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Análise de Conteúdo do Relatório Síntese do Agrupamento de 
Escolas de Mira 

 
 

 

 

Categoria Sub - Categoria Unidade de Registo 

A. Resultados 
Escolares 

A1. 
Indicadores 
de Sucesso 

A1.1 Pontos Fortes 

1. Taxa de transição ao 2.º ciclo (96,9 %), 
igual ao indicador de referência; 
2. Transitaram de ano 81,3 % dos alunos 
com planos de recuperação; 
3. Transitaram de ano 100% com planos 
de acompanhamento; 

A1.2. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

1. Taxa de transição ao 2.º ciclo com 11 ou 
mais anos (3,3%), 3,3% superior ao 
indicador de referência (0 %); 
2. Taxa de desperdício no ensino básico 
(2, 4 %), apesar de 8,2% inferior à média 
do indicador de referência (13, 4%); 

A2. Provas de 
Aferição 

A2.1. Pontos Fortes 
 

1. Taxa de sucesso de Língua Portuguesa 
(94,2), no 1.º ciclo, 5,1% acima da média 
nacional; 
2. Taxa de Matemática (85%), no 1.º ciclo, 
4,7 % acima  da taxa nacional; 
3. Taxa de sucesso de Língua Portuguesa 
(89,6%), no 2.º ciclo, 4,2% acima da taxa 
nacional; 
4. Taxa de sucesso de Matemática 
(70,5%), no 2.º ciclo, 11,6% acima da taxa 
nacional; 

B. Processo de 
Avaliação das 
aprendizagens 

dos alunos 

B1. Critérios 
de Avaliação 

desta Unidade 
de Gestão 

B1.1. Pontos Fortes 

1. Inclusão dos critérios definidos no 
Projecto Curricular de Agrupamento; 
2. Reflexão sobre os critérios de avaliação, 
por parte dos docentes do 1.º ciclo do 
Agrupamento, em sede das respectivas 
estruturas de orientação educativa; 

B1.2. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

1. Elaboração e apresentação ao Conselho 
Pedagógico (CP) das propostas de 
definição dos critérios de avaliação pelas 
estruturas de gestão intermédia; 
2. Definição dos critérios de avaliação pelo 
CP, após análise e negociação; 
3. Inclusão dos critérios definidos nos 
Projectos Curriculares de Turma (PCT); 
4. Elaboração de actas que refiram o que 
de mais relevante é tratado nas reuniões 
dos diferentes órgãos e estruturas de 
orientação educativa; 

B2. Avaliação 
Diagnóstica 

B2.1. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

1. Realização de testes de avaliação 
diagnóstica, com base nas matrizes 
construídas, para os alunos do mesmo ano 
de escolaridade; 
2. Arquivo dos registos da avaliação 
diagnóstica sobre o desempenho dos 
alunos nos respectivos processos 
individuais; 
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B3. Avaliação 
Formativa 

B3.1. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

1. Construção dos instrumentos através de 
um trabalho plural e partilhado; 
2. Arquivo dos registos da avaliação 
formativa sobre o desempenho dos alunos 
nos respectivos processos individuais; 

B4. Avaliação 
Sumativa 
Interna 

B4.1. Pontos Fortes 

1. Corresponsabilização dos conselhos de 
docentes e conselhos de turma na avaliação 
sumativa; 
2. Formulação descritiva da avaliação 
sumativa interna, no 1º ciclo, das áreas 
curriculares disciplinares e não disciplinares 
e das actividades de enriquecimento 
curricular; 

B4.2. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

1. Construção dos instrumentos através de 
um trabalho plural e partilhado; 

B5. 
Monitorização 
do Processo 

Avaliativo 

B 5.1 Pontos 
Fortes 

1. Atribuição de uma menção qualitativa nas 
áreas curriculares não disciplinares, nos 2º 
ciclo; 
2. Inclusão no processo individual do aluno 
de documentação que revela o seu percurso 
escolar; 
3. 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; 
4. Inclusão no Regulamento Interno do 
Agrupamento de regras para consulta do 
processo individual do aluno; 

B5.2. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

1. Construção de matrizes uniformes através 
de um trabalho plural e partilhado; 
2. Consideração de estratégias de 
diferenciação pedagógica nos PCT; 
3. Monitorização do processo de avaliação 
nas diversas estruturas de orientação 
educativa para assegurar o primado da 
avaliação formativa; 
4. Relatórios intercalares de avaliação das 
aprendizagens elaborados pelas diversas 
estruturas de orientação educativa; 

C. Estratégias 
para a melhoria 

das 
aprendizagens 

e resultados 

C1. Aplicação 
dos Planos de 
Recuperação 

C1.1. Pontos Fortes 

1. Elaboração dos planos no final do 1.º 
período, sempre que revelaram dificuldades 
em prosseguir com sucesso as 
aprendizagens; 
2. Elaboração dos planos no 2º ciclo que 
tenham obtido três ou mais níveis inferiores 
a 3; 
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; 
4. Disponibilização dos recursos humanos e 
materiais necessários à execução dos 
planos; 
5. Implementação imediata dos planos de 
recuperação desde o início do ano lectivo 
seguinte ao da sua elaboração; 
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Tendo em consideração o relatório síntese resultante do preenchimento do roteiro da 

Actividade 1.2 – Resultados e estratégias de melhoria no ensino básico, optou-se por 

efectuar a análise de conteúdo das asserções nas considerações relativas aos 

Resultados Escolares, ao Processo de Avaliação das Aprendizagens dos alunos, às 

Estratégias para a Melhoria das Aprendizagens e resultados e à Avaliação das 

 

 
C1.2. Aspectos a 

merecerem 
desenvolvimento 

1. Elaboração dos planos pelo professor 
do 1º ciclo e pelo conselho de turma; 
2. Elaboração dos planos pelo conselho 
de turma, no 2º ciclo; 
3. Elaboração dos planos com a 
participação dos próprios alunos e dos 
EE; 

C2. Elaboração 
de Planos de 

Acompanhamento 
C2.1. Pontos Fortes 

1. Elaboração dos planos para os alunos 
que foram retidos, em resultado da 
avaliação sumativa interna; 
2. Disponibilização dos recursos 
humanos e materiais necessários à 
execução dos planos; 
3. Implementação imediata dos planos de 
recuperação desde o início do ano lectivo 
seguinte ao da sua elaboração; 

C3. Outras 
Estratégias de 

Melhoria 
Organizacional 

C3.1. Pontos Fortes 

1. Atendimento dos encarregados de 
educação em tempo ajustado aos seus 
horários laborais; 
2. Sistema de comunicação interna do 
Agrupamento; 
3. Sistema de comunicação com a 
comunidade educativa; 

C3.2. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

1. Diversificação ajustada dos recursos 
didáctico – pedagógicos; 
2. Participação activa dos encarregados 
de educação: 

D. Avaliação 
das estratégias 

e dos 
resultados 
alcançados 

D1. Papel do 
Conselho 
Executivo 

D1.1. Pontos Fortes 

1. 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; 

D2. Resultados 
da Avaliação 

Externa e Interna 

D2.1. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

1. 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; 
2. Análise comparativa entre os resultados 
obtidos pelos alunos dos 1.º e 2.º ciclos na 
avaliação sumativa interna e nas provas de 
aferição; 
3. Preparação do ano lectivo seguinte, no que 
respeita ao reforço da avaliação formativa, 
tendo em atenção os resultados da avaliação; 



8 

Estratégias e dos resultados alcançados que assinalam os pontos mais positivos e os 

aspectos que merecem desenvolvimento por parte de cada unidade de gestão, 

respectivamente.  

 

No que respeita à realização da análise de conteúdo analisámos o material linguístico 

na sua especificidade tendo sido criadas categorias, sub-categorias e ???? de análise 

para cada um destes itens. Foi criada para o primeiro item a categoria Resultados 

Escolares, que tem como referência os indicadores de sucesso apurados pela IGE do 

ano lectivo de 2004/2005, na comparação com os resultados obtidos pelos alunos. 

Para o 2.º ciclo tem como referência os resultados nacionais das provas de aferição, e 

no 3.º ciclo os resultados nacionais dos exames do 9.º ano, do ano lectivo 2006/2007. 

 

Para o primeiro item foi criada a categoria Resultados Escolares têm um total de 9 

asserções, com as seguintes sub-categorias: 

 

- Indicadores de Sucesso, com um total 5 asserções, seguidamente transcritas: 

 

Pontos Fortes, 

. “Taxa de transição ao 2.º ciclo (96,9 %), igual ao indicador de referência” 

. “Transitaram de ano 81,3 % dos alunos com planos de recuperação” 

. “Transitaram de ano 100% com planos de acompanhamento; 

 

Aspectos a merecerem desenvolvimentos, 

 

. “Taxa de transição ao 2.º ciclo com 11 ou mais anos (3,3%), 3,3% superior ao 

indicador de referência (0 %)” 

. “Taxa de desperdício no ensino básico (2, 4 %), apesar de 8,2% inferior à 

média do indicador de referência (13, 4%)” 

 . 

- Provas de Aferição, na sua totalidade com 4 asserções, a seguir explicitadas: 

 

Pontos Fortes,  

. ” Taxa de sucesso de Língua Portuguesa (94,2), no 1.º ciclo, 5,1% acima da 

média nacional” 

. “Taxa de Matemática (85%), no 1.º ciclo, 4,7 % acima  da taxa nacional” 

. “Taxa de sucesso de Língua Portuguesa (89,6%), no 2.º ciclo, 4,2% acima da 

taxa nacional” 
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. “Taxa de sucesso de Matemática (70,5%), no 2.º ciclo, 11,6% acima da taxa 

nacional” 

 

 

Para o segundo item foi criada a categoria Processo de avaliação das Aprendizagens 

dos alunos com um total de 21 asserções, com as seguintes sub-categorias: 

 
 

- Critérios de Avaliação desta Unidade de Gestão, com um total de 6 

asserções: 

 

Pontos Fortes,  

 . “Inclusão dos critérios 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 de avaliação pelo CP, após análise e negociação” 

 . “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” 

 

- Avaliação Diagnóstica, com 2 asserções a seguir explicitadas: 

 

Aspectos a merecerem desenvolvimentos, 

 . “Realização de testes de avaliação diagnóstica, com base nas matrizes 

construídas, para os alunos do mesmo ano de escolaridade” 

 . “Arquivo dos registos da avaliação diagnóstica sobre o desempenho dos 

alunos nos respectivos processos individuais” 

 

- Avaliação formativa, com um total de 2 asserções seguidamente explicitadas: 

 

Aspectos a merecerem desenvolvimento,  

 . “Construção dos instrumentos através de um trabalho plural e partilhado” 



8 

 . “Arquivo dos registos da avaliação formativa sobre o desempenho dos alunos 

nos respectivos processos individuais” 

  

- Avaliação Sumativa Interna, com um total de 3 asserções, seguidamente 

transcritas: 

 

Pontos fortes, 

 . “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” 

 

Aspectos a merecerem desenvolvimento, 

 . “Construção dos instrumentos através de um trabalho plural e partilhado” 

  

- Monitorização do Processo Avaliativo, com 8 asserções na sua totalidade: 

 

Pontos Fortes, 

 . “Atribuição de uma menção qualitativa nas áreas curriculares não 

disciplinares, nos 2º ciclo” 

 . “Inclusão no processo individual do aluno de documentação que revela o seu 

percurso escolar” 

 . “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 Regulamento Interno do Agrupamento de regras para consulta 

do processo individual do aluno” 

  

Aspectos que a merecerem desenvolvimento, 

 . “Construção de matrizes uniformes através de um trabalho plural e partilhado” 

 . “Consideração de estratégias de diferenciação pedagógica nos PCT” 

 . “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” 
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Para o terceiro item foi criada a categoria Estratégias para a melhoria das 

aprendizagens e resultados com 16 asserções na sua totalidade, com as seguintes 

sub-categorias: 

 

- Aplicação de Planos de Recuperação, com um total de 8 asserções: 

 

Pontos Fortes,  

 . “Elaboração dos planos no final do 1.º período, sempre que revelaram 

dificuldades em prosseguir com sucesso as aprendizagens” 

 . “Elaboração dos planos no 2º 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” 

 . “Disponibilização dos recursos humanos e materiais necessários à execução 

dos planos” 

 . “Implementação imediata dos planos de recuperação desde o início do ano 

lectivo seguinte ao da sua elaboração” 

 

Aspectos a merecerem desenvolvimento, 

 . “Construção dos instrumentos através de um trabalho plural e partilhado”

 . “Implementação imediata dos planos de recuperação” 

 . “Elaboração dos planos pelo conselho de turma, no 2º ciclo” 

 . “Elaboração dos planos com a participação dos próprios alunos e dos EE” 

 

 - Elaboração de Planos de Acompanhamento, na sua totalidade com 3 

asserções dos pontos fortes: 

 

 . “Elaboração dos planos para os alunos que foram retidos, em resultado da 

avaliação sumativa interna” 

 . “Disponibilização dos recursos humanos e materiais necessários à execução 

dos planos” 

 . “Implementação imediata dos planos de recuperação desde o início do ano 

lectivo seguinte ao da sua elaboração” 
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- Outras Estratégias de melhoria organizacional, com 5 asserções na sua totalidade, 

seguidamente transcritas: 

 

Pontos Fortes, 

 . “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” 

 
 
Para o terceiro e último item, foi criada a Categoria Avaliação da Estratégias e dos 

Resultados alcançados com 4 asserções no total, dividas pelas seguintes sub-

categorias: 

 
 

- Papel do Conselho Executivo, com uma única asserção relativa ao pontos fortes: 

 

 . “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” 

 

- Resultados da Avaliação Externa e Interna, com um total de 3 asserções 

seguidamente transcritas: 

 

Aspectos a merecerem desenvolvimentos,  

 . “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” 

 



 
Tendo em consideração o relatório síntese resultante do preenchimento do roteiro da  

 

 

Categoria Sub - Categoria Unidade de Registo 

A. Processo de 
Avaliação das 
aprendizagens 

dos alunos 

A1.  Critérios de 
Avaliação desta 

Unidade de Gestão 

1.  Elaborados e aprovados há alguns anos; 
2. Anualmente, objecto de análise e reflexão;  
3. Reformulações apresentadas de forma articulada 
pelas diferentes estruturas de orientação educativa 
ao Conselho Pedagógico; 
4. Adequação às necessidades educativas dos 
alunos… nos diferentes níveis de ensino; 
5. Divulgados a todos os intervenientes no 
processo educativo dos alunos, no início do ano 
lectivo; 
6. Apresentados oralmente…, quer por escrito…, 
encontram-se… num site do Agrupamento;  
7. Pais e alunos confirmaram a veracidade de todo 
o processo de divulgação; 
8. Definidos através de um processo partilhado; 
9. Assumir um papel preponderante relativamente à 
consciencialização e co-responsabilização dos 
vários actores educativos;  

A2. Avaliação 
Diagnóstica 

1. Decorre de iniciativas individuais; 
2. Execução de testes pelos alunos, no início do 
ano lectivo, no final da cada unidade curricular e 
sempre que necessário; 
3. Suscita algumas dúvidas sobre a verdadeira 
assunção… nos respectivos departamentos/grupos 
disciplinares, … sobretudo no 2.º e 3.º ciclos; 

