: 
                   E1 - à implementação dos Planos (III.1) X  
                  E2 - outras estratégias de carácter organizacional (III.2) X  
 As estratégias adoptadas foram objecto de avaliação: 
                  E3 - contínua e sistemática X  
                  E4 - apenas no final do ano  X 
  E5 - A avaliação realizada foi participada por todos os intervenientes X  
  O Agrupamento/Escola possui registos que evidenciam a avaliação:  
                  E6 - global dos Planos implementados X  
                  E7 - das estratégias de melhoria organizacional X  
  E8 - O relatório resultante da avaliação dos Planos foi enviado à respectiva DRE X  
 

  Apreciação global: O Agrupamento avaliou as estratégias de melhoria relativas à implementação dos planos de recuperação e à 
implementação de planos de acompanhamento aquando das avaliações intercalares e na avaliação final. 
As estratégias adoptadas foram objecto de avaliação contínua e sistemática e não apenas no final do ano.  
O relatório resultante dos planos implementados foi enviado à DREN, via Internet (“Base de Dados do Despacho 50”) da DREN.. 

 
 
 
2. Resultados escolares 

 
  

Sim Não 
  Existiram momentos de reflexão entre os docentes para analisar os resultados escolares: 
                  E9 - apenas no final de cada período lectivo  X 
                  E10 - com regularidade, no decurso do ano lectivo X  
                  E11 - só no final do ano lectivo  X 
  Foi efectuada análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos dos 1.º e 2.º ciclos  
  na avaliação sumativa interna e nas provas de aferição:  
                  E12 - por turma  x 
                  E13 - ano  X  
                  E14 - ciclo X  

  E15 - Foi efectuada análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos do 3.º ciclo na  
  avaliação sumativa interna e na sumativa externa (exames nacionais) x  

  E16 - Foram elaborados estudos comparativos dos resultados alcançados no final do ano lectivo com  
  os do ano anterior  x 

  A avaliação dos resultados foi considerada na preparação do ano lectivo seguinte, designadamente: 
                  E17 - na organização e gestão pedagógica X  
                  E18 - na reformulação de práticas lectivas X  
                  E19 - no reforço da avaliação essencialmente formativa x  

 
  Apreciação global: Foram avaliados os resultados escolares alcançados, não apenas no final de cada período, nem só no final de cada ano 
lectivo, mas também com regularidade e no decurso das reuniões intercalares. É prática corrente da escola a realização de estudos comparativos 
entre anos lectivos no âmbito da avaliação, mas não por turma. Também não foram realizados estudos comparativos entre os resultados 
alcançados no ano e os do ano anterior. A análise comparativa entre os resultados da avaliação interna do 3º ciclo e a avaliação sumativa 
externa foi efectuada. O Agrupamento procedeu à análise dos resultados dos alunos do 1º e 2º ciclo e foi em consequência desta análise que se 
tomaram medidas para preparação do ano lectivo presente. 
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IV. Relatório Síntese  

 
Agrupamento Vertical de Escolas de Silvares 
 
Período de intervenção: 23/11/2007 a 27/11/ 2007 

 
Processo de avaliação das aprendizagens dos alunos 
 
 
A definição dos critérios de avaliação foi realizada em sede dos Departamentos Curriculares e de Conselho de Docentes mas, 
“em virtude de serem os mesmos professores membros destas estruturas de orientação educativa também directores de 
turma”, os critérios de avaliação não foram objecto de análise e reflexão em sede de Conselho de Directores de Turma. Os 
critérios de avaliação foram discutidos, analisados e aprovados, em Conselho Pedagógico (CP). Foram discutidos em CP e 
referidos nas actas dos Departamentos Curriculares, os momentos da avaliação sumativa. É elaborada pelo CP um impresso 
próprio, colocado no início do livro de registo diário de sumários de turma (livro de ponto), para marcação de realização de 
provas, sendo da responsabilidade de cada docente o seu preenchimento, com algumas restrições, por forma a evitar 
concentração de testes na última semana de aulas ou no mesmo dia. No primeiro ciclo, os momentos dos testes são 
determinados em Conselho de Docentes. Os critérios gerais de avaliação definidos pelo CP vêm anexos ao Projecto 
Curricular do Agrupamento de Escolas, mas os mesmos não figuram no Projecto Curricular de Turma. 

A divulgação dos critérios de avaliação foi realizada, pelo professor titular de turma, aos alunos do 1º ciclo, na 1ª reunião do 
ano lectivo, simultaneamente realizada com estes e com os encarregados de educação. Estes critérios foram igualmente 
relembrados na primeira aula, mas nos 2º e 3º ciclos, não se recolheram evidências de que esta divulgação tivesse sido 
efectuada por todos os docentes. No que respeita aos 2º e 3º ciclos a divulgação dos critérios de avaliação foi realizada em 
reunião de director de turma com os encarregados de educação, mas não foi entregue um documento escrito em que os 
mesmos figurassem. No ano transacto não existia equipa especializada de apoio educativo, sendo um docente do ensino 
especial da EB2,3 Prof. Carlos Teixeira que assegurava o apoio especial neste Agrupamento, mas não tinha assento em 
Conselho Pedagógico, pelo que os critérios de avaliação eram solicitados individualmente por este professor aos colegas.  
 
A análise documental evidencia um conjunto de acções desenvolvidas pelo Agrupamento para garantir a divulgação dos 
critérios de avaliação: convocatórias, actas e sumários registados nos livros de ponto. Todavia não é usual a elaboração de 
actas nas reuniões com os encarregados de educação. Há, contudo, evidências de outros registos, nomeadamente, guiões 
da reunião, tópicos e folhas de presença.  

Relativamente à operacionalização dos critérios de avaliação, verificou-se que a modalidade de avaliação diagnostica é 
devidamente articulada com a avaliação formativa, respeitando-se os critérios definidos no CP. Todavia, atendendo às 
características de áreas e grupos disciplinares com um número diminuto de docentes, por vezes único, não foi visível a 
realização de um trabalho conjunto e partilhado quer na construção dos instrumentos de avaliação quer na elaboração de 
matrizes uniformizadas, nos 2º e 3º ciclos de escolaridade, procedendo os docentes à realização de um trabalho mais 
individual. Tendo por base as opiniões colhidas em entrevistas, existe a troca ocasional de impressões entre os docentes e a 
partilha de certas experiências, como discussão e cedência ocasional de fichas formativas. Os docentes do 1º ciclo, 
trabalham em conjunto, definem datas para os testes, elaboram matrizes de provas em conjunto e nota-se que a partilha de 
experiência e materiais é maior do que nos outros níveis de ensino, o que sucede também no Departamento Curricular de 
Matemática e Ciências Exactas, ocasionalmente. 

A avaliação formativa foi realizada durante todo o ano, de forma articulada com a avaliação diagnóstica e com respeito pelos 
critérios definidos pelo Conselho Pedagógico, constituindo a principal modalidade de avaliação. Prevalece ainda o trabalho 
docente individual no que respeita aos 2º e 3º ciclos de escolaridade, embora com partilha na elaboração de instrumentos de 
avaliação, esporadicamente. No primeiro ciclo torna-se evidente o trabalho conjunto, com troca de experiência profissional em 
vários domínios, como sejam a elaboração de testes, a marcação de datas de provas e o reajustamento conjunto de critérios 
de avaliação e estratégias conducentes ao sucesso educativo.  