A3. Avaliação 
Formativa 

1. Os docentes assumem a avaliação formativa de 
uma forma natural/informal; 
2. Como um processo contínuo e interactivo; 
3. Permite diagnosticar a situação dos alunos; 
4. Decidir a orientação a tomar no desenvolvimento 
desse processo, com base na interpretação 
fundamentada das dificuldades e êxitos; 
5. Diferenciação das aprendizagens; 

A4. Avaliação 
Sumativa Interna 

1. Materializada nos testes realizados ao longo do 
ano; 
2. Decorre do suporte informativo recolhido no 
âmbito da avaliação formativa; 

A5. Monitorização 
do Processo 

Avaliativo 

1. Cumprimento e a operacionalização dos critérios 
de avaliação; 
2. Preocupação por parte das diferentes estruturas 
de orientação educativa, com o processo avaliativo 
dos alunos; 
3. Melhorar as práticas de avaliação das 
aprendizagens;  
4. Utilização de grelhas de observação directa no 
âmbito das competências, conhecimentos, valores 
e atitudes; 

Análise de Conteúdo do Relatório Síntese do Agrupamento de 
Escolas de Paderne 

 



 

 

Tendo em consideração o relatório síntese resultante do preenchimento do roteiro da 

Actividade 1.2 – Resultados e estratégias de melhoria no ensino básico, optou-se por 

efectuar a análise de conteúdo das asserções constantes nas considerações relativas 

  5. Outros instrumentos, cujo teor sintetiza a 
informação recolhida sobre todo o processo de 
ensino e aprendizagem; 
6. Vontade expressa na melhoria do 
desenvolvimento, nas aulas, de processos de auto-
avaliação e reflexão do trabalho realizados pelos 
alunos;  
7. Lidera este processo é o Conselho Executivo, 
conferindo-lhe a rectidão e o rigor possíveis; 

B. Estratégias 
para a melhoria 

das 
aprendizagens 
e resultados 

B1. Aplicação de 
planos de 

recuperação 

1. Efectuada em qualquer altura do ano lectivo; 
2. Indícios de dificuldades de aprendizagens por 
parte dos alunos de qualquer ciclo; 
3. Independentemente de no 2.º e 3.º ciclos, os 
alunos terem obtido 3 ou mais níveis inferiores a 3;  
4. Insucesso na Matemática ou na Língua 
Portuguesa; 
5. Diagnóstico realizado pelos docentes; 
6. Docentes identificaram objectivos atingir com o 
plano; 
7. Preocupação quanto à operacionalização e 
adequação dos mesmos; 
8. Participação dos pais/encarregados de 
educação; 

B2. Elaboração de 
planos de 

acompanhamento 

1. Visando a reorganização do trabalho a 
desenvolver e considerando as dificuldades 
diagnosticadas nos casos de insucesso; 
2. Definidas estratégias de superação das 
dificuldades evidenciadas; 
3. Mobilizados os recursos materiais e humanos 
existentes; 
4. Participação do professor do 1.º Ciclo, o 
Conselho de Turma nos 2.º e 3.º Ciclos, a docente 
de educação especial e encarregados de 
educação; 
5. Alunos não foram envolvidos, mas tomaram 
conhecimento; 
6. Avaliados trimestralmente e no final do ano 
lectivo; 
7. Criado um instrumento próprio para a sua 
avaliação; 
8. Depois de preenchido é assinado pelo 
docente/director de turma, pelo presidente do 
Conselho Pedagógico, pelo aluno e pelo 
encarregado de educação; 



ao Processo de Avaliação das Aprendizagens dos alunos, às Estratégias para a 

Melhoria das Aprendizagens e resultados e à Avaliação das Estratégias e dos 

resultados alcançados.  

 

No que respeita à realização da análise de conteúdo analisámos o material linguístico 

na sua especificidade tendo sido criadas categorias e sub-categorias de análise para 

cada um destes itens. Foi criada para o primeiro item a categoria Processo de 

avaliação das Aprendizagens dos alunos com um total de 26 asserções, com as 

seguintes sub-categorias: 

 

- Critérios de avaliação da Unidade de Gestão, com um total de 9 asserções 

transcritas seguidamente as mais significativas: 

 

  . “Elaborados e aprovados há alguns anos” 

 . “Anualmente, objecto de análise e reflexão” 

 . “Reformulações apresentadas de forma articulada pelas diferentes estruturas 

de orientação educativa ao Conselho Pedagógico” 

 . ” Adequação às necessidades educativas dos alunos… nos diferentes níveis 

de ensino” 

 . “Divulgados a todos os intervenientes no processo educativo dos alunos, no 

início do ano lectivo” 

 . “Definidos através de um processo partilhado” 

 . “Assumir um papel preponderante relativamente à consciencialização e co-

responsabilização dos vários actores educativos” 

 

- Avaliação Diagnóstica, temos um total de 3 asserções: 

 . “Decorre de iniciativas individuais” 

 . “Execução de testes pelos alunos, no início do ano lectivo, no final da cada 

unidade curricular e sempre que necessário” 

 . “Suscita algumas dúvidas sobre a verdadeira assunção… nos respectivos 

departamentos/grupos disciplinares, … sobretudo no 2.º e 3.º ciclos” 

 



- Avaliação Formativa, com 5 asserções no total seguidamente explicitadas: 

 . “Os docentes assumem a avaliação formativa de uma forma natural/informal” 

 . “Como um processo contínuo e interactivo” 

 . “Permite diagnosticar a situação dos alunos” 

 . “Decidir a orientação a tomar no desenvolvimento desse processo, com base 

na interpretação fundamentada das dificuldades e êxitos” 

 . “Diferenciação das aprendizagens” 

  

- Avaliação Sumativa Interna, com um total de 2 asserções:  

  

 .” Materializada nos testes realizados ao longo do ano” 

 . “Decorre do suporte informativo recolhido no âmbito da avaliação formativa”  

 

- Monitorização do Processo Avaliativo, com um total de 7 asserções, entre as quais 

se destacam: 

 

 . “Cumprimento e a operacionalização dos critérios de avaliação” 

 . “Melhorar as práticas de avaliação das aprendizagens” 

 . “Utilização de grelhas de observação directa no âmbito das competências, 

conhecimentos, valores e atitudes” 

 . “Vontade expressa na melhoria do desenvolvimento, nas aulas, de processos 

de auto-avaliação e reflexão do trabalho realizados pelos alunos” 

 . “Lidera este processo é o Conselho Executivo, conferindo-lhe a rectidão e o 

rigor possíveis” 

 

 

Para o segundo item foi criada a categoria Estratégias para a melhoria das 

aprendizagens e resultados com 16 asserções na sua totalidade, com as seguintes 

sub-categorias: 

 

- Aplicação dos Planos de Formação, com um total de 8 asserções seguidamente 

explicitadas as mais significativas: 

  

 . “Efectuada em qualquer altura do ano lectivo” 

 . “Indícios de dificuldades de aprendizagens por parte dos alunos de qualquer 

ciclo” 



 . “Independentemente de no 2.º e 3.º ciclos, os alunos terem obtido 3 ou mais 

níveis inferiores a 3” 

 . “Insucesso na Matemática ou na Língua Portuguesa” 

 . “Preocupação quanto à operacionalização e adequação dos mesmos” 

 . “Participação dos pais/encarregados de educação” 

 

- Elaboração de Planos de Acompanhamento, com um total de 8 asserções, 

transcritas a seguir: 

 . “Visando a reorganização do trabalho a desenvolver e considerando as 

dificuldades diagnosticadas nos casos de insucesso” 

 . “Definidas estratégias de superação das dificuldades evidenciadas” 

 . “Mobilizados os recursos materiais e humanos existentes” 

 . “Participação do professor do 1.º Ciclo, o Conselho de Turma nos 2.º e 3.º 

Ciclos, a docente de educação especial e encarregados de educação” 

 . “Avaliados trimestralmente e no final do ano lectivo” 

 . “Criado um instrumento próprio para a sua avaliação” 

 

 

Para o terceiro e último item, foi criada a Categoria Avaliação da Estratégias e dos 

Resultados alcançados com 9 asserções no total, dividas pelas seguintes sub-

categorias: 

 

- Papel do Conselho Executivo, com 3 asserções significativas: 

 . “Alertar todas a estruturas de orientação educativa para a elaboração, 

operacionalização e monitorização dos Planos a implementar” 

 . “Definição e operacionalização de estratégias de melhoria, atendendo os 

resultados pretendidos” 

 . “Apresentados os resultados sobre o sucesso daqueles planos 

acompanhados de um relatório” 

 

- Resultados das estratégias e actividades definidas nos planos de Recuperação e 

Acompanhamento, com um total de 2 asserções: 

 . “Foram obtidos resultados muito positivos” 

 . “Maioria dos alunos foram aprovados e transitaram de ano” 

 

- Resultados da Avaliação Externa e Interna, com 4 asserções na sua totalidade, 

transcritas seguidamente: 



 . “Objecto de uma análise reflexiva e comparativa” 

 . “Os resultados foram positivos em função das expectativas do Agrupamento” 

 . “Dessa análise, foram elaborados relatórios de Apreciação dos Resultados 

das Provas de Aferição” 

 . “Foram elaborados Planos de Acção de Matemática e de Língua Portuguesa” 
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Análise de Conteúdo do Relatório Síntese do Agrupamento de 
Escolas de Taveiro 

 

 

 

 

 

Categoria Sub - Categoria Unidade de Registo 

A. Resultados 
Escolares 

A1. 
Indicadores 
de Sucesso 

A1.1. 
Pontos Fortes 

1.Taxa de transição ao 2.º ciclo (100%), 4,8% 
acima do indicador de referência (95,2%) 

A1.2. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

1. Taxa de transição ao 2.º ciclo com 11 ou 
mais anos (1,5%), o,2% superior ao indicador 
de referência (1,3%); 
2. Taxa de desperdício no EB (3,3%), apesar de 
inferior à média do indicador de referência 
(10,2%); 
3. Taxa de transição no 3.º ciclo (78,8%), 0,1% 
inferior à média do indicador de referência 
(78,9%); 
4. Taxa de sucesso no 3.º ciclo (79,9%), 1,9% 
inferior ao indicador de referência (80,9%) 

A2. Provas 
de Aferição 

A2.1. Pontos 
Fortes 

1. Taxa de sucesso de Língua Portuguesa 
(93,8%), no 1.º ciclo, 4,7% acima da taxa 
nacional; 
2. Taxa de sucesso de Matemática (81,5%), no 
1.º ciclo, 1,2% acima da taxa nacional; 
3. Taxa de sucesso de Língua Portuguesa 
(89,1%), no 2.º ciclo, 3,7% acima da taxa 
nacional; 
4. Taxa de sucesso de Matemática (70,3%), no 
2.º ciclo, 11,4% acima da taxa nacional; 

A3. 
Exames 

Nacionais 
de 9. ano 

A3.1. Pontos 
Fortes 

1. Taxa de sucesso de Língua Portuguesa 
(100%), no ano lectivo 2006/2007 é 12% acima 
da média nacional; 

A3.2. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimentos 

2. Taxa de sucesso de Matemática (31%), no 
ano lectivo 2006/2007, apesar de 2% acima da 
média nacional; 
3. Evolução da taxa de sucesso de Matemática; 

B. Processo de 
Avaliação das 
aprendizagens 

dos alunos 

B1.Critérios 
de 

Avaliação 
desta 

Unidade de 
Gestão 

B1.1. Pontos 
Fortes 

1. Reflexão sobre os critérios de avaliação por 
parte dos docentes do agrupamento; 
2. Elaboração de propostas de definição dos 
critérios de avaliação pelas estruturas de gestão 
intermédia; 
3. Definição de critérios pelo CP, após análise e 
negociação, para cada ciclo de escolaridade; 
4. Critérios definidos no Projecto Curricular de 
Agrupamento; 
5. Critérios definidos no Projecto Curriculares de 
Turma; 

B1.2. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

1. Construção de instrumentos de avaliação, 
tendo em consideração a definição dos critérios 
de avaliação; 

B2. 
Avaliação 

Diagnóstica 

B2.1. Pontos 
Fortes 

1. Implementada respeitando os critérios 
definidos; 
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B3. 
Avaliação 
Formativa 

B3.1. Pontos 
Fortes 

1. Utilização de uma variedade de 
instrumentos; 
2. Realizada no decurso do ano lectivo; 
3. Assume um carácter contínuo e sistemático;  

B4. 
Avaliação 
Sumativa 
Interna 

B4.1. Pontos 
Fortes 

1. Realizada de acordo com os critérios 
definidos pelo CP; 
2. Utilizando a informação recolhida no âmbito 
da avaliação formativa; 
3. Apreciação descritiva na informação 
prestada aos EE; 
4. Corresponsabilização dos Conselhos de 
Docentes e Conselhos de Turma; 

B5. 
Monitorizaç

ão do 
Processo 
Avaliativo 

B5.1. Pontos 
Fortes 

1. Consideração de estratégias de 
diferenciação pedagógica nos Plano 
Curriculares Turma; 
2. Apreciações escritas nos documentos de 
avaliação com linguagem acessível a qualquer 
EE; 
3. Monitorização do processo de avaliação nas 
diversas Estruturas de Orientação Educativa, 
pelo CP e CE; 

B5.2. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

1. Construção de matrizes uniformes para as 
provas/testes, através de um trabalho plural e 
partilhado; 
2. Construção de instrumentos de avaliação 
formativa e sumativa interna, através de uma 
trabalho plural e partilhado; 
3. Propostas de retenção repetida dos alunos, 
acompanhadas dos pareceres dos EE e dos 
serviços de psicologia e orientação; 
4. Participação dos alunos, de forma 
sistemática, na sua própria avaliação; 

C. Estratégias 
para a melhoria 

das 
aprendizagens 

e resultados 

C1. 
Aplicação 
de Planos 

de 
Recuperaçã

o 

C1.1. Pontos 
Fortes 

1. No final do 1.º Período, para os alunos do 
1.º ciclo, sempre revelaram dificuldades em 
prosseguir com sucesso as aprendizagens; 
2. No final do 1.º Período, para os alunos dos 
2.º e 3.º ciclos que tenham obtido 3 ou mais 
níveis inferiores a 3; 
3. No decurso do 2.º período, até interrupção 
no Carnaval, sempre que os alunos indicarem 
dificuldades de aprendizagem; 
4. Disponibilização de dos recursos humanos 
e materiais necessários à sua execução; 
5. Implementação imediata desde do início do 
ano lectivo; 

C1.2. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

1. Participação dos alunos e EE; 

C2. 
Elaboração 
de Planos 

de 
Acompanha

mento 

C2.1. Pontos 
Fortes 

1. Para os alunos que foram retidos em 
resultado da avaliação sumativa interna; 
2. Disponibilização de dos recursos humanos 
e materiais necessários à sua execução; 
3. Implementação desde o início do ano lectivo 
seguinte ao da sua elaboração; 

C2.2. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

1. Participação dos alunos e EE; 
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Tendo em consideração o relatório síntese resultante do preenchimento do roteiro da 

Actividade 1.2 – Resultados e estratégias de melhoria no ensino básico, optou-se por 

efectuar a análise de conteúdo das asserções nas considerações relativas aos 

Resultados Escolares, ao Processo de Avaliação das Aprendizagens dos alunos, às 

 

C3. Outras 
Estratégias 
de Melhoria 

Organizacion
al 

C3.1. Pontos 
Fortes 

1. Elaboração de horários em função dos 
alunos; 
2. Atendimento dos EE em tempo ajustado 
aos seus horários laborais; 
3. Sistema de comunicação com a 
comunidade educativa; 

C3.2. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

1. Participação activa dos EE na Escola Sede. 

D. Avaliação 
das 

estratégias e 
dos 

resultados 
alcançados 

D1. Papel 
do Conselho 

Executivo 

D1.1. Pontos 
Fortes 

1. Elaboração e envio à DREC, do relatório 
resultante da avaliação dos planos e do 
relatório da avaliação às provas de aferição; 

D2. 
Resultados 

da Avaliação 
Externa e 

Interna 

D2.1. Pontos 
Fortes 

1. Avaliação por parte das estruturas de 
orientação educativa das estratégias de 
melhoria relativas à implementação dos 
planos; 
2. Monitorização das estratégias de melhoria 
adoptadas; 
3. Criação de momentos de reflexão entre 
docentes para análise dos resultados 
escolares, com regularidade, no decurso do 
ano lectivo; 
4. Análise comparativa entre os resultados 
obtidos pelos alunos do 1.º e 2.º ciclos na 
avaliação sumativa interna e nas provas de 
aferição, por turma, por ano, e por ciclo;   
5. Análise comparativa entre os resultados 
obtidos pelos alunos do 3.º ciclo na avaliação 
sumativa interna e na sumativa externa 
(exames nacionais); 
6. Estudos comparativos dos resultados 
alcançados no final do ano lectivo com os do 
ano anterior; 

D2.2. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

1. Agrupamento vai tomando consciência da 
importância desses processos ao nível da 
gestão pedagógica e organizacional; 
2. Alguma dificuldade em equacionar os 
procedimentos utilizados, de forma a usar a 
avaliação como verdadeiro processo de 
regulação; 
3. Participação de todos os intervenientes na 
avaliação realizada; 
4. Preparação do novo ano lectivo, reforço da 
avaliação formativa, tendo em conta os 
resultados da avaliação (discrepâncias entre 
as taxas de insucesso de Língua Portuguesa e 
Matemática, exames nacionais de 9.º ano); 
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Estratégias para a Melhoria das Aprendizagens e resultados e à Avaliação das 

Estratégias e dos resultados alcançados que assinalam os pontos mais positivos e os 

aspectos que merecem desenvolvimento por parte de cada unidade de gestão, 

respectivamente.  

 

No que respeita à realização da análise de conteúdo analisámos o material linguístico 

na sua especificidade tendo sido criadas categorias, sub-categorias e ???? de análise 

para cada um destes itens. Foi criada para o primeiro item a categoria Resultados 

Escolares, que tem como referência os indicadores de sucesso apurados pela IGE do 

ano lectivo de 2004/2005, na comparação com os resultados obtidos pelos alunos. 

Para o 2.º ciclo tem como referência os resultados nacionais das provas de aferição, e 

no 3.º ciclo os resultados nacionais dos exames do 9.º ano, do ano lectivo 2006/2007. 

 

Para o primeiro item foi criada a categoria Resultados Escolares têm um total de 12 

asserções, com as seguintes sub-categorias: 

 

- Indicadores de Sucesso, com um total 5 asserções, seguidamente transcritas: 

 

Pontos Fortes, 

. “Taxa de transição ao 2.º ciclo (100%), 4,8% acima do indicador de referência 

(95,2%)” 

 

Aspectos a merecerem desenvolvimentos,  

 

. “Taxa de transição ao 2.º ciclo com 11 ou mais anos (1,5%), o,2% superior ao 

indicador de referência (1,3%)” 

. “Taxa de desperdício no EB (3,3%), apesar de inferior à média do indicador 

de referência (10,2%)” 

 . “Taxa de transição no 3.º ciclo (78,8%), 0,1% inferior à média do indicador de 

referência (78,9%)” 

 . “Taxa de sucesso no 3.º ciclo (79,9%), 1,9% inferior ao indicador de referência 

(80,9%)” 

 

 

- Provas de Aferição, na sua totalidade com 4 asserções, a seguir explicitadas: 

 

Pontos Fortes,  
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. ”Taxa de sucesso de Língua Portuguesa (93,8%), no 1.º ciclo, 4,7% acima da 

taxa nacional” 

. “Taxa de sucesso de Matemática (81,5%), no 1.º ciclo, 1,2% acima da taxa 

nacional” 

. “Taxa de sucesso de Língua Portuguesa (89,1%), no 2.º ciclo, 3,7% acima da 

taxa nacional” 

. “Taxa de sucesso de Matemática (70,3%), no 2.º ciclo, 11,4% acima da taxa 

nacional” 

 

- Exames nacionais do 9.º ano, com um total de 3 asserções: 

 

Pontos Fortes,  

. “Taxa de sucesso de Língua Portuguesa (100%), no ano lectivo 2006/2007 é 

12% acima da média nacional” 

 

Aspectos a merecerem desenvolvimento,   

. “Taxa de sucesso de Matemática de 31%, no ano lectivo 2006/2007, apesar 

de 2% acima da média nacional” 

. “Atenção à evolução da taxa de sucesso de Matemática” 

 

 

Para o segundo item foi criada a categoria Processo de avaliação das Aprendizagens 

dos alunos com um total de 21 asserções, com as seguintes sub-categorias: 

 

 
- Critérios de Avaliação desta Unidade de Gestão, com um total de 6 asserções: 

 

Pontos Fortes,  

 . “Reflexão sobre os critérios de avaliação por parte dos docentes do 

agrupamento” 

 . “Elaboração de propostas de definição dos critérios de avaliação pelas 

estruturas de gestão intermédia” 

 . “Definição de critérios pelo CP, após análise e negociação, para cada ciclo de 

escolaridade” 

 . “Critérios definidos no Projecto Curricular de Agrupamento” 

 . “Critérios definidos no Projecto Curriculares de Turma” 
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Aspectos a merecerem desenvolvimento, 

 . “Construção de instrumentos de avaliação, tendo em consideração a definição 

dos critérios de avaliação” 

 

 

- Avaliação Diagnóstica, com uma única asserção, que constitui o ponto forte: 

 

 . “Implementada respeitando os critérios definidos” 

 

- Avaliação formativa, com um total de 3 asserções seguidamente explicitadas, 

correspondendo aos pontos fortes: 

  

 . “Utilização de uma variedade de instrumentos” 

 . “Realizada no decurso do ano lectivo” 

 . “Assume um carácter contínuo e sistemático”  

 

- Avaliação Sumativa Interna, com um total de 4 asserções, seguidamente transcritas 

as mais significativas: 

 

 . “Realizada de acordo com os critérios definidos pelo CP” 

 . “Utilizando a informação recolhida no âmbito da avaliação formativa” 

 . “Apreciação descritiva na informação prestada aos EE” 

 . “Corresponsabilização dos Conselhos de Docentes e Conselhos de Turma” 

 

- Monitorização do Processo Avaliativo, com 7 asserções na sua totalidade: 

 

Pontos Fortes, 

 . “Consideração de estratégias de diferenciação pedagógica nos Plano 

Curriculares Turma” 

 . “Apreciações escritas nos documentos de avaliação com linguagem acessível 

a qualquer EE” 

 .” Monitorização do processo de avaliação nas diversas Estruturas de 

Orientação Educativa, pelo CP e CE” 

 

Aspectos que a merecerem desenvolvimento, 

 . “Construção de matrizes uniformes para as provas/testes, através de um 

trabalho plural e partilhado” 
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 . “Construção de instrumentos de avaliação formativa e sumativa interna, 

através de uma trabalho plural e partilhado” 

 . “Propostas de retenção repetida dos alunos, acompanhadas dos pareceres 

dos EE e dos serviços de psicologia e orientação” 

 . “Participação dos alunos, de forma sistemática, na sua própria avaliação” 

 

 

Para o terceiro item foi criada a categoria Estratégias para a melhoria das 

aprendizagens e resultados com 14 asserções na sua totalidade, com as seguintes 

sub-categorias: 

 

- Aplicação de Planos de Recuperação e Acompanhamento, com um total de 6 

asserções: 

 

Pontos Fortes,  

 . “No final do 1.º Período, para os alunos do 1.º ciclo, sempre revelaram 

dificuldades em prosseguir com sucesso as aprendizagens” 

 . “No final do 1.º Período, para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos que tenham obtido 

3 ou mais níveis inferiores a 3” 

 . “Nalgum No decurso do 2.º período, até interrupção no Carnaval, sempre que 

os alunos indicarem dificuldades de aprendizagem” 

 . “Disponibilização de dos recursos humanos e materiais necessários à sua 

execução” 

 . “Implementação imediata desde do início do ano lectivo” 

 

Aspectos a merecerem desenvolvimento, 

 . “Participação dos alunos e EE” 

 

 - Elaboração de Planos de Acompanhamento, na sua totalidade com 4 

asserções: 

 

Pontos Fortes,  

 . “Para os alunos que foram retidos em resultado da avaliação sumativa 

interna” 

 . “Disponibilização de dos recursos humanos e materiais necessários à sua 

execução” 

 . “Implementação desde o início do ano lectivo seguinte ao da sua elaboração” 
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Aspectos a merecerem desenvolvimento,  

 . “Participação dos alunos e EE” 

 

 

- Outras Estratégias de melhoria organizacional, com 4 asserções na sua totalidade, 

seguidamente transcritas: 

 

Pontos Fortes, 

 . “Elaboração de horários em função dos alunos” 

 . “Atendimento dos EE em tempo ajustado aos seus horários laborais” 

 . “Sistema de comunicação com a comunidade educativa” 

 

Aspectos a merecerem desenvolvimento,  

. “Participação activa dos EE na Escola Sede” 

 

 
 
Para o terceiro e último item, foi criada a Categoria Avaliação da Estratégias e dos 

Resultados alcançados com 11 asserções no total, dividas pelas seguintes sub-

categorias: 

 
 

- Papel do Conselho Executivo, com uma única asserção como ponto forte: 

 

 . “Elaboração e envio à DREC, do relatório resultante da avaliação dos planos 

e do relatório da avaliação às provas de aferição” 

 

- Resultados da Avaliação Externa e Interna, com um total de 10 asserções 

seguidamente transcritas: 

 

Pontos Fortes,  

 . “Avaliação por parte das estruturas de orientação educativa das estratégias 

de melhoria relativas à implementação dos planos” 

 . “Monitorização das estratégias de melhoria adoptadas” 

 . “Criação de momentos de reflexão entre docentes para análise dos resultados 

escolares, com regularidade, no decurso do ano lectivo” 
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 . “Análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos do 1.º e 2.º 

ciclos na avaliação sumativa interna e nas provas de aferição, por turma, por ano, e 

por ciclo” 

. “Análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos do 3.º ciclo na 

avaliação sumativa interna e na sumativa externa (exames nacionais); 

 . “Estudos comparativos dos resultados alcançados no final do ano lectivo com 

os do ano anterior” 

 

Aspectos a merecerem desenvolvimentos,  

 . “Agrupamento vai tomando consciência da importância desses processos ao 

nível da gestão pedagógica e organizacional” 

 . “Alguma dificuldade em equacionar os procedimentos utilizados, de forma a 

usar a avaliação como verdadeiro processo de regulação” 

 . “Participação de todos os intervenientes na avaliação realizada” 

 . “Preparação do novo ano lectivo, reforço da avaliação formativa, tendo em 

conta os resultados da avaliação (discrepâncias entre as taxas de insucesso de 

Língua Portuguesa e Matemática, exames nacionais de 9.º ano)” 
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Análise de Conteúdo do Relatório Síntese do Agrupamento de 
Escolas de Alhadas – Escola de EB 2.º/3.º Ciclos Pintor Mário 

Augusto 
  

Categoria Sub - Categoria Unidade de Registo 

A. Resultados 
Escolares 

A1. 
Indicadores 
de Sucesso 

A1.1 Aspectos 
Positivos 

1. Taxa de desperdício no EB (0%), inferior 
à média do indicador de referência 
(10,2%); 

A1.2. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

1. Taxa de transição ao 2.º ciclo (90,4%), 
4,8% inferior ao indicador de referência 
(95,2%9); 
2. Apenas transitaram 52,4% dos alunos 
do 4.º ano com plano de recuperação; 
3. Taxa de transição ao 2.º ciclo com 11 ou 
mais anos (1,6%), 0,3% superior ao 
indicador de referência (1,3%); 
4. Taxa de transição no 3.º ciclo (75,4%), 
3,3% inferior ao indicador de referência 
(78,9%); 
5. Apenas transitaram 46,4% dos alunos 
do 9.º ano com plano de recuperação; 
6. Taxa de sucesso no 3.º ciclo (79,6%), 
1,3% inferior ao indicador de referência 
(80,9%); 

A2. Provas de 
Aferição 

A2.1. Aspectos 
Positivos 

 

1. Taxa de sucesso de Língua Portuguesa 
(94,65%), no 1.º ciclo, 10,55% acima da 
taxa nacional; 
2. Taxa de sucesso de Matemática 
(92,37%), no 1.º ciclo, 12,07% acima da 
taxa nacional; 
3. Taxa de sucesso de Matemática 
(60,61%), no 2.º ciclo, 1,71% acima da 
taxa nacional; 

A2.2. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

1. Taxa de sucesso de Língua Portuguesa 
(78,78%), no 2.º ciclo, 6,62% abaixo da 
taxa nacional; 

A3. Exames 
Nacionais do 

9.º ano 

A3.1. Aspectos 
Positivos 

1. Taxa de sucesso de Língua Portuguesa, 
embora com uma taxa de sucesso de 
apenas 48,2% no ano lectivo 2005/2006; 

A3.2. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

1. Evolução da taxa de sucesso de 
Matemática;  
2. Taxa de sucesso de Língua Portuguesa, 
5,5% abaixo da taxa nacional; 
3. Taxa de sucesso de Matemática, 4% 
abaixo da taxa nacional; 

B. Processo de 
Avaliação das 
aprendizagens 

dos alunos 

B1. Critérios 
de Avaliação 

desta Unidade 
de Gestão 

B1.1. Aspectos 
Positivos 

1. Reflexão sobre os critérios de avaliação 
por parte dos docentes do Agrupamento 
em sede das estruturas de orientação 
educativa; 
2. Elaboração das propostas de definição 
dos critérios de avaliação pelas estruturas 
de gestão intermédia; 
3. Apresentação das propostas de 
definição dos critérios de avaliação ao CP; 
4. Definição dos critérios de avaliação pelo 
CP, após análise e negociação, para cada 
ano e ciclo de escolaridade; 
5. Divulgação dos critérios de avaliação 
definidos junto dos EE; 
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B1.2. Aspectos a 

merecerem 
desenvolvimento 

1. Definição dos critérios de avaliação pelo 
CP, após análise e negociação, para cada 
ano de escolaridade, e para a marcação das 
datas das provas/testes de avaliação; 
2. Inclusão dos critérios definidos nos PCA e 
PCT; 