A avaliação sumativa interna, no final de cada período e no final de cada ano lectivo, resultou da informação recolhida no 
âmbito da avaliação formativa. Traduziu a formulação de um juízo global sobre as aprendizagens realizadas pelos alunos e 
expressou-se de forma descritiva, para o 1º ciclo, na forma de relatório sucinto. Para os outros níveis de ensino, a avaliação, 
com um pequeno comentário final, foi mais resumida. As actividades de enriquecimento curricular foram avaliadas de forma 
descritiva, em conjunto com as disciplinas das áreas curriculares disciplinares e não disciplinares, em linguagem acessível 
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aos encarregados de educação e numa escala de 1 a 5 no 2º e 3º ciclos, em todas as disciplinas. As AEC existentes no 
Agrupamento (Inglês, Desporto e Música) são leccionadas desde o 1º ao 4º ano de escolaridade. Todos os alunos retidos 
beneficiaram de planos de recuperação ou de acompanhamento. Por vezes a designação terminológica dos planos não é a 
mais adequada, mas a sua estrutura, o modo de elaboração, o circuito para a sua aprovação e a sua concretização estão 
conformes. Aconselha-se, no entanto, o uso da terminologia adequada. O Presidente do Conselho Executivo deve garantir 
que os encarregados de educação tomem conhecimentos dos planos de acompanhamento.  

Não houve alunos que revelaram capacidades de aprendizagem excepcionais pelo que não foi adoptado qualquer plano de 
desenvolvimento. Os encarregados de educação dos quinze alunos submetidos a avaliação sumativa extraordinária, por 
motivo de retenção repetida, foram ouvidos a fim de emitir o seu parecer. Não existiam, no Agrupamento, S.P.O. Os 
processos, elaborados pelo Conselho de Turma, foram apresentados e analisados em Conselho Pedagógico Foi realizado o 
levantamento dos alunos passíveis de ser incluídos em percursos curriculares alternativos, ao nível do Conselho de Turma, 
tendo sido encaminhados para os CEF, na Escola Secundária/3 de Fafe os alunos que, foram sujeitos a retenção repetida. 
Alguns pais entenderam ser esta a solução mais adequada, para inclusão em percursos alternativos, sendo encaminhados 
outros para a Associação Comercial de Fafe.  

No Agrupamento procede-se à autoavaliação pelos alunos, havendo fichas estruturadas, uniformizadas, para a pôr em 
prática. A matriz respeita os princípios definidos pelo Conselho Pedagógico. 

As regras para consulta do processo individual não estão devidamente definidas no RI que está a ser alterado neste capítulo, 
segundo o Conselho Executivo.  
A análise que o Conselho Executivo fez do desempenho dos alunos do Agrupamento quanto aos resultados das provas de 
aferição foi enviada para a DREN, sendo tida em conta a mesma análise para a elaboração do Plano de Acção para o ano 
seguinte, no que respeita à distribuição de horas de apoio educativo.  
 
O Agrupamento desenvolve procedimentos regulares de monitorização do processo de avaliação, tendo as diversas 
estruturas de orientação educativa elaborado fichas uniformizadas para o efeito. 
 
Nas diferentes escolas e a nível de todos os níveis de ensino, são elaboradas convocatórias, algumas actas e folhas de 
presença dos encarregados de educação. Todavia, deve solicitar-se maior pormenorização dos assuntos tratados nestas  
reuniões do Director de Turma com os encarregados de educação. Não é prática dos alunos a construção de portfólios, 
mas é um processo que, timidamente, se integra em algumas disciplinas. As estruturas de orientação educativa 
elaboraram relatórios intercalares de avaliação das aprendizagens, em Outubro/Novembro e na semana do Carnaval. 

 
Estratégias para a melhoria das aprendizagens e resultados 
 
Após a avaliação sumativa do final do ano lectivo, tendo em conta os resultados verificados nas disciplinas de Língua 
Portuguesa e de Matemática, a escola atribuiu duas “horas de estabelecimento” aos professores de Matemática para apoio 
aos alunos na hora de Estudo Acompanhado, reforçando o trabalho do docente responsável por essas horas, outro docente 
de Matemática. Para a disciplina de Língua Portuguesa, a escola incluiu os alunos no “Plano Nacional de Leitura” e atribuiu os 
45 minutos da oferta de escola às aulas desta disciplina, no sentido de reduzir o insucesso nestas duas disciplinas.  
O Agrupamento elaborou e implementou planos de recuperação para os alunos do 2º e 3º ciclos que obtiveram níveis 
inferiores a três no decurso do 2º período, cumulativamente, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática e para 
alunos que se previa virem a ser retidos quer a nível do 2º e 3º ciclo quer a nível do 1º ciclo. Nas reuniões intercalares do 
Carnaval, foram elaborados planos de recuperação para alunos que revelaram dificuldades notórias de aprendizagem. 
Acontece que, mesmo para os casos em que os alunos não têm três ou mais níveis inferiores a três, é elaborado um plano de 
recuperação quando o conselho de turma entende que é necessário. A designação de plano de acompanhamento para 
alguns planos de recuperação não corresponde à terminologia prevista nos normativos vigentes, mas, na sua estrutura e 
trâmites para aprovação e execução, estes planos estão correctos. Não é usual os alunos e os encarregados de educação, 
com algumas excepções, participarem na elaboração dos planos de recuperação, como nem sempre são assegurados os 
recursos humanos e materiais à execução dos mesmos, em casos devidamente justificados, dada a inexequibilidade dos 
mesmos, como, por exemplo, a indicação de necessidade de apoio para todas as disciplinas. 

Relativamente aos planos de acompanhamento, o Agrupamento procedeu de forma a dar cumprimento às exigências 
normativas vigentes. O Conselho Executivo teve em conta estes planos na organização do serviço (distribuição do serviço 
docente, espaços físicos e recursos materiais). Nem sempre os pais e encarregados de educação e sobretudo os alunos 
participam activamente na elaboração dos planos de acompanhamento. O Conselho Executivo deverá persistir na vinda dos 
encarregados de educação à escola a fim de que estes tomem conhecimento formal dos planos e das estratégias para o seu 
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desenvolvimento.  

Não existem planos de desenvolvimento no agrupamento.   
Há preocupação em manter os espaços limpos e asseados, em zelar pelo conforto do espaço físico, em proceder à 
divulgação da informação de forma clara e em locais visíveis. O Departamento de Ciências Exactas concluiu recentemente 
um estudo sobre os níveis de ruído na escola sede, alertando para o facto de se continuar a ter um ambiente não poluído 
sonoramente. Realizou-se um estágio para Jardineiros, a pedido da Escola Profissional de Mazagão, em Braga. O horário de 
atendimento aos encarregados de educação, assinalado no horário semanal para o efeito, é adequado, podendo os 
encarregados de educação, além disso, ser atendidos a qualquer momento, mediante prévio contacto telefónico. Os 
encarregados de educação não se deslocam com a desejável assiduidade à escola sede de Agrupamento. Este alheamento 
é várias vezes lembrado pelo Presidente do Conselho Executivo que, inclusive, já manifestou juntos dos EE a necessidade de 
constituir-se em associação de pais. O Agrupamento criou blogs, site e páginas na Internet, através de vários grupos 
disciplinares, para informação aos pais, de modo a ligar estes à escola. Foi criado o Projecto de Avaliação Escolar e foi 
realizada a feira de 9 de Novembro que já contou com uma grande participação dos EE. 

O agrupamento desencadeou um inquérito à comunidade educativa, tendo em vista a melhoria dos espaços e o bem-estar de 
todos para um melhor sucesso educativo. O nível de satisfação dos pais, professores, auxiliares educativos e alunos vem 
claramente expresso nesse inquérito muito participado, elaborado pelo Conselho Executivo, sendo dado realce a uma boa 
segurança, à acessibilidade fácil, às refeições distribuídas e ao serviço do bar. O modo de actuação dos funcionários é bem 
aceite pela comunidade educativa.  

 
Avaliação das estratégias e dos resultados alcançados 
 
O Agrupamento avaliou as estratégias de melhoria relativas à implementação dos planos de recuperação e à 
implementação de planos de acompanhamento aquando das avaliações intercalares e na avaliação final. As estratégias 
adoptadas foram objecto de avaliação contínua e sistemática.  
O relatório global resultante dos planos implementados foi enviado à DREN. 