B2. Avaliação 
Diagnóstica 

B2.1. Aspectos 
Positivos 

1. Aplicação de provas/testes de avaliação 
diagnóstica pelos docentes do 
Agrupamento; 
2. Consideração de estratégias de 
diferenciação pedagógica nos PCT; 
3. Articulação da avaliação diagnóstica com 
as estratégias de diferenciação pedagógica; 

B2.2. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

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

B3. Avaliação 
Formativa 

B3.1. Aspectos 
Positivos 

1. No decurso do ano lectivo; 
2. Assumir um carácter contínuo e 
sistemático; 

3. Articulação da avaliação formativa com a 
avaliação diagnóstica no respeito pelos 
critérios definidos pelo CP; 
4. Utilização de uma variedade de 
instrumentos de avaliação formativa; 
5. Construção de instrumentos através de 
um trabalho plural e partilhado; 

B4. Avaliação 
Sumativa 
Interna 

B4.1. Aspectos 
Positivos 

1. De acordo com os critérios definidos pelo 
CP; 
2. Utilizando a informação recolhida no 
âmbito da avaliação formativa; 
3. Construção de instrumentos através de 
um trabalho plural e partilhado; 
4. Corresponsabilização dos Conselhos de 
Docentes e dos Conselhos de Turma; 
5. Atribuição de uma menção qualitativa nas 
áreas curriculares não disciplinares, nos 2º e 
3º ciclo; 
6. Formulação descritiva da avaliação 
sumativa interna, no 1º ciclo, das áreas 
curriculares disciplinares e não disciplinares 
e das actividades de enriquecimento 
curricular; 
7. Apreciações escritas nos documentos de 
avaliação com linguagem acessível a 
qualquer EE; 

B5. Avaliação 
Sumativa 

Extraordinária 
B5.1. Aspectos 

Positivos 

1. 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 EE e dos serviços 
especializados de apoio educativo ou dos 
psicólogos; 
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2. 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 EE 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; 

B6. Processos 
Individuais dos 

Alunos 

B6.1. Aspectos 
Positivos 

1. Inclusão, nos processos individuais 
dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos, de 
documentação que revele o seu percurso 
escolar; 

B7. Monitorização 
do Processo 

Avaliativo 

B7.1. Aspectos 
Positivos 

1. Implementação das modalidades de 
avaliação, respeitando os critérios 
definidos; 
2. Monitorização do processo de 
avaliação nas diversas estruturas de 
orientação educativa, pelo CP; 
3. Participação dos alunos, de forma 
sistemática, na sua própria avaliação; 

B7.2. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

1. Monitorização do processo de 
avaliação pelo CE; 

C. Estratégias 
de Melhoria 

das 
Aprendizagens 

e dos 
Resultados 

C1. Aplicação dos 
Planos de 

Recuperação 

C1.1. Aspectos 
Positivos 

1. Elaboração de planos, como estratégia 
de melhoria do sucesso educativo, 
resultante da avaliação sumativa interna; 
2. Elaboração dos planos, no final do 1.º 
período, para os alunos do 1.º ciclo, 
sempre que revelem dificuldades em 
prosseguir com sucesso as 
aprendizagens; 
3. Elaboração dos planos para os alunos 
dos 2º e 3º ciclos, que tenham obtido três 
ou mais níveis inferiores a 3; 
4. Elaboração dos planos, no decurso do 
2.º período, até à interrupção das aulas, 
no Carnaval, sempre que os alunos 
indiciaram dificuldades de aprendizagem; 
6. Apreciação pelo CP das propostas dos 
planos para avaliação da sua 
adequabilidade às situações 
diagnosticadas; 
7. Apresentação dos planos, depois de 
aprovados, à Direcção Executiva; 
8. Disponibilização dos recursos 
humanos e materiais necessários à 
execução dos planos; 
9. Comunicação aos EE dos planos; 
10. Implementação imediata dos planos; 

C1.2. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

1. Elaboração dos planos 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 EE; 

C2. Elaboração 
de Planos de 

Acompanhamento 

C2.1. Aspectos 
Positivos 

1. Elaboração de planos, como estratégia 
de melhoria do sucesso educativo, 
resultante da avaliação sumativa interna; 
2. Elaboração dos planos para os alunos 
que foram retidos em resultado da 
avaliação sumativa interna; 
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3. Apreciação pelo CP das propostas dos 
planos para avaliação da sua 
adequabilidade às situações 
diagnosticadas; 
4. Apresentação dos planos, depois de 
aprovados, à Direcção Executiva; 
5. Disponibilização dos recursos 
humanos e materiais necessários à 
execução dos planos; 
6. Comunicação aos EE dos planos; 
7. Implementação imediata dos planos; 

 
C2.2. Aspectos a 

merecerem 
desenvolvimento 

1. Elaboração dos planos 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 EE; 

C3. Outras 
Estratégias de 

Melhoria 
Organizacional 

C3.1. Aspectos 
Positivos 

1. Humanização do espaço físico do 
Agrupamento; 
2. Elaboração de horários em função dos 
interesses dos alunos; 
3. Participação activa dos EE; 
4. Diversificação ajustada dos recursos 
didáctico-pedagógicos; 
5. Sistema de comunicação interna do 
Agrupamento; 
6. Sistema de comunicação com a 
comunidade educativa; 

C3.2. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

1. Atendimentos dos EE em tempo 
ajustados aos seus horários laborais; 

D. Avaliação 

das estratégias 

e dos 

resultados 

alcançados 

D1. Papel do 
Conselho 
Executivo 

D1.1. Aspectos 
Positivos 

1. 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; 
2. 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; 

D2. Resultados 
da Avaliação 

Externa e Interna 

D2.1. Aspectos 
Positivos 

1. 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; 
2. Criação de momentos de reflexão 
entre os docentes para análise dos 
resultados escolares, com regularidade, 
no decurso do ano lectivo; 

D2.2. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

1. 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; 
2. Monitorização das estratégias de 
melhoria adoptadas; 
3. Participação de todos os intervenientes 
na avaliação realizada; 
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Tendo em consideração o relatório síntese resultante do preenchimento do roteiro da 

Actividade 1.2 – Resultados e estratégias de melhoria no ensino básico, optou-se por 

efectuar a análise de conteúdo das asserções nas considerações relativas aos 

Resultados Escolares, ao Processo de Avaliação das Aprendizagens dos alunos, às 

Estratégias para a Melhoria das Aprendizagens e resultados e à Avaliação das 

Estratégias e dos resultados alcançados que assinalam os pontos mais positivos e os 

aspectos que merecem desenvolvimento por parte de cada unidade de gestão, 

respectivamente.  

 

No que respeita à realização da análise de conteúdo analisámos o material linguístico 

na sua especificidade tendo sido criadas categorias e sub-categorias de análise para 

cada um destes itens. Foi criada para o primeiro item a categoria Resultados 

Escolares, que tem como referência os indicadores de sucesso apurados pela IGE do 

ano lectivo de 2004/2005, na comparação com os resultados obtidos pelos alunos. 

Para o 2.º ciclo tem como referência os resultados nacionais das provas de aferição, e 

no 3.º ciclo os resultados nacionais dos exames do 9.º ano, do ano lectivo 2006/2007. 

 

Para o primeiro item foi criada a categoria Resultados Escolares têm um total de 14 

asserções, com as seguintes sub-categorias: 

 

 
D2.2. Aspectos a 

merecerem 
desenvolvimento 

4. Realização de análise comparativa 
entre os resultados obtidos pelos alunos 
do 3.º ciclo na avaliação sumativa interna 
e na sumativa externa (exames 
nacionais); 
5. Elaboração de estudos comparativos 
dos resultados alcançados no final do 
ano lectivo com os do ano anterior; 
6. 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; 



12 

 

- Indicadores de Sucesso, com um total 7 asserções, seguidamente transcritas 

dos aspectos 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%9)” 

 . “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%)” 

 . “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%)” 

 

- Provas de Aferição, na sua totalidade com 4 asserções, a seguir explicitadas: 

 

Aspectos Positivos,  

. “Taxa de sucesso de Língua Portuguesa (94,65%), no 1.º ciclo, 10,55% acima 

da taxa nacional” 

. “Taxa de sucesso de Matemática (92,37%), no 1.º ciclo, 12,07% acima da 

taxa nacional” 

. “Taxa de sucesso de Matemática (60,61%), no 2.º ciclo, 1,71% acima da taxa 

nacional” 

 

Aspectos a merecerem desenvolvimento, 

. “Taxa de sucesso de Língua Portuguesa (78,78%), no 2.º ciclo, 6,62% abaixo 

da taxa nacional” 

 

- Exames nacionais do 9.º ano, com um total de 4 asserções seguidamente 

transcritas: 

 

Aspectos positivos, 
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. “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” 

 . “Taxa de sucesso de Língua Portuguesa, 5,5% abaixo da taxa nacional” 

 . “Taxa de sucesso de Matemática, 4% abaixo da taxa nacional” 

 

Para o segundo item foi criada a categoria Processo de avaliação das Aprendizagens 

dos alunos com um total de 31 asserções, com as seguintes sub-categorias: 

 

 
- Critérios de Avaliação desta Unidade de Gestão, com um total de 7 

asserções: 

 

Aspectos 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 CP” 

 . “Definição dos critérios de avaliação pelo CP, após análise e negociação, para 

cada ciclo de escolaridade” 

 . “Divulgação dos critérios de avaliação definidos junto de todos os docentes, 

técnicos, alunos e EE” 

 

Aspectos a merecerem desenvolvimento, 

 . “Definição dos critérios de avaliação pelo CP, após análise e negociação, para 

cada ano de escolaridade, e para a marcação das datas das provas/testes de 

avaliação” 

. “Inclusão dos critérios definidos nos PCA e nos PCT” 

 

 

- Avaliação Diagnóstica, com 5 asserções a seguir explicitadas: 

 

Aspectos Positivos, 
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. “Articulação da avaliação diagnóstica com as estratégias de diferenciação 

pedagógica” 

 . “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” 

 

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 matrizes uniformes para as provas/testes através de um 

trabalho plural e partilhado” 

 

- Avaliação formativa, com um total de 5 asserções seguidamente explicitadas 

dos aspectos positivos: 

 

 . “No decurso do ano lectivo” 

 . “Assumir 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 de instrumentos através de um trabalho plural e partilhado” 

 

- Avaliação Sumativa Interna, com um total de 7 asserções, seguidamente 

transcritas dos aspectos positivos: 

 

 . “De acordo com os critérios definidos pelo CP” 

 . “Utilizando a informação recolhida no âmbito da avaliação formativa” 

 . “Corresponsabilização dos Conselhos de Docentes e dos Conselhos de 

Turma” 

 . “Atribuição de uma menção qualitativa nas áreas curriculares não 

disciplinares, nos 2º e 3º ciclo” 

 . “Construção de instrumentos através de um trabalho plural e partilhado” 

. “Formulação descritiva da avaliação sumativa interna, no 1º ciclo, das áreas 

curriculares disciplinares e não disciplinares e das actividades de enriquecimento 

curricular” 
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. “Apreciações escritas nos documentos de avaliação com linguagem acessível 

a qualquer EE” 

 

- Avaliação Sumativa Extraordinária, com um total de 2 asserções, a seguir 

explicitadas dos aspectos positivos: 

 

. “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 EE 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 EE 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” 

 

- Processo Individuais dos Alunos, com uma única asserção dos aspectos a 

merecerem desenvolvimento: 

 

 . “Inclusão, nos processos individuais dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos, de 

documentação que revele o seu percurso escolar” 

 

- Monitorização do Processo Avaliativo, com 4 asserções na sua totalidade dos 

aspectos positivos: 

 

 . “Implementação das modalidades de avaliação, respeitando os critérios 

definidos” 

 . “Monitorização do processo de avaliação pelo CP e nas diversas Estruturas 

de Orientação Educativa ” 

 . “Participação dos alunos, de forma sistemática, na sua própria avaliação” 

 

Aspectos a merecerem desenvolvimento, 

 . “Monitorização do processo de avaliação pelo CE” 

 

Para o terceiro item foi criada a categoria Estratégias para a melhoria das 

aprendizagens e resultados com 26 asserções na sua totalidade, com as seguintes 

sub-categorias: 
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- Aplicação de Planos de Recuperação, com um total de 11 asserções: 

 

Aspectos Positivos,  

 . “Elaboração de planos de recuperação, como estratégia de melhoria do 

sucesso educativo, resultante da avaliação sumativa interna” 

 . “Elaboração dos planos, no final do 1.º período, para os alunos do 1.º ciclo, 

sempre que revelem dificuldades em prosseguir com sucesso as aprendizagens” 

 . “Elaboração dos planos para os alunos dos 2º e 3º ciclos, que tenham obtido 

três ou mais níveis inferiores a 3” 

 . “Elaboração dos planos, no decurso do 2.º período, até à interrupção das 

aulas, no Carnaval, sempre que os alunos indiciaram dificuldades de aprendizagem” 

 . “Elaboração dos planos 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 EE” 

 . “Apreciação pelo CP das propostas dos planos para avaliação da sua 

adequabilidade às situações diagnosticadas” 

 . “Apresentação dos planos, depois de aprovados, à Direcção Executiva” 

 . “Disponibilização dos recursos humanos e materiais necessários à execução 

dos planos; 

 . “Comunicação aos EE dos planos” 

 . “Implementação imediata dos planos” 

 

Aspectos a merecerem desenvolvimento, 

 . “Elaboração dos planos 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 EE” 

  

 

 - Elaboração de Planos de Acompanhamento, na sua totalidade com 8 

asserções: 

 

Aspectos Positivos,  

. “Elaboração de planos de recuperação, como estratégia de melhoria do 

sucesso educativo, resultante da avaliação sumativa interna” 

. “Elaboração dos planos para os alunos que foram retidos em resultado da 

avaliação sumativa interna” 



12 

. “Apreciação pelo CP das propostas dos planos para avaliação da sua 

adequabilidade às situações diagnosticadas” 

 . “Apresentação dos planos, depois de aprovados, à Direcção Executiva” 

 . “Disponibilização dos recursos humanos e materiais necessários à execução 

dos planos; 

 . “Comunicação aos EE dos planos” 

 . “Implementação imediata dos planos” 

 

Aspectos a merecerem desenvolvimento, 

 . “Elaboração dos planos 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 EE” 

 

 

- Outras Estratégias de melhoria organizacional, com 6 asserções na sua 

totalidade, seguidamente transcritas: 

 

Aspectos Positivos, 

 . “Humanização do espaço físico do Agrupamento” 

 . “Elaboração de horários em função dos interesses dos alunos” 

 . “Participação activa dos EE” 

 . “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” 

 
Para o terceiro e último item, foi criada a Categoria Avaliação da Estratégias e dos 

Resultados alcançados com 10 asserções no total, dividas pelas seguintes sub-

categorias: 

 
 

- Papel do Conselho Executivo, com um total de 2 asserções, seguidamente 

transcritas dos aspectos Positivos: 
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 . “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” 

 . “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” 

 

- Resultados da Avaliação Externa e Interna, com um total de 8 asserções 

seguidamente transcritas: 

 

Aspectos Positivos,   

. “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; 

. “Criação de momentos de reflexão entre os docentes para análise dos 

resultados escolares, com regularidade, no decurso do ano lectivo” 

 

Aspectos a merecerem desenvolvimentos,  

 . “Monitorização das estratégias de melhoria adoptadas” 

. “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)” 

 . “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” 

 . “Participação de todos os intervenientes na avaliação realizada”  

 . “Elaboração de estudos comparativos dos resultados alcançados no final do 

ano lectivo com os do ano anterior” 
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Análise de Conteúdo do Relatório Síntese do Agrupamento de 
Escolas de Buarcos – Escola Sede: Escola Básica 2/3 Infante D. 

Pedro 
  

Categoria Sub - Categoria Unidade de Registo 

A. Resultados 
Escolares 

A1. 
Indicadores 
de Sucesso 

A1.1 Aspectos 
Positivos 

1. Taxa de transição ao 2.º ciclo (95,7%), 
0,5% superior ao indicador de referência 
(95,2%); 
2. Taxa de transição no 3.º ciclo (92,3%), 
13,4% superior ao indicador de referência 
(78,9%);  
3. Taxa de sucesso no 3.º ciclo (85%), 
4,1% superior ao indicador de referência 
(80,9%); 

A1.2. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

1. Taxa de sucesso de Língua Portuguesa 
(95,3%), no 1.º ciclo, 6,2% acima da taxa 
nacional; 
2. Taxa de sucesso de Matemática 
(84,1%), no 1.º ciclo, 3,8% acima da taxa 
nacional; 

A2. Provas de 
Aferição 

A2.1. Aspectos 
Positivos 

 

1. Taxa de sucesso de Língua Portuguesa 
(90,10%), no 1.º ciclo, 1%, acima da taxa 
nacional; 
2. Taxa de sucesso de Matemática 
(85,50%), no 1.º ciclo, 5,2%, acima da taxa 
nacional; 

A2.2. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

1. Taxa de sucesso de Língua Portuguesa 
(80,9%), no 2.º ciclo, 4,5% abaixo da taxa 
nacional; 
2. Taxa de sucesso de Matemática (50%), 
no 2.º ciclo, 8,9% abaixo da taxa nacional; 

A3. Exames 
Nacionais do 

9.º ano 

A3.1. Aspectos 
Positivos 

1. Evolução da taxa de sucesso de língua 
Portuguesa; 
2. Taxa de sucesso de Língua Portuguesa 
(100%), 12% acima da taxa nacional; 

A3.2. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

1. Evolução da taxa de sucesso de 
Matemática;  
2. Taxa de sucesso de Matemática 
(55,5%), apesar de 26,5% acima da taxa 
nacional; 

B. Processo de 
Avaliação das 
aprendizagens 

dos alunos 

B1. Critérios 
de Avaliação 

desta Unidade 
de Gestão 

B1.1. Aspectos 
Positivos 

1. Reflexão sobre os critérios de avaliação 
por parte dos docentes do Agrupamento 
em sede das estruturas de orientação 
educativa; 
2. Elaboração das propostas de definição 
dos critérios de avaliação pelas estruturas 
de gestão intermédia; 
3. Apresentação das propostas de 
definição dos critérios de avaliação ao CP; 
4. Definição dos critérios de avaliação pelo 
CP, após análise e negociação, para cada 
ciclo de escolaridade; 
5. Inclusão dos critérios definidos no PCA; 
6. Divulgação dos critérios de avaliação 
definidos junto dos EE; 
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B1.2. Aspectos a 

merecerem 
desenvolvimento 

1. Elaboração das propostas de definição 
dos critérios de avaliação pelos Conselhos 
de Directores de Turma; 
2. Definição dos critérios de avaliação pelo 
CP, após análise e negociação, para cada 
ano de escolaridade, e para a marcação das 
datas das provas/testes de avaliação; 
3. Inclusão dos critérios definidos no PCT; 

B2. Avaliação 
Diagnóstica 

B2.1. Aspectos 
Positivos 

1. Aplicação de provas/testes de avaliação 
diagnóstica pelos docentes do 
Agrupamento; 
2. Realização de testes de avaliação 
diagnóstica, com base nas matrizes 
construídas, para os alunos do mesmo ano 
de escolaridade; 
3. Construção de matrizes uniformes para 
as provas/testes através de um trabalho 
plural e partilhado; 
4. Consideração de estratégias de 
diferenciação pedagógica nos PCT, ainda 
que, nem sempre, de forma explícita; 
5. Articulação da avaliação diagnóstica com 
as estratégias de diferenciação pedagógica; 

B3. Avaliação 
Formativa 

B3.1. Aspectos 
Positivos 

1. No decurso do ano lectivo; 
2. Assumir um carácter contínuo e 
sistemático; 

3. Articulação da avaliação formativa com a 
avaliação diagnóstica no respeito pelos 
critérios definidos pelo CP; 
4. Utilização de uma variedade de 
instrumentos de avaliação formativa; 
5. Construção de instrumentos através de 
um trabalho plural e partilhado, no 1.º ciclo; 

B4. Avaliação 
Sumativa 
Interna 

B4.1. Aspectos 
Positivos 

1. De acordo com os critérios definidos pelo 
CP; 
2. Utilizando a informação recolhida no 
âmbito da avaliação formativa; 
3. Construção de instrumentos através de 
um trabalho plural e partilhado, no 1.º ciclo; 
3. Corresponsabilização dos Conselhos de 
Docentes e dos Conselhos de Turma; 
4. Atribuição de uma menção qualitativa nas 
áreas curriculares não disciplinares, nos 2º e 
3º ciclo; 

B4.2. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

1. Formulação descritiva da avaliação 
sumativa interna, no 1º ciclo, das áreas 
curriculares disciplinares e não disciplinares 
e das actividades de enriquecimento 
curricular; 
2. Apreciações escritas nos documentos de 
avaliação com linguagem acessível a 
qualquer EE; 

B5. Avaliação 
Sumativa 

Extraordinária 
B5.1. Aspectos 

Positivos 

1. Apresentação ao CP de propostas de 
retenção repetida dos alunos, 
acompanhadas dos pareceres dos EE, dos 
serviços especializados e de proposta de 
encaminhamento para um plano de 
acompanhamento; 
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B6. Processos 
Individuais dos 

Alunos 

B6.1. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

1. Inclusão, nos processos individuais 
dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos, de 
documentação que revele o seu percurso 
escolar; 

B7. Monitorização 
do Processo 

Avaliativo 

B7.1. Aspectos 
Positivos 

1. Implementação das modalidades de 
avaliação, respeitando os critérios 
definidos; 
2. Monitorização do processo de 
avaliação nas diversas estruturas de 
orientação educativa, pelo CP e pelo CE; 
3. Participação dos alunos, de forma 
sistemática, na sua própria avaliação; 

C. Estratégias 
de Melhoria 

das 
Aprendizagens 

e dos 
Resultados 

C1. Aplicação dos 
Planos de 

Recuperação 

C1.1. Aspectos 
Positivos 

1. Elaboração de planos, como estratégia 
de melhoria do sucesso educativo, 
resultante da avaliação sumativa interna; 
2. Elaboração dos planos, no final do 1.º 
período, para os alunos do 1.º ciclo, 
sempre que revelem dificuldades em 
prosseguir com sucesso as 
aprendizagens; 
3. Elaboração dos planos para os alunos 
dos 2º e 3º ciclos, que tenham obtido três 
ou mais níveis inferiores a 3; 
4. Elaboração dos planos, no decurso do 
2.º período, até à interrupção das aulas, 
no Carnaval, sempre que os alunos 
indiciaram dificuldades de aprendizagem; 
6. Apreciação pelo CP das propostas dos 
planos para avaliação da sua 
adequabilidade às situações 
diagnosticadas; 
7. Apresentação dos planos, depois de 
aprovados, à Direcção Executiva; 
8. Disponibilização dos recursos 
humanos e materiais necessários à 
execução dos planos; 
9. Comunicação aos EE dos planos; 

C1.2. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

1. Elaboração dos planos 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 EE; 

C2. Elaboração 
de Planos de 

Acompanhamento 

C2.1. Aspectos 
Positivos 

1. Elaboração de planos, como estratégia 
de melhoria do sucesso educativo, 
resultante da avaliação sumativa interna; 
2. Elaboração dos planos para os alunos 
que foram retidos em resultado da 
avaliação sumativa interna; 
3. Apreciação pelo CP das propostas dos 
planos para avaliação da sua 
adequabilidade às situações 
diagnosticadas; 
4. Apresentação dos planos, depois de 
aprovados, à Direcção Executiva; 
5. Disponibilização dos recursos 
humanos e materiais necessários à 
execução dos planos; 
6. Comunicação aos EE dos planos; 
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C2.2. Aspectos a 

merecerem 
desenvolvimento 

1. Elaboração dos planos 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 EE; 

C3. Outras 
Estratégias de 

Melhoria 
Organizacional 

C3.1. Aspectos 
Positivos 

1. Humanização do espaço físico do 
Agrupamento; 
2. Elaboração de horários em função dos 
interesses dos alunos; 
3. Participação activa dos EE; 
4. Diversificação ajustada dos recursos 
didáctico-pedagógicos; 
5. Sistema de comunicação interna do 
Agrupamento; 
6. Sistema de comunicação com a 
comunidade educativa; 
7. Instalação de câmaras de vigilância;  
8. Utilização de cartões magnéticos por 
parte dos alunos; 
9. Estabelecimento de parecerias com 
colectividades locais; 
10. Realização de formação parental; 
dotação de unidades de autistas em 
todos os níveis/ciclos; 

C3.2. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

1. Atendimentos dos EE em tempo 
ajustados aos seus horários laborais; 

D. Avaliação 

das estratégias 

e dos 

resultados 

alcançados 

D1. Papel do 
Conselho 
Executivo 

D1.1. Aspectos 
Positivos 

1. 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; 
2. 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; 

D1.2. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

1. Elaboração de registos que evidenciem 
a avaliação, por parte da gestão 
intermédia e/ou de topo, das estratégias 
de melhoria de carácter organizacional; 

D2. Resultados 
da Avaliação 

Externa e Interna 

D2.1. Aspectos 
Positivos 

1. Monitorização das estratégias de 
melhoria adoptadas; 
2. Criação de momentos de reflexão 
entre os docentes para análise dos 
resultados escolares, com regularidade, 
no decurso do ano lectivo; 
3. 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; 
4. Realização de análise comparativa 
entre os resultados obtidos pelos alunos 
do 3.º ciclo na avaliação sumativa interna 
e na sumativa externa (exames 
nacionais); 
5. Elaboração de estudos comparativos 
dos resultados alcançados no final do 
ano lectivo com os do ano anterior; 
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Tendo em consideração o relatório síntese resultante do preenchimento do roteiro da 

Actividade 1.2 – Resultados e estratégias de melhoria no ensino básico, optou-se por 

efectuar a análise de conteúdo das asserções nas considerações relativas aos 

Resultados Escolares, ao Processo de Avaliação das Aprendizagens dos alunos, às 

Estratégias para a Melhoria das Aprendizagens e resultados e à Avaliação das 

Estratégias e dos resultados alcançados que assinalam os pontos mais positivos e os 

aspectos que merecem desenvolvimento por parte de cada unidade de gestão, 

respectivamente.  

 

No que respeita à realização da análise de conteúdo analisámos o material linguístico 

na sua especificidade tendo sido criadas categorias e sub-categorias de análise para 

cada um destes itens. Foi criada para o primeiro item a categoria Resultados 

Escolares, que tem como referência os indicadores de sucesso apurados pela IGE do 

ano lectivo de 2004/2005, na comparação com os resultados obtidos pelos alunos. 

Para o 2.º ciclo tem como referência os resultados nacionais das provas de aferição, e 

no 3.º ciclo os resultados nacionais dos exames do 9.º ano, do ano lectivo 2006/2007. 

 

Para o primeiro item foi criada a categoria Resultados Escolares têm um total de 13 

asserções, com as seguintes sub-categorias: 

 

- Indicadores de Sucesso, com um total 5 asserções, seguidamente transcritas 

dos aspectos positivos: 

 

 

 
D2.2. Aspectos a 

merecerem 
desenvolvimento 

1. 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; 
2. Participação de todos os intervenientes 
na avaliação realizada; 
3. 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; 
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. “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 sucesso de Língua Portuguesa (95,3%), no 1.º ciclo, 6,2% acima da 

taxa nacional” 

 . “Taxa de sucesso de Matemática (84,1%), no 1.º ciclo, 3,8% acima da taxa 

nacional” 

 

- Provas de Aferição, na sua totalidade com 4 asserções, a seguir explicitadas: 

 

Aspectos Positivos,  

. “Taxa de sucesso de Língua Portuguesa (90,10%), no 1.º ciclo, 1%, acima da 

taxa nacional” 

. “Taxa de sucesso de Matemática (85,50%), no 1.º ciclo, 5,2%, acima da taxa 

nacional” 

 

Aspectos a merecerem desenvolvimento, 

. “Taxa de sucesso de Língua Portuguesa (80,9%), no 2.º ciclo, 4,5% abaixo da 

taxa nacional” 

. “Taxa de sucesso de Matemática (50%), no 2.º ciclo, 8,9% abaixo da taxa 

nacional” 

 

- Exames nacionais do 9.º ano, com um total de 4 asserções seguidamente 

transcritas: 

 

Aspectos positivos, 

. “Evolução da taxa de sucesso da Língua Portuguesa” 

. “Taxa de sucesso de Língua Portuguesa (100%), 12% acima da taxa 

nacional” 

 

Aspectos a merecerem desenvolvimento, 

. “Evolução da taxa de sucesso de Matemática” 
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 . “Taxa de sucesso de Matemática (55,5%), apesar de 26,5% acima da taxa 

nacional” 

 

Para o segundo item foi criada a categoria Processo de avaliação das Aprendizagens 

dos alunos com um total de 31 asserções, com as seguintes sub-categorias: 

 

 
- Critérios de Avaliação desta Unidade de Gestão, com um total de 9 

asserções: 

 

Aspectos 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 CP” 

 . “Definição dos critérios de avaliação pelo CP, após análise e negociação, para 

cada ciclo de escolaridade” 

. “Inclusão dos critérios definidos no PCA” 

 . “Divulgação dos critérios de avaliação definidos junto de todos os docentes, 

técnicos, alunos e EE” 

 

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, e para a marcação das datas das provas/testes de 

avaliação” 

. “Inclusão dos critérios definidos no PCT” 

 

 

- Avaliação Diagnóstica, com 5 asserções a seguir explicitadas dos aspectos 

positivos: 

-  

 . “Articulação da avaliação diagnóstica com as estratégias de diferenciação 

pedagógica” 
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 . “Realização de testes de avaliação diagnóstica, com base nas matrizes 

construídas, para os alunos do mesmo ano de escolaridade” 

 . “Construção de matrizes uniformes para as provas/testes através de um 

trabalho plural e partilhado” 

 . “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” 

 

- Avaliação formativa, com um total de 5 asserções seguidamente explicitadas 

dos aspectos positivos: 

 