Foram avaliados os resultados escolares alcançados, não apenas no final de cada período, nem só no final de cada ano 
lectivo, mas também com regularidade e no decurso das reuniões intercalares. É prática corrente da escola a realização de 
estudos comparativos entre anos escolares no âmbito da avaliação, porém não foram realizados estudos comparativos 
entre turmas nem com os resultados alcançados no ano lectivo anterior com o do ano em análise, apenas a análise 
comparativa entre os resultados da avaliação interna do 3º ciclo e a avaliação sumativa externa foi efectuada. O 
Agrupamento procedeu à análise dos resultados dos alunos do 1º e 2º ciclo e foi em consequência desta análise que se 
tomaram medidas para preparação do ano lectivo presente.  
O Conselho Executivo procedeu a uma minuciosa análise estatística, não só dos resultados escolares mas também do 
funcionamento da escola, através da recolha de dados dos resultados e da elaboração de um inquérito anónimo em que se 
pronunciaram todos os actores educativos, com especial relevo para os alunos cujo universo foi quase a totalidade do 
corpo discente. Os encarregados de educação participaram satisfatoriamente e revelaram um elevado grau de satisfação 
quer no respeitante aos resultados quer sobre o funcionamento da escola.   
 
 
 

Inspector: Manuel Dias Baptista  ……………………………….  Data 28/11/2007 
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Resultados escolares e estratégias de melhoria no ensino básico  
 

Ano lectivo  2007/2008 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO 

 
Agrupamento de Escolas de Nogueira, Braga                                                                 Código 150976 
 
Escola sede: EB 2, 3 de Nogueira                                                                                   Código 345647 
 
Endereço: Rua Quinta da Barra 
 
Localidade:  Nogueira                                                              Código Postal: 4715-227 
 
Concelho: Braga                                                                       Distrito: Braga 
 
Telefo: 253 682 210                                                                  Fax: 253 682 214 
 
E-mail:  eb23.nogueira@escolas.min-edu.pt 
 
Delegação Regional da IGE : NORTE 
 
 

 
2. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO (em números) 
 

Estabelecimentos  
 
A1 - Ed. Pré-Esc. A2 - 1.º C A3 - 2.º e 3.º C A4 - EBI A5 - 3.º C/Sec. A6 - Sec./ 3.º C A7 - Sec. A8 - Total 

8 8 1 0 0 0 0 17 
 
Crianças/Alunos 

A9 - Ed. Pré-Esc. A10 - 1.º C A11 - 2.º C A12 - 3.º C A13 - Total 

277 664 256 457 1653 
 
Docentes c/ componente lectiva 

A14 - Ed. Pré-Esc. A15 - 1.º C A16 - 2.º C A17 - 3.º C A18 - Apoio Educativo A19 - Total 

15 35 31 49 3 133 
 

A20 - Docentes s/ componente lectiva A21 - Dinamizadores (AEC) 

3 21 
 
Psicólogos 

A22 - A tempo inteiro A23 - A tempo parcial A24 - Total 

0 1 1 
 
Funcionários 

A25 - Auxiliares Acção Educativa A26 - Administrativos A27 - Outros A28 - Total 

41 6 0 47 

 
 
 
 

mailto:eb23.nogueira@escolas.min-edu.pt�
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I – RESULTADOS ESCOLARES 
      (dados relativos ao ano lectivo anterior)  
                     2006/2007 

 
1.º CICLO 

 
1. Alunos 

Ano escolaridade 1- Portugueses 2 -Estrangeiros 3 -Etnias 4 -Total 5 -ASE  6 -NEE 
7 - C/ Planos 

7.1 - 
Recup. 

7.2 - 
Acomp. 

7.3 -
Desenvol. 

B1 - 1.º Ano 138 1 2 141 28 0 0 0 - 

B2 - 2.º Ano 180 0 6 186 29 2 0 24 - 

B3 - 3.º Ano 154 0 2 156 37 2 27 1 - 

B4 - 4.º Ano 177 2 2 181 31 2 32 9 - 

      B5 - Total 649 3 12 664 125 6 59 34 - 
 

B6 - Taxa de insucesso   5,4 % B7 - Taxa de abandono   0,11 % 

 
2. Transitaram de ano 

Ano 
escolaridade 

1- Total 
2 - S/ Aproveitamento 3 - C/ Planos 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 2.3 - L. Port. e Mat. 3.1 - Recup. 3.2 - Acomp. 3.3 - Desenvol. 

B8 - 1.º Ano 141 - - - 0 0 - 

B9 - 2.º Ano 174 - - - 0 13 - 

B10 - 3.º Ano 142 - - - 13 1 - 

B11 - 4.º Ano 170 - - - 21 9 - 

  B12 - Total 627 - - - 34 23 - 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1- Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 
4 - C/ Planos 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B13 - 2.º Ano 12 11 1 0 11 

B14 - 3.º Ano 14 14 0 14 0 

B15 - 4.º Ano 11 11 0 11 0 

       B16 - Total 37 36 1 25 11 

 
4. Concluíram o 1.º ciclo 

 
C/ Anos de frequência 

B17 - 3 anos B18 - 4 anos B19 - 5 anos B20 - 6 anos B21 - 7 ou + anos B22 - Total 

0 127 40 2 1 170 
 

 
Sem aproveitamento 

B23 - Língua Portuguesa B24 - Matemática B25 - L. Portuguesa e Matemática  * 

- - - 
 

* …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.º CICLO 
 
1. Alunos 

Ano 
escolaridade 

1 - Portugueses 2 - Estrangeiros 3 - Etnias 4 - Total 5 - ASE  6 - NEE 

 

7 - C/ Planos 
7.1 - 

Recup. 
7.2 - 

Acomp. 

7.3 - 
Desenvol.  

B26 - 5.º Ano 124 7 1 131 51 0 28 2 - 

B27 - 6.º Ano 119 5 0 124 46 4 30 7 - 

   B28 - Total 243 12 1 256 97 4 58 9 - 
 

B29 - Taxa de insucesso   5,5 % B30 - Taxa de abandono   0,3 % 

 
2. Transitaram de ano 

Ano escolaridade 1 - Total 
2 - S/ Aproveitamento 3 - C/ Planos 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 2.3 - L. Port. e Mat. 3.1 - Recup. 3.2 - Acomp. 3.3- Desenvol. 

B31 - 5.º Ano 126 6 7 13 24 2 - 

B32 - 6.º Ano 119 3 13 0 26 6 - 

    B33 - Total 245 9 20 13 50 8 - 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1 - Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 

4 - C/ Planos 
 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B34 -5.º Ano 6 5 1 4 0 

B35 -6.º Ano 5 5 0 4 1 

      B36 -Total 11 10 1 8 1 

 
4. Concluíram o 2.º ciclo 

 

C/ Anos de frequência 
 

B37 - 1 ano B38 - 2 anos B39 - 3 anos B40 - 4 anos B41 - 5 ou + anos B42 - Total 
0 111 8 0 0 

119 
 

 

Sem aproveitamento 
 

B43 - Língua Portuguesa B44 - Matemática B45 - L. Portuguesa e Matemática  * 

3 13 0 
 

* ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.º CICLO 
 
1. Alunos 

Ano escolaridade 1 - Portugueses 2 - Estrangeiros 3- Etnias 4 - Total 5 - ASE  6 - NEE 

 

7 - C/ Planos 

7.1 
Recup. 

7.2 
Acomp. 

7.3 
Desenvol. 

B46 - 7.º Ano 144 3 1 148 49 1 55 6  

B47 - 8.º Ano 163 8 0 171 66 0 83 3  

B48 - 9.º Ano 131 7 0 138 52 6 58 10  

   B49 - Total 438 18 1 457 167 7 196 19  
 

B50 - Taxa de insucesso   12,6 % B51 - Taxa de abandono   0 % 

 
2. Transitaram de ano 

Ano escolaridade 1 - Total 

 

2 - S/ Aproveitamento 
 

 

3 - C/ Planos 
 

2.1 - L. Portuguesa 2.2 - Matemática 
3.1 - 

Recuperação 
3.2 - 

Acompanhamento 
3.3 - 

Desenvolvimento 

B52 - 7.º Ano 134 7 26 45 2 0 

B53 - 8.º Ano 155 10 38 67 3 0 

B54 - 9.º Ano 110 6 25 30 10 0 

      B55 - Total 399 23 89 142 15 0 

 
3. Ficaram retidos 

Ano escolaridade 1 - Total 
 

2 - Falta de 
aproveitamento 

 
3 - Abandono 

escolar 

 
4 - C/ Planos 

 

4.1 - Recuperação 4.2 - Acompanhamento 

B56 - 7.º Ano 14 14 0 10 4 

B57 - 8.º Ano 16 16 0 16 0 

B58 - 9.º Ano 28 28 0 28 0 

      B59 - Total 58 58 0 54 4 

 
4. Concluíram o 3.º ciclo 

 

C/ Anos de frequência 
 

B60 - 2 anos B61 - 3 anos B62 - 4 anos B63 - 5 anos B64 - 6 ou + anos B65 - Total 

0 100 10 0 0 110 
 

 

Sem aproveitamento   

B66 - Língua Portuguesa B67 – Matemática 

6 25 
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II – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 
 
 

1. Definição dos Critérios de Avaliação 
 
 
1.1. Participação  

 
 
 
  

Sim Não 
  A definição dos critérios de avaliação foi reflectida e analisada por todos os docentes do  
  Agrupamento/Escola em sede das estruturas de orientação educativa: 

C1 - conselho de docentes x  
C2 - conselho de directores de turma x  
C3 - departamentos curriculares x  

  C4 - Estas estruturas elaboraram e apresentaram propostas ao CP para definição dos critérios de 
  avaliação x  

  O CP definiu os critérios de avaliação após análise e negociação para: 
                   C5 - cada ciclo de escolaridade x  

                  C6 - cada ano de escolaridade  x 
                  C7 - a construção dos instrumentos de avaliação x  
                  C8 - a marcação das datas das provas/testes de avaliação 
 

x  
  C9 - Os critérios definidos pelo CP integram o Projecto Curricular de Agrupamento/Escola x  
  C10 - Os critérios definidos pelo CP integram os Projectos Curriculares de Turma x  

 
  Apreciação global 

A definição dos critérios de avaliação foi reflectida e analisada pelos docentes em sede das estruturas de orientação educativa 
que elaboraram e apresentaram propostas ao Conselho Pedagógico para definição dos mesmos. Não foram definidos critérios por 
ano de escolaridade. Relativamente à marcação das datas das provas/testes de avaliação foram definidos critérios, não podendo 
ser marcados mais do que um teste por dia, nem mais do que três por semana, nem na última semana de aulas do respectivo 
período, carecendo de autorização expressa do CE qualquer alteração aos critérios definidos, cabendo ao DT o controle da 
situação através do livro de ponto.                                                                                                                                                    

 
 
1.2. Divulgação  

 
 

 
 
  

Sim Não 
  Os critérios de avaliação definidos pelo CP foram divulgados:  

C11 - aos docentes do Agrupamento/Escola através das respectivas estruturas x  
                  C12 - aos serviços especializados de apoio educativo através do seu representante no CP 

                   
x  

                  C13 - aos alunos do 1.º ciclo pelo seu professor x  
  aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos:  
                  C14 - pelos professores de cada disciplina x  
                  C15 - pelo respectivo director de turma 
 

x  
  aos encarregados de educação: 
                  C16 - dos alunos do 1.º ciclo, na primeira reunião do ano lectivo com o professor da turma, 
                  aquando da apresentação dos conteúdos programáticos e dos objectivos a atingir x  

                  C17 - dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos na primeira reunião do ano lectivo com o director de 
                  turma, aquando da apresentação dos conteúdos programáticos e dos objectivos a atingir 
                           

x  

                  C18 - à associação de pais pela direcção executiva x  
 
  Apreciação global 

 
Os critérios de avaliação foram divulgados aos docentes através das respectivas estruturas e aos serviços especializados de apoio 
educativo através do seu representante no CP. No 1.º CEB a divulgação foi feita na 1.ª reunião com os encarregados de educação 
efectuada no início do ano lectivo onde foi entregue aos pais um documento com os critérios de avaliação. Nos 2.º e 3.º ciclos os 
critérios de avaliação foram divulgados pelos directores de turma bem como pelos professores das diferentes disciplinas sendo 
nalgumas disciplinas registados nos cadernos. Foi entregue aos encarregados de educação um desdobrável informativo onde 
constam os critérios de avaliação. O CE divulgou às associações de pais os critérios de avaliação. 
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1.3. Registo de evidências das acções desenvolvidas  
 
 

 
 
  

Sim Não 
    C19 - Convocatórias para as reuniões do CP x  

  C20 - Convocatórias para as reuniões das diversas estruturas de orientação educativa x  
    C21 - Convocatórias para as reuniões com outros intervenientes no processo de avaliação dos 
    alunos x  

  Actas de reuniões:  
                 C22 - do conselho pedagógico x  
                 C23 - das diversas estruturas de orientação educativa x  
                 C24 – dos departamentos curriculares x  
                 C25 – do conselho de docentes x  
                 C26 – do conselho de directores de turma x  
                 C27 – do conselho de turma x  
                 C28 – dos serviços especializados de apoio educativo  x 
                 C29 - dos professores do 1.º ciclo com os encarregados de educação x  
                 C30 - dos directores de turma com os encarregados de educação x  
                 C31 - do conselho executivo com a associação de pais  x 
  C32 – Sumários registados no livro de ponto x  
 
  Apreciação global 

Nos sumários dos livros de ponto analisados não se constatou o registo referente à divulgação dos critérios de avaliação aos alunos, 
no entanto os docentes afirmaram fazê-lo e os alunos confirmaram que os docentes os informaram sobre os critérios de avaliação, 
registando-os nos cadernos em algumas disciplinas. Relativamente às reuniões com as associações de pais, o CE não lavrou a 
respectiva acta, no entanto informou que reuniram várias vezes e que se registaram informalmente alguns dos assuntos tratados.  

 
 

2. Operacionalização dos Critérios de Avaliação 
 
2.1. Modalidades de avaliação 

 
 
 
  

Sim Não 
                 C34 - diagnóstica x  
                 C35 - formativa x  
                 C36 - sumativa interna x  
 
 

2.2. Avaliação diagnóstica  
 
 

 
 
  

Sim Não 
  Foi realizada: 
                 C37 - no início do ano lectivo x  
                 C38 - no decurso do ano lectivo quando necessária  x  
                 C39 - de forma articulada com a avaliação formativa x  
                 C40 - no respeito pelos critérios definidos pelo CP x  
  As matrizes das provas/testes foram construídas através de: 
                 C41 - um trabalho plural e partilhado x  
                 C42 - um trabalho meramente individual x  
  C43 – Os docentes do Agrupamento/Escola realizaram provas/testes de avaliação diagnóstica x  
  C44 - Os docentes realizaram o teste de avaliação diagnóstica, com base numa matriz uniforme, para 
  os alunos do mesmo ano de escolaridade x  

  C45 - O Projecto Curricular de Turma contempla estratégias de diferenciação pedagógica x  
 

  Apreciação global 
Os alunos dos 5.º e 7.º anos realizaram avaliação diagnóstica às disciplinas de Português e Matemática, sendo o teste igual para os 
alunos do mesmo ano. O CP não se pronunciou relativamente aos anos intermédios. No entanto, alguns professores referiram 
praticar esta modalidade de avaliação ao longo o ano lectivo.  
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2.3. Avaliação formativa  
 

 
 
  

Sim Não 
  Foi realizada:  
                 C46 - no decurso do ano lectivo, assumindo um carácter contínuo e sistemático x  
                 C47 - de forma articulada com a avaliação diagnóstica x  
                 C48 - no respeito pelos critérios definidos pelo conselho pedagógico x  
  C49 - Constituiu a principal modalidade de avaliação x  
  C50 - Recorreu a uma variedade de instrumentos de avaliação x  
  C51 - Contribuiu para a reformulação do Projecto Curricular de Turma x  
  Os instrumentos de avaliação foram construídos através de: 
                 C52 - um trabalho plural e partilhado x  
                 C53 - um trabalho meramente individual x  
 
  Apreciação global 

Os professores afirmaram que a avaliação formativa constitui a principal modalidade de avaliação, utilizando para tal o recurso a 
diversificados instrumentos como trabalhos de pesquisa, resolução de fichas, etc.. Nos sumários dos livros de ponto analisados 
constatou-se o registo desta modalidade de avaliação. Os docentes têm contemplados nos respectivos horários horas de reunião 
semanal por forma a garantir a execução de um trabalho partilhado entre os elementos dos mesmos departamentos/grupos 
disciplinares.  