 . “No decurso do ano lectivo” 

 . “Assumir 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 de instrumentos através de um trabalho plural e partilhado, no 1.º 

ciclo” 

 

- Avaliação Sumativa Interna, com um total de 6 asserções, seguidamente 

transcritas: 

 

Aspectos Positivos, 

 . “De acordo com os critérios definidos pelo CP” 

 . “Utilizando a informação recolhida no âmbito da avaliação formativa” 

 . “Corresponsabilização dos Conselhos de Docentes e dos Conselhos de 

Turma” 

 . “Atribuição de uma menção qualitativa nas áreas curriculares não 

disciplinares, nos 2º e 3º ciclo” 

 . “Construção de instrumentos através de um trabalho plural e partilhado, no 1.º 

ciclo” 

 

Aspectos a merecerem desenvolvimento, 

 . “Formulação descritiva da avaliação sumativa interna, no 1º ciclo, das áreas 

curriculares disciplinares e não disciplinares e das actividades de enriquecimento 

curricular” 
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. “Apreciações escritas nos documentos de avaliação com linguagem acessível 

a qualquer EE” 

 

 

- Avaliação Sumativa Extraordinária, com uma única asserção, a seguir 

explicitadas dos aspectos positivos: 

 

. “Apresentação ao CP de propostas de retenção repetida dos alunos, 

acompanhadas dos pareceres dos EE, dos serviços especializados e de proposta de 

encaminhamento para um plano de acompanhamento” 

 

- Processo Individuais dos Alunos, com uma única asserção dos aspectos a 

merecerem desenvolvimento: 

 

 . “Inclusão, nos processos individuais dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos, de 

documentação que revele o seu percurso escolar” 

 

- Monitorização do Processo Avaliativo, com 3 asserções na sua totalidade dos 

aspectos positivos: 

 

 . “Implementação das modalidades de avaliação, respeitando os critérios 

definidos” 

 . “Monitorização do processo de avaliação pelo CE, pelo CP e nas diversas 

Estruturas de Orientação Educativa ” 

 . “Participação dos alunos, de forma sistemática, na sua própria avaliação” 

 

 

Para o terceiro item foi criada a categoria Estratégias para a melhoria das 

aprendizagens e resultados com 28 asserções na sua totalidade, com as seguintes 

sub-categorias: 

 

- Aplicação de Planos de Recuperação, com um total de 10 asserções: 

 

Aspectos Positivos,  

 . “Elaboração de planos de recuperação, como estratégia de melhoria do 

sucesso educativo, resultante da avaliação sumativa interna” 



12 

 . “Elaboração dos planos, no final do 1.º período, para os alunos do 1.º ciclo, 

sempre que revelem dificuldades em prosseguir com sucesso as aprendizagens” 

 . “Elaboração dos planos para os alunos dos 2º e 3º ciclos, que tenham obtido 

três ou mais níveis inferiores a 3” 

 . “Elaboração dos planos, 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 para avaliação da sua 

adequabilidade às situações diagnosticadas” 

 . “Apresentação dos planos, depois de aprovados, à Direcção Executiva” 

 . “Disponibilização dos recursos humanos e materiais necessários à execução 

dos planos; 

 . “Comunicação aos EE dos planos” 

 

Aspectos a merecerem desenvolvimento, 

 . “Elaboração dos planos 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 EE” 

  

 

 - Elaboração de Planos de Acompanhamento, na sua totalidade com 7 

asserções: 

 

Aspectos Positivos,  

. “Elaboração de planos de recuperação, como estratégia de melhoria do 

sucesso educativo, resultante da avaliação sumativa interna” 

. “Elaboração dos planos para os alunos que foram retidos em resultado da 

avaliação sumativa interna” 

. “Apreciação pelo CP das propostas dos planos para avaliação da sua 

adequabilidade às situações diagnosticadas” 

 . “Apresentação dos planos, depois de aprovados, à Direcção Executiva” 

 . “Disponibilização dos recursos humanos e materiais necessários à execução 

dos planos; 

 . “Comunicação aos EE dos planos” 

 

Aspectos a merecerem desenvolvimento, 
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 . “Elaboração dos planos 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 EE” 

 

 

- Outras Estratégias de melhoria organizacional, com 6 asserções na sua 

totalidade, seguidamente transcritas: 

 

Aspectos 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; 

 . “Instalação de câmaras de vigilância” 

 . “Participação activa dos EE” 

 . “Utilização de cartões magnéticos por parte dos alunos” 

 . “Estabelecimento de parecerias com colectividades locais” 

 . “Realização de formação parental; dotação de unidades de autistas em todos 

os níveis/ciclos” 

 

Aspectos a merecerem desenvolvimento, 

 . “Atendimento dos encarregados de educação em tempo ajustado aos seus 

horários laborais” 

 
Para o terceiro e último item, foi criada a Categoria Avaliação da Estratégias e dos 

Resultados alcançados com 11 asserções no total, dividas pelas seguintes sub-

categorias: 

 
 

- Papel do Conselho Executivo, com um total de 3 asserções, seguidamente 

transcritas: 

 

Aspectos 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” 
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 . “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” 

 

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” 

 

- Resultados da Avaliação Externa e Interna, com um total de 8 asserções 

seguidamente transcritas: 

 

Aspectos Positivos,  

 . “Monitorização das estratégias de melhoria adoptadas” 

. “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 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 (exames nacionais)” 

 . “Elaboração de estudos comparativos dos resultados alcançados no final do 

ano lectivo com os do ano anterior” 

 

Aspectos a merecerem desenvolvimentos,  

 . “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 à 

gestão pedagógica, à reformulação das práticas lectivas e ao reforço da avaliação 

formativa, tendo em atenção os resultados da avaliação” 

 . “Participação de todos os intervenientes na avaliação realizada”  
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Análise de Conteúdo do Relatório Síntese do Agrupamento de 
Escolas de Caranguejeira 

 
  

Categoria Sub - Categoria Unidade de Registo 

A. Resultados 
Escolares 

A1. 
Indicadores 
de Sucesso 

A1.1 Aspectos 
Positivos 

1. Taxa de transição ao 2.º ciclo (97,3%), 
2,1% superior ao indicador de referência 
(95,2%); 
2. Taxa de transição no 3.º ciclo (88,0%), 
9,1% superior ao indicador de referência 
(78,9%); 
3. Taxa de sucesso no 3.º ciclo (97%), 
16,1% superior ao indicador de referência 
(80,9%); 

A1.2. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

1. Taxa de transição ao 2.º ciclo com 11 ou 
mais anos (2,8%), 1,5% superior ao 
indicador de referência (1,3%); 
2. Taxa de desperdício no EB (5,3%), 
apesar de 4,9% inferior ao indicador de 
referência (10,2%); 

A2. Provas de 
Aferição 

A2.1. Aspectos 
Positivos 

 

1. Evolução da taxa do sucesso de Língua 
Portuguesa nos 1.º e 2.º ciclos; 
2. Evolução da taxa do sucesso de 
Matemática nos 1.º e 2.º ciclos; 
3. Taxa de sucesso de Língua Portuguesa 
(91,50%), no 1.º ciclo, 2,4% acima da taxa 
nacional; 
4. Taxa de sucesso de Língua Matemática 
(84,30%), no 1.º ciclo, 4% acima da taxa 
nacional; 
5. Taxa de sucesso de Matemática 
(72,90%), no 2.º ciclo, 14% acima da taxa 
nacional; 

A2.2. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

1. Taxa de sucesso de Língua Portuguesa 
(84,30%), no 2.º ciclo, 2,1% abaixo da taxa 
nacional; 

A3. Exames 
Nacionais do 

9.º ano 

A3.1. Aspectos 
Positivos 

1. Evolução da taxa do sucesso de Língua 
Portuguesa, apesar de no ano lectivo 
2005/2006 ser de apenas 51,70%; 

A3.2. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

1. Evolução da taxa de sucesso de 
Matemática;  
2. Taxa de Língua Portuguesa (86,30%), 
1,7% abaixo da taxa nacional; 
3. Taxa de Matemática (44,40%), apesar 
de 15,4% acima da taxa nacional; 

B. Processo de 
Avaliação das 
aprendizagens 

dos alunos B1. Critérios 
de Avaliação 

desta Unidade 
de Gestão 

B1.1. Aspectos 
Positivos 

1. Reflexão sobre os critérios de avaliação 
por parte dos docentes do Agrupamento 
em sede das estruturas de orientação 
educativa; 
2. Definição dos critérios de avaliação pelo 
CP, após análise e negociação, para cada 
ciclo de escolaridade; 
3. Inclusão dos critérios definidos no PCA; 
4. Divulgação dos critérios de avaliação 
definidos junto dos EE; 
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B1.2. Aspectos a 

merecerem 
desenvolvimento 

1. Elaboração e apresentação ao CP das 
propostas de definição dos critérios de 
avaliação pelas estruturas de gestão 
intermédia/estruturas de apoio educativo; 
2. Definição dos critérios de avaliação pelo 
CP, após análise e negociação, para cada 
ano de escolaridade, e para a marcação das 
datas das provas/testes de avaliação; 
3. Inclusão dos critérios definidos no PCT; 
4. Construção dos instrumentos de 
avaliação, tendo em consideração a 
definição dos critérios de avaliação pelo CP; 

B2. Avaliação 
Diagnóstica 

B2.1. Aspectos 
Positivos 

1. Aplicação de provas/testes de avaliação 
diagnóstica pelos docentes do 
Agrupamento; 
2. Realização de testes de avaliação 
diagnóstica, com base nas matrizes 
construídas, para os alunos do mesmo ano 
de escolaridade; 
3. Construção de matrizes uniformes para 
as provas/testes através de um trabalho 
plural e partilhado; 
4. Consideração de estratégias de 
diferenciação pedagógica nos PCT; 
5. Articulação da avaliação diagnóstica com 
as estratégias de diferenciação pedagógica; 

B3. Avaliação 
Formativa 

B3.1. Aspectos 
Positivos 

1. No decurso do ano lectivo; 
2. Assumir um carácter contínuo e 
sistemático; 

3. Articulação da avaliação formativa com a 
avaliação diagnóstica no respeito pelos 
critérios definidos pelo CP; 
4. Utilização de uma variedade de 
instrumentos de avaliação formativa; 
5. Construção de instrumentos através de 
um trabalho plural e partilhado; 

B4. Avaliação 
Sumativa 
Interna 

B4.1. Aspectos 
Positivos 

1. De acordo com os critérios definidos pelo 
CP; 
2. Utilizando a informação recolhida no 
âmbito da avaliação formativa; 
3. Construção de instrumentos através de 
um trabalho plural e partilhado; 
4. Corresponsabilização dos Conselhos de 
Docentes e dos Conselhos de Turma; 
5. Atribuição de uma menção qualitativa nas 
áreas curriculares não disciplinares, nos 2º e 
3º ciclo; 
6. Formulação descritiva da avaliação 
sumativa interna, no 1º ciclo, das áreas 
curriculares disciplinares e não disciplinares 
e das actividades de enriquecimento 
curricular; 
7. Apreciações escritas nos documentos de 
avaliação com linguagem acessível a 
qualquer EE; 

B5. Avaliação 
Sumativa 

Extraordinária 
B5.1. Aspectos 

Positivos 

1. Apresentação ao CP, pelo Conselho de 
Turma (2º e 3º ciclos), das propostas de 
retenção repetida dos alunos, 
acompanhadas dos pareceres dos EE, e de 
um plano de acompanhamento e de uma 
proposta para percurso alternativo ou curso 
de educação e formação; 
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B6. Processos 
Individuais dos 

Alunos 

B6.1. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

1. Inclusão no processo individual dos 
alunos do Percurso Curricular Alternativo 
de documentação que revele o seu 
percurso escolar; 

B7. Monitorização 
do Processo 

Avaliativo 

B7.1. Aspectos 
Positivos 

1. Implementação das modalidades de 
avaliação, respeitando os critérios 
definidos; 
2. Monitorização do processo de 
avaliação nas diversas estruturas de 
orientação educativa, pelo CP e pelo CE; 
3. Participação dos alunos, de forma 
sistemática, na sua própria avaliação; 

C. Estratégias 
de Melhoria 

das 
Aprendizagens 

e dos 
Resultados 

C1. Aplicação dos 
Planos de 

Recuperação 

C1.1. Aspectos 
Positivos 

1. Elaboração de planos, como estratégia 
de melhoria do sucesso educativo, 
resultante da avaliação sumativa interna; 
2. Elaboração dos planos, no final do 1.º 
período, para os alunos do 1.º ciclo, 
sempre que revelem dificuldades em 
prosseguir com sucesso as 
aprendizagens; 
3. Elaboração dos planos para os alunos 
dos 2º e 3º ciclos, que tenham obtido três 
ou mais níveis inferiores a 3; 
4. Elaboração dos planos, no decurso do 
2.º período, até à interrupção das aulas, 
no Carnaval, sempre que os alunos 
indiciaram dificuldades de aprendizagem; 
5. Elaboração dos planos 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 EE; 
6. Apreciação pelo CP das propostas dos 
planos para avaliação da sua 
adequabilidade às situações 
diagnosticadas; 
7. Apresentação dos planos, depois de 
aprovados, à Direcção Executiva; 
8. Disponibilização dos recursos 
humanos e materiais necessários à 
execução dos planos; 
9. Comunicação aos EE dos planos; 
10. Implementação imediata dos planos; 

C2. Elaboração 
de Planos de 

Acompanhamento 

C2.1. Aspectos 
Positivos 

1. Elaboração de planos, como estratégia 
de melhoria do sucesso educativo, 
resultante da avaliação sumativa interna; 
2. Elaboração dos planos para os alunos 
que foram retidos em resultado da 
avaliação sumativa interna; 
3. Elaboração dos planos 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 EE; 
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4. Apreciação pelo CP das propostas dos 
planos para avaliação da sua 
adequabilidade às situações 
diagnosticadas; 
5. Apresentação dos planos, depois de 
aprovados, à Direcção Executiva; 
6. Disponibilização dos recursos 
humanos e materiais necessários à 
execução dos planos; 
7. Comunicação aos EE dos planos; 
8. Implementação desde o início do ano 
lectivo; 

C3. Outras 
Estratégias de 

Melhoria 
Organizacional 

C3.1. Aspectos 
Positivos 

1. Humanização do espaço físico do 
Agrupamento; 
2. Elaboração de horários em função dos 
interesses dos alunos; 
3. Participação activa dos EE; 
4. Diversificação ajustada dos recursos 
didáctico-pedagógicos; 
5. Sistema de comunicação interna do 
Agrupamento; 
6. Sistema de comunicação com a 
comunidade educativa; 
7. Envolvimento da Escola em vários 
projectos/actividades potencializ;adores 
do sucesso educativo dos alunos; 

D. Avaliação 

das estratégias 

e dos 

resultados 

alcançados 

D1. Papel do 
Conselho 
Executivo 

D1.1. Aspectos 
Positivos 

1. 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; 
2. 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; 

D2. Resultados 
da Avaliação 

Externa e Interna 

D2.1. Aspectos 
Positivos 

1. Monitorização das estratégias de 
melhoria adoptadas; 
2. Participação de todos os intervenientes 
na avaliação realizada; 
3. Criação de momentos de reflexão 
entre os docentes para análise dos 
resultados escolares, com regularidade, 
no decurso do ano lectivo; 
4. 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 
e por ciclo; 
5. Realização de análise comparativa 
entre os resultados obtidos pelos alunos 
do 3.º ciclo na avaliação sumativa interna 
e na sumativa externa (exames 
nacionais); 
6. Elaboração de estudos comparativos 
dos resultados alcançados no final do 
ano lectivo com os do ano anterior; 
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Tendo em consideração o relatório síntese resultante do preenchimento do roteiro da 

Actividade 1.2 – Resultados e estratégias de melhoria no ensino básico, optou-se por 

efectuar a análise de conteúdo das asserções nas considerações relativas aos 

Resultados Escolares, ao Processo de Avaliação das Aprendizagens dos alunos, às 

Estratégias para a Melhoria das Aprendizagens e resultados e à Avaliação das 

Estratégias e dos resultados alcançados que assinalam os pontos mais positivos e os 

aspectos que merecem desenvolvimento por parte de cada unidade de gestão, 

respectivamente.  