 
2.4. Avaliação sumativa interna 

 
 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  Foi realizada:  
                 C54 - no final de cada período lectivo x  
                 C55 - no final de cada ano x  
                 C56 - no final de cada ciclo x  
                 C57 - utilizou a informação recolhida no âmbito da avaliação formativa x  
                 C58 - respeitou os critérios definidos pelo conselho pedagógico x  
  Os instrumentos de avaliação foram construídos através de:  
                 C59 - um trabalho plural e partilhado x  
                 C60 - um trabalho meramente individual x  
  Foi da responsabilidade: 
                 C61 - do professor de cada turma, no 1.º ciclo, em articulação com o conselho de docentes x  
                 C62 - dos professores que integram o conselho de turma nos 2.º e 3.º ciclos x  
  A informação resultante: 
                 C63 - traduziu a formulação de um juízo global sobre as aprendizagens realizadas pelos 
                 alunos x  

  No 1.º ciclo, expressou-se de forma descritiva:  
                 C64 - nas áreas curriculares disciplinares x  
                 C65 - nas áreas curriculares não disciplinares x  
                 C66 - nas actividades de enriquecimento curricular  x  
  Nos 2.º e 3.º ciclos expressou-se:  
                 C67 - numa classificação de 1 a 5 em todas as disciplinas x  
                 C68 - numa menção qualitativa nas áreas curriculares não disciplinares  x  
  C69 - A informação aos encarregados de educação foi acompanhada de uma apreciação descritiva  x 

  C70 - O registo de língua utilizado nos documentos de avaliação trimestral é acessível a qualquer 
  encarregado de educação x  

  O resultado da avaliação sumativa interna promoveu a adopção de estratégias com vista ao  
  sucesso educativo dos alunos, designadamente: 
                  C71 - Planos de recuperação x  

                 C72 - Planos de acompanhamento x  
                 C73 - Planos de desenvolvimento  x 
  C74 - A progressão ou retenção dos alunos baseou-se na avaliação sumativa interna x  
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  Apreciação global 

A avaliação sumativa interna foi realizada no final de cada período lectivo, de cada ano e de cada ciclo de acordo com os 
critérios definidos em sede de CP. Os instrumentos de avaliação utilizados em todos os ciclos foram fruto de uma trabalho plural 
e partilhado pelos docentes. Da avaliação resultou a formulação de um juízo global sobre as aprendizagens realizadas que, no 1.º 
CEB, se expressou de forma descritiva nas áreas curriculares disciplinares, curriculares não disciplinares e actividades de 
enriquecimento curricular sendo o registo de língua acessível a qualquer encarregado de educação. Nos 2.º e 3.º CEB expressou-
se numa classificação de 1 a 5 em todas as disciplinas e numa menção qualitativa nas áreas curriculares não disciplinares, sendo 
que a informação aos encarregados de educação não foi acompanhada de uma apreciação descritiva. O resultado da avaliação 
sumativa interna promoveu a adopção de estratégias com vista ao sucesso educativo dos alunos, nomeadamente, a elaboração de 
planos de recuperação e de acompanhamento, sendo que a retenção/ aprovação dos alunos foi se baseou na avaliação sumativa 
interna.  

 
2.4.1. Avaliação sumativa extraordinária 

 
 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  Foram submetidos a esta modalidade de avaliação os alunos que: 
                 C75 - revelaram capacidades de aprendizagem excepcionais  x 
                 C76 - já retidos em qualquer ano de escolaridade e que não possuíam condições 
                 necessárias 
                      di  

x  

  C77 - As propostas de progressão antecipada foram apresentadas ao CP pelo professor do 1.º ciclo   
                  - acompanhadas de pareceres dos: 
                 C78 - encarregados de educação   
                 C79 - psicólogos   
  C80 - As propostas de progressão antecipada foram apresentadas ao CP pelo conselho de turma (2.º 
  e 3.º ciclos)   

                - acompanhadas de pareceres dos: 
                 C81 -  encarregados de educação   
                 C82 - psicólogos   
  C82 - As propostas de retenção repetida foram apresentadas ao CP pelo professor do 1.º ciclo x  
                 - com pareceres dos: 
                 C83 - encarregados de educação x  
                 C85 - serviços especializados de apoio educativo x  
                 C86 - psicólogos  x 
                 C87 - com um plano de acompanhamento x  
  C88 - As propostas de retenção repetida foram apresentadas ao CP pelo conselho de turma (2.º e 3.º 
  ciclos)   

                 - com pareceres dos: 
                 C89 - encarregados de educação x  
                 C90 - serviços de psicologia e orientação x  
                 C91 - com um plano de acompanhamento x  
                 C92 - com proposta para percurso alternativo ou curso de educação e formação x  

 
  Apreciação global 
Não existem no agrupamento alunos com progressão antecipada. O Agrupamento dispôs, no ano lectivo anterior 2006/2007, de 
uma psicóloga com contrato de serviços ligada à orientação vocacional que, pontualmente, fez acompanhamento de alguns alunos 
tendo emitido parecer em alguns casos de retenção repetida e encaminhamento de alunos para os cursos CEF. Os encarregados de 
educação manifestaram-se dando conta da sua concordância ou discordância relativa à retenção repetida do aluno.  

 
2.5. Auto-avaliação  

 
 
 
  

Sim Não 
  C93 - Os alunos participaram, de forma sistemática, na sua própria avaliação x  
  C94 - Os alunos, a partir do 3.º ano de escolaridade efectuaram uma auto-avaliação escrita x  
  C95 - A matriz da ficha de auto-avaliação foi elaborada de acordo com os princípios definidos pelo 
  CP x  

 
  Apreciação global 

A auto-avaliação foi solicitada aos alunos pelo DT no final de todos os períodos. O documento utilizado foi aprovado em sede 
de CP e foi levado pelo DT para o conselho de turma. Os professores das diferentes disciplinas também solicitaram ao aluno que 
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fizesse a sua auto-avaliação, tendo-se encontrado registos nos sumários dos livros de ponto analisados. 
 
 
2.6 Processo individual do aluno 

 
 
 
  

Sim Não 
  C96 - O percurso escolar do aluno encontra-se documentado no seu processo individual x  
  C97 - O processo individual proporciona uma visão global desse percurso  x  
  C98 - Estão arquivados registos das diversas modalidades de avaliação sobre o desempenho dos 
  alunos x  

                 C100 - diagnóstica  x 
                 C101 - formativa x  
                 C102 - sumativa x  
                 C103 - auto-avaliação x  
  C104 - O Regulamento Interno estabelece as regras para consulta do processo individual x  

 
  Apreciação global 

O processo individual do aluno documenta de forma geral o seu percurso escolar. Não se encontram arquivados registos 
referentes à modalidade de avaliação diagnostica. Registos referentes à avaliação formativa aparecem nos processos dos alunos 
que se encontram a frequentar o 1.º ciclo. Os registos mais frequentes são os resultantes da avaliação sumativa. O regulamento 
interno estabelece as regras para consulta do processo individual. 

 
 

2.7. Avaliação externa 
 

 
 
  

Sim Não 
  A Direcção Executiva enviou à Direcção Regional o relatório da avaliação relativo às provas de 
  aferição, contendo:  

                 C105 - a análise do desempenho dos alunos do Agrupamento/Escola x  
                 C106 - o plano de acção para o ano lectivo seguinte x  

 
  Apreciação global 

A direcção executiva informou que enviou à DREN o relatório da avaliação relativo às provas de aferição o qual traduzia o 
resultado obtido pelos alunos bem como o plano de acção a implementar no ano lectivo seguinte.  

 
 

2.8. Monitorização do processo de avaliação 
 
 

 
 
  

Sim Não 
  Procedimentos regulares de monitorização:  
                 C107 - nas diversas estruturas de orientação educativa para cumprimento e operaciona- 
                 lização dos critérios de avaliação  x  

                  - no conselho pedagógico para assegurar: 
                 C108 - o cumprimento do currículo nacional x  
                 C109 - o primado da avaliação formativa x  
                 C110 - a valorização dos processos de auto-avaliação x  
                 C111 - a utilização de técnicas e instrumentos diversificados de avaliação x  
                 C112 - a (re)orientação do processo educativo x  
                 C113 - a retenção dos alunos como medida pedagógica de última instância x  
                 C114 - a participação de diversos intervenientes x  
                       C115 - professores x  
                       C116 - alunos x  
                       C117 - conselho de docentes x  
                       C118 - conselho de turma x  
                       C119 - órgãos de gestão x  
                       C120 - encarregados de educação x  
                       C121 - serviços especializados de apoio educativo x  
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 Sim Não 
                  - na direcção executiva para garantir a transparência, rigor e a equidade do processo:  
                 C122 - cumprimento das orientações definidas a nível nacional x  
                 C123 - respeito pelas regras estabelecidas no Regulamento Interno x  
                 C124 - salvaguarda dos interesses de todos os intervenientes  x  
 
  Apreciação global 

Verifica-se a existência de procedimentos de monitorização do processo de avaliação quer no CP quer nas diversas estruturas de 
orientação educativa. O CP solicitou os coordenadores de departamentos nos 2.º e 3.º ciclos e dos coordenadores de conselho de 
docentes que os docentes se pronunciassem sobre o cumprimento dos programas. 

 
 
2.9. Registo de evidências das acções desenvolvidas 

 
 

 
 
  

Sim Não 
    C125 - Convocatórias para reuniões das diversas estruturas de orientação educativa x  

  C126 - Convocatórias para reuniões do prof. 1.º ciclo c/ os encarregados de educação x  
  C127 - Convocatórias para reuniões do director de turma c/ os encarregados de educação x  
  C128 - Actas de reuniões das diversas estruturas de orientação educativa x  
  C129 - Actas de reuniões com os encarregados de educação x  
  C130 - Ordens de serviço  x 
  C131 - Dossiers de departamento x  
  C132 - Processos individuais dos alunos x  
  C133 - Portfolios construídos pelos alunos x  
  C134 - Cadernetas escolares x  
  C135 - Sumários registados no livro de ponto  x  
  C136 - Planos de recuperação x  
  C137 - Planos de acompanhamento x  
  C138 - Planos de desenvolvimento  x 
  C139 - Regulamento Interno x  
  C140 - Projecto Curricular de Agrupamento/Escola x  
  C141 - Projectos Curriculares de Turma x  
  C142 - Relatórios intercalares de avaliação das aprendizagens elaborados pelas diversas estruturas 
  de orientação educativa x  

 
  Apreciação global 

Encontram-se evidências das acções desenvolvidas nas actas das reuniões das diversas estruturas de orientação educativa, nos 
processos individuais dos alunos, nos dossiers dos departamentos e coordenações de ano. As diversas estruturas de orientação 
educativa elaboraram relatórios intercalares de avaliação das aprendizagens.   

 
 

III – ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DAS APRENDIZAGENS E RESULTADOS 
 

1. Elaboração e implementação de Planos 
 

1.1 Planos de recuperação Sim Não 
  Os planos de recuperação foram elaborados:  
    no final do 1.º período: 
                  D1 - para os alunos do 1.º ciclo, sempre que revelaram dificuldades em prosseguir com 
                  sucesso as aprendizagens x  

                  D2 - para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos por terem obtido três ou mais níveis inferiores a 3 x  
    no decurso do 2.º período, até à interrupção das aulas no Carnaval: 
                  D3 - sempre que os alunos indiciaram dificuldades de aprendizagem x  
    pelo professor do 1º ciclo, com a participação: 
                  D4 – de outros técnicos de educação x  
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                  D5 - dos próprios alunos  x 
                  D6 - dos encarregados de educação  x 
    pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de: x  
                  D7 - outros técnicos de educação x  
                  D8 - os próprios alunos  x 
                  D9 - os encarregados de educação  x 
  D10 - As propostas dos planos de recuperação foram submetidas à apreciação do CP para avaliação 
  da sua adequabilidade às situações diagnosticadas x  

  D11 - Os planos, depois de aprovados, foram apresentados à direcção executiva x  
  D12 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução x  
  D13 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de recuperação aos encarregados de 
  educação x  

  D14 - O Agrupamento/Escola procedeu de imediato à sua implementação  x  
 

  Apreciação global 
Os planos de recuperação dos alunos foram elaborados em sede de conselho de docentes no 1.º CEB sempre que os alunos 
revelaram dificuldades em prosseguir com sucesso as aprendizagens e nos de conselhos de turma nos 2.º e 3.º ciclos sempre que 
os alunos obtiveram três ou mais níveis inferiores a 3. Nestes dois ciclos também foram pontualmente elaborados planos de 
recuperação para os alunos que não obtiveram os três níveis negativos mas que revelaram ter dificuldades. Alguns planos de 
recuperação integraram pareceres da psicóloga e dos elementos do ensino especial. Alunos e encarregados de educação não 
participaram na elaboração dos planos de recuperação, no entanto, tomaram deles conhecimento através do professor titular de 
turma no 1.º CEB e do director de turma nos 2.º e 3.º ciclos tendo assinando ambos a assunção de um compromisso. As 
propostas de planos foram submetidas à apreciação do CP para avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas. O 
CE assegurou os recursos humanos e materiais necessários à implementação dos planos sendo os mesmos implementados de 
imediato. 

 
 

1.2. Planos de acompanhamento  
 

 
 
  

Sim Não 
  D15 - Os planos de acompanhamento foram elaborados no final do ano lectivo para os alunos que  
  tenham sido objecto de retenção em resultado da avaliação sumativa interna x  

  D16 - Pelo professor do 1º ciclo com a participação de: x  
                  D17 - outros técnicos de educação x  
                  D18 - os próprios alunos  x 
                  D19 - os encarregados de educação  x 
  D20 - Pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos com a participação de: x  
                  D21 - outros técnicos de educação x  
                  D22 - os próprios alunos  x 
                  D23 - os encarregados de educação  x 
  D24 - As propostas dos planos de acompanhamento foram submetidas à apreciação do CP para 
  avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas x  

  D25 - Os planos, depois de aprovados, foram apresentados à direcção executiva x  
 
 
 

 Sim Não 
  D26 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução x  
  D27 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de acompanhamento aos encarregados de 
  educação x  

  D28 - Os planos de acompanhamento elaborados no ano lectivo anterior estão a ser aplicados aos 
  alunos  x  

 
 

  Apreciação global 
Os planos de acompanhamento dos alunos foram elaborados no final do ano lectivo 2006/2007 para os alunos que foram objecto 
de retenção em resultado da avaliação sumativa interna. Os planos foram elaborados em sede de conselho de docentes no 1.º 
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CEB e nos de conselhos de turma nos 2.º e 3.º ciclos. Alguns planos de acompanhamento integraram pareceres da psicóloga e 
dos elementos do ensino especial. Foi criada uma equipa de avaliação responsável pela verificação de todo o processo relativo  à 
avaliação dos alunos, nomeadamente, a verificação de todos os planos quer de acompanhamento quer de recuperação de modo a 
garantir a transparência, o rigor e a equidade do mesmo. Alunos e encarregados de educação não participaram na elaboração dos 
planos de acompanhamento, no entanto, tomaram deles conhecimento através do professor titular de turma no 1.º CEB e do 
director de turma nos 2.º e 3.º ciclos tendo assinando ambos a assunção de um compromisso. As propostas de planos foram 
submetidas à apreciação do CP para avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas. Os planos de acompanhamento 
elaborados no ano lectivo anterior estão a ser aplicados aos alunos no presente ano lectivo. Verificou-se, no entanto que os 
alunos entrevistados que no presente ano lectivo estão a ser alvo de um plano de acompanhamento desconhecem esse facto 
embora tenham assinado o mesmo. 