 

No que respeita à realização da análise de conteúdo analisámos o material linguístico 

na sua especificidade tendo sido criadas categorias e sub-categorias de análise para 

cada um destes itens. Foi criada para o primeiro item a categoria Resultados 

Escolares, que tem como referência os indicadores de sucesso apurados pela IGE do 

ano lectivo de 2004/2005, na comparação com os resultados obtidos pelos alunos. 

Para o 2.º ciclo tem como referência os resultados nacionais das provas de aferição, e 

no 3.º ciclo os resultados nacionais dos exames do 9.º ano, do ano lectivo 2006/2007. 

 

Para o primeiro item foi criada a categoria Resultados Escolares têm um total de 15 

asserções, com as seguintes sub-categorias: 

 

- Indicadores de Sucesso, com um total 5 asserções, seguidamente transcritas 

dos aspectos positivos: 

 
. “Taxa de transição ao 2.º ciclo (97,3%), 2,1% superior ao indicador de 

referência (95,2%)” 

 

 
D2.2. Aspectos a 

merecerem 
desenvolvimento 

1. 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; 
2. 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; 
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. “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 desperdício no EB (5,3%), apesar de 4,9% inferior ao indicador de 

referência (10,2%)” 

 

- Provas de Aferição, na sua totalidade com 6 asserções, a seguir explicitadas: 

 

Aspectos Positivos,  

. “Evolução da taxa do sucesso de Língua Portuguesa nos 1.º e 2.º ciclos” 

. “Evolução da taxa do sucesso de Matemática nos 1.º e 2.º ciclos” 

. “Taxa de sucesso de Língua Portuguesa (91,50%), no 1.º ciclo, 2,4% acima 

da taxa nacional” 

 . “Taxa de sucesso de Língua Matemática (84,30%), no 1.º ciclo, 4% acima da 

taxa nacional” 

 . “Taxa de sucesso de Matemática (72,90%), no 2.º ciclo, 14% acima da taxa 

nacional” 

 

Aspectos a merecerem desenvolvimento, 

. “Taxa de sucesso de Língua Portuguesa (84,30%), no 2.º ciclo, 2,1% abaixo 

da taxa nacional” 

 

- Exames nacionais do 9.º ano, com um total de 4 asserções seguidamente 

transcritas: 

 

Aspectos 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 de sucesso de Matemática” 

 . “Taxa de Língua Portuguesa (86,30%), 1,7% abaixo da taxa nacional” 
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 . “Taxa de Matemática (44,40%), apesar de 15,4% acima da taxa nacional” 

 

Para o segundo item foi criada a categoria Processo de avaliação das Aprendizagens 

dos alunos com um total de 30 asserções, com as seguintes sub-categorias: 

 
 

- Critérios de Avaliação desta Unidade de Gestão, com um total de 8 

asserções: 

 

Aspectos 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 CP, após análise e negociação, para 

cada ciclo de escolaridade” 

. “Inclusão dos critérios definidos no PCA” 

 . “Divulgação dos critérios de avaliação definidos junto de todos os docentes, 

técnicos, alunos e EE” 

 

Aspectos a merecerem desenvolvimento, 

 . “Elaboração e apresentação ao CP das propostas de definição dos critérios 

de avaliação pelas estruturas de gestão intermédia/estruturas de apoio educativo” 

 . “Definição dos critérios de avaliação pelo CP, após análise e negociação, para 

cada ano de escolaridade, e para a marcação das datas das provas/testes de 

avaliação” 

. “Inclusão dos critérios definidos no PCT” 

 . “Construção dos instrumentos de avaliação, tendo em consideração a 

definição dos critérios de avaliação pelo CP” 

 

- Avaliação Diagnóstica, com 5 asserções a seguir explicitadas dos aspectos 

positivos: 

 

 . “Articulação da avaliação diagnóstica com as estratégias de diferenciação 

pedagógica” 

 . “Realização de testes de avaliação diagnóstica, com base nas matrizes 

construídas, para os alunos do mesmo ano de escolaridade” 

 . “Construção de matrizes uniformes para as provas/testes através de um 

trabalho plural e partilhado” 
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 . “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” 

 

- Avaliação formativa, com um total de 5 asserções seguidamente explicitadas 

dos aspectos positivos: 

 

 . “No decurso do ano lectivo” 

 . “Assumir 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 de instrumentos através de um trabalho plural e partilhado, no 1.º 

ciclo” 

 

- Avaliação Sumativa Interna, com um total de 6 asserções, seguidamente 

transcritas: 

 

Aspectos Positivos, 

 . “De acordo com os critérios definidos pelo CP” 

 . “Utilizando a informação recolhida no âmbito da avaliação formativa” 

 . “Corresponsabilização dos Conselhos de Docentes e dos Conselhos de 

Turma” 

 . “Atribuição de uma menção qualitativa nas áreas curriculares não 

disciplinares, nos 2º e 3º ciclo” 

 . “Construção de instrumentos através de um trabalho plural e partilhado, no 1.º 

ciclo” 

 . “Formulação descritiva da avaliação sumativa interna, no 1º ciclo, das áreas 

curriculares disciplinares e não disciplinares e das actividades de enriquecimento 

curricular” 

. “Apreciações escritas nos documentos de avaliação com linguagem acessível 

a qualquer EE” 

 

 

- Avaliação Sumativa Extraordinária, com uma única asserção, a seguir 

explicitadas dos aspectos positivos: 



12 

 

. “Apresentação ao CP, pelo Conselho de Turma (2º e 3º ciclos), das propostas 

de retenção repetida dos alunos, acompanhadas dos pareceres dos EE, e de um 

plano de acompanhamento e de uma proposta para percurso alternativo ou curso de 

educação e formação” 

 

- Processo Individuais dos Alunos, com uma única asserção dos aspectos a 

merecerem desenvolvimento: 

 

 . “Inclusão no processo individual dos alunos do Percurso Curricular Alternativo 

de documentação que revele o seu percurso escolar” 

 

- Monitorização do Processo Avaliativo, com 3 asserções na sua totalidade dos 

aspectos positivos: 

 

 . “Implementação das modalidades de avaliação, respeitando os critérios 

definidos” 

 . “Monitorização do processo de avaliação pelo CE, pelo CP e nas diversas 

Estruturas de Orientação Educativa ” 

 . “Participação dos alunos, de forma sistemática, na sua própria avaliação” 

 

 

Para o terceiro item foi criada a categoria Estratégias para a melhoria das 

aprendizagens e resultados com 25 asserções na sua totalidade, com as seguintes 

sub-categorias: 

 

- Aplicação de Planos de Recuperação, com um total de 10 asserções: 

 

Aspectos Positivos,  

 . “Elaboração de planos de recuperação, como estratégia de melhoria do 

sucesso educativo, resultante da avaliação sumativa interna” 

 . “Elaboração dos planos, no final do 1.º período, para os alunos do 1.º ciclo, 

sempre que revelem dificuldades em prosseguir com sucesso as aprendizagens” 

 . “Elaboração dos planos para os alunos dos 2º e 3º ciclos, que tenham obtido 

três ou mais níveis inferiores a 3” 

 . “Elaboração dos planos, 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 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 EE” 

 . “Apreciação pelo CP das propostas dos planos para avaliação da sua 

adequabilidade às situações diagnosticadas” 

 . “Apresentação dos planos, depois de aprovados, à Direcção Executiva” 

 . “Disponibilização dos recursos humanos e materiais necessários à execução 

dos planos; 

 . “Comunicação aos EE dos planos” 

 . “Implementação imediata dos planos” 

  

 

 - Elaboração de Planos de Acompanhamento, na sua totalidade com 7 

asserções: 

 

Aspectos Positivos,  

. “Elaboração de planos de recuperação, como estratégia de melhoria do 

sucesso educativo, resultante da avaliação sumativa interna” 

. “Elaboração dos planos para os alunos que foram retidos em resultado da 

avaliação sumativa interna” 

. “Elaboração dos planos 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 EE; 

. “Apreciação pelo CP das propostas dos planos para avaliação da sua 

adequabilidade às situações diagnosticadas” 

 . “Apresentação dos planos, depois de aprovados, à Direcção Executiva” 

 . “Disponibilização dos recursos humanos e materiais necessários à execução 

dos planos; 

 . “Comunicação aos EE dos planos” 

 . “Implementação desde do início do ano lectivo” 

 

- Outras Estratégias de melhoria organizacional, com 6 asserções na sua 

totalidade, seguidamente transcritas: 

 

Aspectos Positivos, 

 . “Humanização do espaço físico do Agrupamento” 

 . “Elaboração de horários em função dos interesses dos alunos” 
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. “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; 

 . “Envolvimento da Escola em vários projectos/actividades potencializ;adores 

do sucesso educativo dos alunos” 

 

 
Para o terceiro e último item, foi criada a Categoria Avaliação da Estratégias e dos 

Resultados alcançados com 10 asserções no total, dividas pelas seguintes sub-

categorias: 

 
 

- Papel do Conselho Executivo, com um total de 2 asserções, seguidamente 

transcritas: 

 

Aspectos 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” 

 . “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” 

 

 

- Resultados da Avaliação Externa e Interna, com um total de 8 asserções 

seguidamente transcritas: 

 

Aspectos Positivos,  

 . “Monitorização das estratégias de melhoria adoptadas” 

. “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 2.º ciclo na avaliação sumativa interna e nas provas de aferição, 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)” 
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 . “Elaboração de estudos comparativos dos resultados alcançados no final do 

ano lectivo com os do ano anterior” 

 . “Participação de todos os intervenientes na avaliação realizada”  

 

Aspectos a merecerem desenvolvimentos,  

 . “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” 

 . “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” 
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Análise de Conteúdo do Relatório Síntese do Agrupamento de 
Escolas de “Finisterra” de Febres de Cantanhede 

 
 
 

 

Categoria Sub - Categoria Unidade de Registo 

A. Resultados 
Escolares 

A1. 
Indicadores 
de Sucesso 

A1.1 Aspectos 
Positivos 

1. Taxa de transição ao 2.º ciclo com 11 ou 
mais anos (1,2%), 0,1% inferior ao 
indicador de referência (1,3%); 
2. Taxa de transição no 3.º ciclo (85,4%), 
6,5% superior à média do indicador de 
referência (78,9%); 
3. Apenas transitaram 78,3% dos alunos 
com plano de recuperação, no 3.º ciclo; 
4. Transitaram 83,3% com plano de 
acompanhamento, no 3.º ciclo; 

A1.2. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

1. Taxa de transição ao 2.º ciclo (93,1%), 
2,1% inferior ao indicador de referência 
(95,2%); 
2. Apenas transitaram 66,6% dos alunos 
do 4.º ano com plano de recuperação; 
3. Taxa de desperdício no EB (1,8%), 
apesar de 8,4% inferior ao indicador de 
referência (10,2%); 

A2. Provas de 
Aferição 

A2.1. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 
 

1. Taxa de sucesso de Língua Portuguesa 
(78,16%), no 1.º ciclo, 10,94%, abaixo da 
taxa nacional; 
2. Taxa de sucesso de Matemática 
(78,16%), no 1.º ciclo, 2,14% abaixo da 
taxa nacional; 
3. Taxa de sucesso de Língua Portuguesa 
(67,14%), no 2.º ciclo, 18,26% abaixo da 
taxa nacional; 
4. Taxa de sucesso de Matemática 
(68,12%), no 2.º ciclo, apesar de 9,22% 
acima da taxa nacional; 

A3. Exames 
Nacionais do 

9.º ano 

A3.1. Aspectos 
Positivos 

1. Evolução da taxa de sucesso de Língua 
Portuguesa; 
2. Taxa de sucesso de Língua Portuguesa 
(88,64%), 0,64% acima da taxa nacional; 

A3.2. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

1. Evolução da taxa de sucesso de 
Matemática;  
2. Taxa do sucesso de Matemática 
(45,45%), apesar de 15,45% acima da taxa 
nacional 

B. Processo de 
Avaliação das 
aprendizagens 

dos alunos 

B1. Critérios 
de Avaliação 

desta Unidade 
de Gestão 

B1.1. Aspectos 
Positivos 

1. Elaboração e apresentação ao Conselho 
Pedagógico (CP) das propostas de 
definição dos critérios de avaliação pelas 
estruturas de gestão intermédia; 
2. Definição dos critérios de avaliação pelo 
CP, após análise e negociação, para cada 
ciclo de escolaridade; 

B1.2. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

1. Reflexão sobre os critérios de avaliação 
por parte dos docentes do Agrupamento 
em sede das estruturas de orientação 
educativa; 
2. Inclusão dos critérios definidos no PCA; 
3. Divulgação dos critérios de avaliação 
definidos junto dos EE; 
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4. Elaboração de actas que espelhem o que 
de importante é tratado nas reuniões; 
5. 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; 

B2. Avaliação 
Diagnóstica 

B2.1. Aspectos 
Positivos 

1. Consideração de estratégias de 
diferenciação pedagógica nos PCT; 

B2.2. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

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

B3. Avaliação 
Formativa 

B3.1. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

1. Construção de instrumentos através de 
um trabalho plural e partilhado; 

B4. Avaliação 
Sumativa 
Interna 

B4.1. Aspectos 
Positivos 

1. Formulação descritiva da avaliação 
sumativa interna, no 1º ciclo, das áreas 
curriculares disciplinares e não disciplinares 
e das actividades de enriquecimento 
curricular; 
2. Corresponsabilização dos Conselhos de 
Docentes e dos Conselhos de Turma; 
3. Atribuição de uma menção qualitativa nas 
áreas curriculares não disciplinares, nos 2º e 
3º ciclo; 

B4.2. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

1. Construção de instrumentos através de 
um trabalho plural e partilhado; 

B5. Avaliação 
Extraordinária 

B5.1. Aspectos 
Positivos 

1. Apresentação ao CP, pelo professor do 1º 
ciclo, das propostas de progressão 
antecipada dos alunos, acompanhadas dos 
pareceres dos EE e dos psicólogos; 
2. Apresentação ao CP, pelo conselho de 
turma, de proposta de retenção repetida de 
um aluno, acompanhada dos pareceres do 
EE e da psicóloga, e de uma proposta para 
curso de educação e formação; 