 
 

1.3 Planos de desenvolvimento 
 

 
 
  

Sim Não 
  D29 - Os planos de desenvolvimento foram elaborados, no final do 1.º período, para os alunos que  
  revelaram capacidades excepcionais de aprendizagem   

  D30 - Pelo professor do 1º ciclo com a participação de:   
                  D31 - outros técnicos de educação   
                  D32 - os próprios alunos   
                  D33 - os encarregados de educação   
  D34 - Pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, com a participação de:   
                  D35 - outros técnicos de educação   
                  D36 - os próprios alunos   
                  D37 - os encarregados de educação   

  D38 - As propostas dos planos de desenvolvimento foram submetidas à apreciação do CP para 
  avaliação da sua adequabilidade às situações diagnosticadas   

  D39 - Os planos de desenvolvimento depois de aprovados foram apresentados à direcção executiva   
  D40 - A direcção executiva assegurou os recursos humanos e materiais necessários à sua execução   
  D41 - O responsável pela turma deu a conhecer os planos de desenvolvimento aos encarregados de 
  educação   

  D42 - O Agrupamento/Escola procedeu de imediato à sua implementação    
 

  Apreciação global 
Não foram elaborados planos de desenvolvimento. 

 
 
 

2. Outras estratégias de melhoria organizacional 
 
  

Sim Não 
  D43 - Humanização do espaço físico do Agrupamento/Escola x  
  D44 - Elaboração de horários em função dos interesses dos alunos x  
  D45 - Atendimento dos encarregados de educação em tempo ajustado aos seus horários laborais x  
  D46 - Participação activa dos encarregados de educação na vida da escola x  
  D47 - Diversificação ajustada de recursos didáctico-pedagógicos x  
  D48 - Melhoria no sistema de comunicação interna no Agrupamento/Escola  x  
  D49 - Melhoria no sistema de comunicação com a comunidade educativa x  
  D50 - Outras x  

 
  Apreciação global 

O CE revelou preocupação constante na manutenção do espaço escolar procedendo frequentemente a pequenas obras. Os 
horários foram feitos em função dos interesses dos alunos e de modo a garantir momentos de reunião entre os docentes. Na 
primeira reunião com os encarregados de educação foram aferidos os melhores horários de atendimento dos mesmos. No sentido 
da promoção do sucesso escolar o Agrupamento criou tutórias, clubes temáticos e envolvimento em projectos, promovendo 
formação interna a docentes ao nível da informática e da utilização de outros recursos didácticos, nomeadamente o quadro 
interactivo. A escola informou existir colaboração com o meio, nomeadamente, Casa do Professor, Associações Culturais e 
Recreativas, Escuteiros, Juntas de Freguesia. 

 
IV – AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 
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1. Estratégias  
 
 
  

Sim Não 
  O Agrupamento/Escola avaliou as estratégias de melhoria relativas: 
                   E1 - à implementação dos Planos (III.1) x  
                  E2 - outras estratégias de carácter organizacional (III.2) x  
 As estratégias adoptadas foram objecto de avaliação: 
                  E3 - contínua e sistemática x  
                  E4 - apenas no final do ano  x 
  E5 - A avaliação realizada foi participada por todos os intervenientes x  
  O Agrupamento/Escola possui registos que evidenciam a avaliação:  
                  E6 - global dos Planos implementados x  
                  E7 - das estratégias de melhoria organizacional x  
  E8 - O relatório resultante da avaliação dos Planos foi enviado à respectiva DRE x  
 
  Apreciação global 

Agrupamento procedeu a uma avaliação sobre a implementação dos planos bem como das estratégias de carácter organizacional. 
O CE refere que o relatório resultante da avaliação dos planos foi enviado à DREN via on-line. O Agrupamento possui registos 
que evidenciam a avaliação global dos planos implementados.  

 
 
2. Resultados escolares 

 
  

Sim Não 
  Existiram momentos de reflexão entre os docentes para analisar os resultados escolares: 
                  E9 - apenas no final de cada período lectivo  x 
                  E10 - com regularidade, no decurso do ano lectivo x  
                  E11 - só no final do ano lectivo  x 
  Foi efectuada análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos dos 1.º e 2.º ciclos  
  na avaliação sumativa interna e nas provas de aferição:  
                  E12 - por turma x  
                  E13 - ano  x  
                  E14 - ciclo x  

  E15 - Foi efectuada análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos do 3.º ciclo na  
  avaliação sumativa interna e na sumativa externa (exames nacionais) x  

  E16 - Foram elaborados estudos comparativos dos resultados alcançados no final do ano lectivo com  
  os do ano anterior x  

  A avaliação dos resultados foi considerada na preparação do ano lectivo seguinte, designadamente: 
                  E17 - na organização e gestão pedagógica x  
                  E18 - na reformulação de práticas lectivas x  
                  E19 - no reforço da avaliação essencialmente formativa x  

 
  Apreciação global 

Em sede das diversas estruturas de orientação educativa foi feita uma reflexão sobre os resultados escolares dos alunos no final de 
cada período. Foi feita também uma avaliação intermédia. Os resultados escolares obtidos pelos alunos dos 1.º e 2.º ciclos nas 
provas de aferição foram transpostos para gráficos tendo sido feita uma análise por escola e disciplina no 1.º ciclo e por disciplina 
no 2.º ciclo. No 9.º ano foi feita a comparação entre os resultados obtidos pelos alunos na avaliação interna e externa ao nível da 
EB2,3. 
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IV – Relatório Síntese 
 

Agrupamento de Escolas de Nogueira. 
 
Período de intervenção: 23/ 11/ 2007 a 28/ 11/ 2007 

Processo de avaliação das aprendizagens dos alunos 

 
A definição dos critérios de avaliação foi reflectida e analisada pelos docentes em sede das estruturas de orientação 
educativa que elaboraram e apresentaram propostas ao Conselho Pedagógico (CP) para definição dos mesmos ainda que 
não tenham sido definidos critérios por ano de escolaridade. O CP definiu critérios relativamente à marcação das datas 
das provas/testes de avaliação, impedindo a marcação de mais do que um teste por dia e mais do que três na mesma 
semana.   
Os critérios de avaliação foram divulgados aos docentes através das respectivas estruturas e aos serviços especializados 
de apoio educativo através do seu representante no CP. No 1.º CEB, a divulgação foi feita na 1.ª reunião com os 
encarregados de educação efectuada no início do ano lectivo, onde foi entregue aos pais um documento com os critérios 
de avaliação, e nos 2.º e 3.º ciclos foram divulgados pelos directores de turma, bem como pelos professores das diferentes 
disciplinas, sendo nalgumas registados nos cadernos. Foi entregue aos encarregados de educação um desdobrável 
informativo onde constam os critérios de avaliação. O CE divulgou os critérios às associações de pais.  
Nos sumários dos livros de ponto analisados não se verificou o registo referente à divulgação dos critérios de avaliação 
aos alunos, no entanto, estes confirmaram a sua divulgação, registando-os nos cadernos, em algumas disciplinas. 
Relativamente às reuniões com as associações de pais, o CE não lavrou as respectivas actas. 
A modalidade de avaliação diagnóstica é posta em prática pelos professores. Os alunos dos 5.º e 7.º anos realizaram 
avaliação diagnóstica às disciplinas de Português e Matemática, sendo o teste igual para os alunos do mesmo ano. Embora 
o CP não se tenha pronunciado relativamente aos anos intermédios, alguns professores referiram praticar esta modalidade 
de avaliação ao longo o ano lectivo.  
A avaliação formativa é uma das modalidades de avaliação desenvolvida pelos professores que recorrem para esse efeito 
a diversificados instrumentos. Nos sumários dos livros de ponto analisados verificou-se o registo desta modalidade de 
avaliação. Os docentes têm contemplados nos respectivos horários tempos de reunião semanal por forma a garantir a 
execução de um trabalho partilhado entre os elementos dos mesmos departamentos/grupos disciplinares. 
A avaliação sumativa interna foi realizada no final de cada período lectivo, de cada ano e de cada ciclo, de acordo com os 
critérios definidos em sede de CP. Os instrumentos de avaliação utilizados em todos os ciclos foram fruto de uma trabalho 
plural e partilhado pelos docentes. Da avaliação resultou a formulação de um juízo global sobre as aprendizagens 
realizadas que, no 1.º CEB, se expressou de forma descritiva nas áreas curriculares disciplinares, curriculares não 
disciplinares e actividades de enriquecimento curricular, sendo a linguagem acessível a qualquer encarregado de 
educação. Nos 2.º e 3.º CEB, expressou-se numa classificação de 1 a 5 em todas as disciplinas e numa menção qualitativa 
nas áreas curriculares não disciplinares, sendo que a informação aos encarregados de educação não foi acompanhada de 
uma apreciação descritiva. O resultado da avaliação sumativa interna promoveu a adopção de estratégias com vista ao 
sucesso educativo dos alunos, nomeadamente, a elaboração de planos de recuperação e de acompanhamento, sendo que a 
retenção/ aprovação dos alunos se baseou na avaliação sumativa interna. 
Não existem no agrupamento propostas de alunos para progressão antecipada. O Agrupamento dispôs, no ano lectivo 
anterior 2006/2007, de uma psicóloga, com contrato de serviços, ligada à orientação vocacional que, pontualmente, fez 
acompanhamento de alguns alunos, tendo emitido parecer, em alguns casos de retenção repetida, e encaminhamento de 
alunos para os cursos CEF. Os encarregados de educação manifestaram-se dando conta da sua concordância ou 
discordância relativa à retenção repetida do respectivo educando. 
A auto-avaliação foi solicitada aos alunos pelo DT, no final de todos os períodos lectivos. O documento utilizado foi 
aprovado em sede de CP e apresentado pelos DT nos conselhos de turma. Os professores das diferentes disciplinas 
também solicitaram ao aluno que fizesse a sua auto-avaliação, tendo-se encontrado registos desta prática nos sumários dos 
livros de ponto analisados. 
O processo individual do aluno documenta, de forma geral, o seu percurso escolar. No entanto, não se encontram 
arquivados registos referentes à modalidade de avaliação diagnóstica e os referentes à avaliação formativa aparecem nos 
processos dos alunos que se encontram a frequentar o 1.º ciclo. Os registos mais frequentes são os resultantes da avaliação 
sumativa. O regulamento interno estabelece as regras para consulta do processo individual. 
A direcção executiva informou que enviou à DREN o relatório da avaliação relativo às provas de aferição o qual traduzia 
o resultado obtido pelos alunos bem como o plano de acção a implementar no ano lectivo seguinte. Verifica-se a 
existência de procedimentos de monitorização do processo de avaliação quer no CP, quer nas diversas estruturas de 
orientação educativa. O CP solicitou aos coordenadores de departamentos nos 2.º e 3.º ciclos e aos coordenadores de 
conselho de docentes que se pronunciassem sobre o cumprimento dos programas. 
As diversas estruturas de orientação educativa elaboraram relatórios intercalares de avaliação das aprendizagens.   
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Estratégias para a melhoria das aprendizagens e resultados 

 
Os planos de recuperação dos alunos foram elaborados em sede de conselho de docentes no 1.º CEB, sempre que os 
alunos revelaram dificuldades em prosseguir com sucesso as aprendizagens e nos conselhos de turma, nos 2.º e 3.º ciclos 
sempre que os alunos obtiveram três ou mais níveis inferiores a 3. Nestes dois ciclos também foram, pontualmente, 
elaborados planos de recuperação para os alunos que não obtiveram os três níveis negativos mas que revelaram ter 
dificuldades de aprendizagem. Alguns planos de recuperação e de acompanhamento elaborados para o ano lectivo 
2006/07 integraram pareceres da psicóloga e dos elementos do ensino especial. Alunos e encarregados de educação não 
participaram na elaboração dos planos de recuperação nem nos de acompanhamento, no entanto, tomaram deles 
conhecimento através do professor titular de turma no 1.º CEB e do director de turma nos 2.º e 3.º ciclos. As propostas de 
planos de recuperação e de acompanhamento foram submetidas à apreciação do CP para avaliação da sua adequabilidade 
às situações diagnosticadas. O CE assegurou os recursos humanos e materiais necessários à implementação dos planos de 
recuperação, sendo os mesmos implementados de imediato. 
Os planos de acompanhamento dos alunos foram elaborados, no final do ano lectivo 2006/2007, para os alunos que foram 
objecto de retenção em resultado da avaliação sumativa interna. Os planos foram elaborados em sede de conselho de 
docentes, no 1.º CEB, e nos de conselhos de turma, nos 2.º e 3.º ciclos. Foi criada uma equipa de avaliação responsável 
pela verificação de todo o processo relativo  à avaliação dos alunos, nomeadamente a verificação de todos os planos, quer 
de acompanhamento, quer de recuperação antes da apresentação destes ao CP de modo a garantir a correcção de todo o 
processo. Os planos de acompanhamento elaborados no ano lectivo anterior estão a ser aplicados aos alunos no presente 
ano lectivo, no entanto, verificou-se que os alunos entrevistados, que no presente ano lectivo estão a ser alvo de um plano 
de acompanhamento, desconhecem esse facto embora tenham assinado o mesmo no final do ano lectivo anterior. 
Não foram elaborados planos de desenvolvimento por não terem sido identificados alunos que revelassem capacidades 
excepcionais de aprendizagem.  
O CE revelou preocupação na manutenção do espaço escolar, procedendo frequentemente a pequenas obras. Os horários 
foram feitos em função dos interesses dos alunos e de modo a garantir momentos de reunião entre os docentes. Na 
primeira reunião com os encarregados de educação foram aferidos os horários de atendimento mais ajustados às 
necessidades destes encarregados de educação. No sentido da promoção do sucesso escolar, o Agrupamento criou 
tutorias, clubes temáticos e envolvimento em projectos, promovendo formação interna a docentes ao nível da informática 
e da utilização de outros recursos didácticos nomeadamente o quadro interactivo. A escola informou existir colaboração 
com o meio, nomeadamente com a Casa do Professor, as Associações Culturais e Recreativas, os Escuteiros e as Juntas 
de Freguesia. 

Avaliação das estratégias e dos resultados alcançados 

 
O Agrupamento procedeu a uma avaliação sobre a implementação dos planos, bem como das estratégias de carácter 
organizacional, reflectindo-se esta, por exemplo, na alteração das medidas de apoio implementadas aos alunos, que são 
reajustadas em função da avaliação, e na manutenção/ reformulação dos clubes existentes. O CE referiu que o relatório 
resultante da avaliação dos planos foi enviado à DREN via on-line. O Agrupamento possui registos que evidenciam a 
avaliação global dos planos implementados, no entanto, importa aprofundar a reflexão no sentido de apurar a eficácia dos 
mesmos.   
Em sede das diversas estruturas de orientação educativa foi feita uma reflexão sobre os resultados escolares dos alunos no 
final de cada período. Foi feita também uma avaliação intermédia. Os resultados escolares obtidos pelos alunos dos 1.º e 
2.º ciclos nas provas de aferição foram transpostos para gráficos tendo sido feita uma análise por escola e disciplina, no 
1.º ciclo e por disciplina, no 2.º ciclo. No 9.º ano foi feita a comparação entre os resultados obtidos pelos alunos na 
avaliação interna e externa ao nível da EB2,3. 
  

 
 
 

Inspector(a): Julieta Maria Macedo Pires Devesa e Brito                              Data 29./11./.2007 
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