B6. Processos 
Individuais 
dos Alunos 

B6.1. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

1. Arquivo dos registos da avaliação 
diagnóstica e formativa sobre o 
desempenho dos alunos nos respectivos 
Processos Individuais; 

B7. 
Monitorização 
do Processo 

Avaliativo 

B7.1. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

1. Monitorização do processo de avaliação 
nas diversas estruturas de orientação 
educativa, pelo CP e pelo CE; 

C. Estratégias 
de Melhoria 

das 
Aprendizagens 

e dos 
Resultados 

 
C1. Aplicação 
dos Planos de 
Recuperação 

C1.1. Aspectos 
Positivos 

1. Elaboração de planos, como estratégia de 
melhoria do sucesso educativo, resultante 
da avaliação sumativa interna; 
2. Elaboração dos planos, no final do 1.º 
período, para os alunos do 1.º ciclo, sempre 
que revelem dificuldades em prosseguir com 
sucesso as aprendizagens; 
3. Elaboração dos planos para os alunos 
dos 2º e 3º ciclos, que tenham obtido três ou 
mais níveis inferiores a 3; 
4. Elaboração dos planos, 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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5. Apreciação pelo CP das propostas dos 
planos para avaliação da sua 
adequabilidade às situações 
diagnosticadas; 
6. Comunicação aos EE dos planos; 
7. Implementação imediata dos planos; 

C1.2. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

1. Elaboração dos planos pelo professor 
do 1.º ciclo e pelos Conselhos de Turma, 
dos 2º e 3º ciclos, com a participação dos 
próprios alunos e dos EE; 

C2. Elaboração 
de Planos de 

Acompanhamento 

C2.1. Aspectos 
Positivos 

1. Elaboração de planos, como estratégia 
de melhoria do sucesso educativo, 
resultante da avaliação sumativa interna; 
2. Elaboração dos planos para os alunos 
que foram retidos em resultado da 
avaliação sumativa interna; 
6. Comunicação aos EE dos planos; 
7. Implementação desde o início do ano 
lectivo; 

C2.2. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

1. Elaboração dos planos pelo professor 
do 1.º ciclo e pelos Conselhos de Turma, 
dos 2º e 3º ciclos, com a participação dos 
próprios alunos e dos EE; 

 

C3. Elaboração 
dos planos de 

Desenvolvimento 

C3.1. Aspectos 
Positivos 

1. Apresentação dos planos, depois de 
aprovados, à Direcção Executiva; 
2. Apreciação pelo CP das propostas dos 
planos para avaliação da sua 
adequabilidade às situações 
diagnosticadas; 
3. Disponibilização dos recursos 
humanos e materiais necessários à 
execução dos planos; 
4. Elaboração dos planos, no final do 1.º 
período, para os alunos do 1.º ciclo, que 
revelaram capacidades excepcionais de 
aprendizagem; 

C3.2. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

1. Elaboração dos planos pelo professor 
do 1.º ciclo e pelos Conselhos de Turma, 
dos 2º e 3º ciclos, com a participação dos 
próprios alunos e dos EE; 

C4. Outras 
Estratégias de 

Melhoria 
Organizacional 

C4.1. Aspectos 
Positivos 

1. Humanização do espaço físico do 
Agrupamento; 
2. Atendimento aos EE em tempo 
ajustado aos seus horários laborais; 
3. Sistema de comunicação interna do 
Agrupamento; 
4. Sistema de comunicação com a 
comunidade educativa; 

C4.2. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

1. Elaboração de horários em função dos 
interesses dos alunos; 
2. Promoção do envolvimento dos EE; 

D. Avaliação 
das estratégias 

e dos 
resultados 
alcançados 

D1. Papel do 
Conselho 
Executivo 

D1.1. Aspectos 
Positivos 

1. 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; 
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Tendo em consideração o relatório síntese resultante do preenchimento do roteiro da 

Actividade 1.2 – Resultados e estratégias de melhoria no ensino básico, optou-se por 

efectuar a análise de conteúdo das asserções nas considerações relativas aos 

Resultados Escolares, ao Processo de Avaliação das Aprendizagens dos alunos, às 

Estratégias para a Melhoria das Aprendizagens e resultados e à Avaliação das 

Estratégias e dos resultados alcançados que assinalam os pontos mais positivos e os 

aspectos que merecem desenvolvimento por parte de cada unidade de gestão, 

respectivamente.  

 

No que respeita à realização da análise de conteúdo analisámos o material linguístico 

na sua especificidade tendo sido criadas categorias e sub-categorias de análise para 

cada um destes itens. Foi criada para o primeiro item a categoria Resultados 

Escolares, que tem como referência os indicadores de sucesso apurados pela IGE do 

ano lectivo de 2004/2005, na comparação com os resultados obtidos pelos alunos. 

Para o 2.º ciclo tem como referência os resultados nacionais das provas de aferição, e 

no 3.º ciclo os resultados nacionais dos exames do 9.º ano, do ano lectivo 2006/2007. 

 

 

D2. Resultados 
da Avaliação 

Externa e Interna 

D2.1. Aspectos 
Positivos 

1. 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 
e por ciclo; 
2. Realização de análise comparativa 
entre os resultados obtidos pelos alunos 
do 3.º ciclo na avaliação sumativa interna 
e na sumativa externa (exames 
nacionais); 
3. Elaboração de estudos comparativos 
dos resultados alcançados no final do 
ano lectivo com os do ano anterior; 

D2.2. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

1. 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; 
2. Criação de momentos de reflexão 
entre os docentes para análise dos 
resultados escolares, com regularidade, 
no decurso do ano lectivo; 
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Para o primeiro item foi criada a categoria Resultados Escolares têm um total de 15 

asserções, com as seguintes sub-categorias: 

 

- Indicadores de Sucesso, com um total 5 asserções, seguidamente transcritas 

dos aspectos 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 desperdício no EB (5,3%), apesar de 4,9% inferior ao indicador de 

referência (10,2%)” 

 

- Provas de Aferição, na sua totalidade com 6 asserções, a seguir explicitadas: 

 

Aspectos Positivos,  

. “Evolução da taxa do sucesso de Língua Portuguesa nos 1.º e 2.º ciclos” 

. “Evolução da taxa do sucesso de Matemática nos 1.º e 2.º ciclos” 

. “Taxa de sucesso de Língua Portuguesa (91,50%), no 1.º ciclo, 2,4% acima 

da taxa nacional” 

 . “Taxa de sucesso de Língua Matemática (84,30%), no 1.º ciclo, 4% acima da 

taxa nacional” 

 . “Taxa de sucesso de Matemática (72,90%), no 2.º ciclo, 14% acima da taxa 

nacional” 

 

Aspectos a merecerem desenvolvimento, 

. “Taxa de sucesso de Língua Portuguesa (84,30%), no 2.º ciclo, 2,1% abaixo 

da taxa nacional” 

 

- Exames nacionais do 9.º ano, com um total de 4 asserções seguidamente 

transcritas: 
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Aspectos 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 de sucesso de Matemática” 

 . “Taxa de Língua Portuguesa (86,30%), 1,7% abaixo da taxa nacional” 

 . “Taxa de Matemática (44,40%), apesar de 15,4% acima da taxa nacional” 

 

Para o segundo item foi criada a categoria Processo de avaliação das Aprendizagens 

dos alunos com um total de 30 asserções, com as seguintes sub-categorias: 

 

 
- Critérios de Avaliação desta Unidade de Gestão, com um total de 8 

asserções: 

 

Aspectos 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 CP, após análise e negociação, para 

cada ciclo de escolaridade” 

. “Inclusão dos critérios definidos no PCA” 

 . “Divulgação dos critérios de avaliação definidos junto de todos os docentes, 

técnicos, alunos e EE” 

 

Aspectos a merecerem desenvolvimento, 

 . “Elaboração e apresentação ao CP das propostas de definição dos critérios 

de avaliação pelas estruturas de gestão intermédia/estruturas de apoio educativo” 

 . “Definição dos critérios de avaliação pelo CP, após análise e negociação, para 

cada ano de escolaridade, e para a marcação das datas das provas/testes de 

avaliação” 

. “Inclusão dos critérios definidos no PCT” 

 . “Construção dos instrumentos de avaliação, tendo em consideração a 

definição dos critérios de avaliação pelo CP” 
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- Avaliação Diagnóstica, com 5 asserções a seguir explicitadas dos aspectos 

positivos: 

 

 . “Articulação da avaliação diagnóstica com as estratégias de diferenciação 

pedagógica” 

 . “Realização de testes de avaliação diagnóstica, com base nas matrizes 

construídas, para os alunos do mesmo ano de escolaridade” 

 . “Construção de matrizes uniformes para as provas/testes através de um 

trabalho plural e partilhado” 

 . “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” 

 

- Avaliação formativa, com um total de 5 asserções seguidamente explicitadas 

dos aspectos positivos: 

 

 . “No decurso do ano lectivo” 

 . “Assumir 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 de instrumentos através de um trabalho plural e partilhado, no 1.º 

ciclo” 

 

- Avaliação Sumativa Interna, com um total de 6 asserções, seguidamente 

transcritas: 

 

Aspectos Positivos, 

 . “De acordo com os critérios definidos pelo CP” 

 . “Utilizando a informação recolhida no âmbito da avaliação formativa” 

 . “Corresponsabilização dos Conselhos de Docentes e dos Conselhos de 

Turma” 

 . “Atribuição de uma menção qualitativa nas áreas curriculares não 

disciplinares, nos 2º e 3º ciclo” 

 . “Construção de instrumentos através de um trabalho plural e partilhado, no 1.º 

ciclo” 
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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” 

. “Apreciações escritas nos documentos de avaliação com linguagem acessível 

a qualquer EE” 

 

 

- Avaliação Sumativa Extraordinária, com uma única asserção, a seguir 

explicitadas dos aspectos positivos: 

 

. “Apresentação ao CP, pelo Conselho de Turma (2º e 3º ciclos), das propostas 

de retenção repetida dos alunos, acompanhadas dos pareceres dos EE, e de um 

plano de acompanhamento e de uma proposta para percurso alternativo ou curso de 

educação e formação” 

 

- Processo Individuais dos Alunos, com uma única asserção dos aspectos a 

merecerem desenvolvimento: 

 

 . “Inclusão no processo individual dos alunos do Percurso Curricular Alternativo 

de documentação que revele o seu percurso escolar” 

 

- Monitorização do Processo Avaliativo, com 3 asserções na sua totalidade dos 

aspectos positivos: 

 

 . “Implementação das modalidades de avaliação, respeitando os critérios 

definidos” 

 . “Monitorização do processo de avaliação pelo CE, pelo CP e nas diversas 

Estruturas de Orientação Educativa ” 

 . “Participação dos alunos, de forma sistemática, na sua própria avaliação” 

 

 

Para o terceiro item foi criada a categoria Estratégias para a melhoria das 

aprendizagens e resultados com 25 asserções na sua totalidade, com as seguintes 

sub-categorias: 

 

- Aplicação de Planos de Recuperação, com um total de 10 asserções: 
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Aspectos Positivos,  

 . “Elaboração de planos de recuperação, como estratégia de melhoria do 

sucesso educativo, resultante da avaliação sumativa interna” 

 . “Elaboração dos planos, no final do 1.º período, para os alunos do 1.º ciclo, 

sempre que revelem dificuldades em prosseguir com sucesso as aprendizagens” 

 . “Elaboração dos planos para os alunos dos 2º e 3º ciclos, que tenham obtido 

três ou mais níveis inferiores a 3” 

 . “Elaboração dos planos, no decurso do 2.º período, até à interrupção das 

aulas, no Carnaval, sempre que os alunos indiciaram dificuldades de aprendizagem” 

 . “Elaboração dos planos 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 EE” 

 . “Apreciação pelo CP das propostas dos planos para avaliação da sua 

adequabilidade às situações diagnosticadas” 

 . “Apresentação dos planos, depois de aprovados, à Direcção Executiva” 

 . “Disponibilização dos recursos humanos e materiais necessários à execução 

dos planos; 

 . “Comunicação aos EE dos planos” 

 . “Implementação imediata dos planos” 

  

 

 - Elaboração de Planos de Acompanhamento, na sua totalidade com 7 

asserções: 

 

Aspectos Positivos,  

. “Elaboração de planos de recuperação, como estratégia de melhoria do 

sucesso educativo, resultante da avaliação sumativa interna” 

. “Elaboração dos planos para os alunos que foram retidos em resultado da 

avaliação sumativa interna” 

. “Elaboração dos planos 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 EE; 

. “Apreciação pelo CP das propostas dos planos para avaliação da sua 

adequabilidade às situações diagnosticadas” 

 . “Apresentação dos planos, depois de aprovados, à Direcção Executiva” 

 . “Disponibilização dos recursos humanos e materiais necessários à execução 

dos planos; 
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 . “Comunicação aos EE dos planos” 

 . “Implementação desde do início do ano lectivo” 

 

- Outras Estratégias de melhoria organizacional, com 6 asserções na sua 

totalidade, seguidamente transcritas: 

 

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” 

 . “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 potencializ;adores 

do sucesso educativo dos alunos” 

 

 
Para o terceiro e último item, foi criada a Categoria Avaliação da Estratégias e dos 

Resultados alcançados com 10 asserções no total, dividas pelas seguintes sub-

categorias: 

 
 

- Papel do Conselho Executivo, com um total de 2 asserções, seguidamente 

transcritas: 

 

Aspectos 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” 

 . “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” 

 

 

- Resultados da Avaliação Externa e Interna, com um total de 8 asserções 

seguidamente transcritas: 
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Aspectos Positivos,  

 . “Monitorização das estratégias de melhoria adoptadas” 

. “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 2.º ciclo na avaliação sumativa interna e nas provas de aferição, 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” 

 . “Participação de todos os intervenientes na avaliação realizada”  

 

Aspectos a merecerem desenvolvimentos,  

 . “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” 

 . “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” 
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Análise de Conteúdo do Relatório Síntese do Agrupamento de 
Escolas de Mira de Aire e Alvados  - Escola do 3.º CEB/Sec de Mira 

de Aire 
 
 
 

 

Categoria Sub - Categoria Unidade de Registo 

A. Resultados 
Escolares 

A1. 
Indicadores 
de Sucesso 

A1.1 Aspectos 
Positivos 

1. Taxa de transição ao 2.º ciclo com 11 ou 
mais anos (0%), inferior ao indicador de 
referência (1,3%); 
2. Taxa de desperdício no Ensino Básico 
(1%), inferior ao indicador de referência 
(10,2%) 

A1.2. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

1. Taxa de transição ao 2.º ciclo (92%), 
3,2% inferior ao indicador de referência 
(95,2%); 
2. Transitaram 100% dos alunos com 
planos de acompanhamento, no 2.º ciclo; 
3. Transitaram apenas 55,6% dos alunos 
com planos de recuperação; 
4. Taxa de transição no 3.º ciclo (69,2%), 
9,7% inferior ao indicador de referência 
(78,9%); 
5. Taxa de sucesso no 3.º ciclo (76%), 
4,9% inferior ao indicador de referência 
(80,9%); 
6. Apenas transitaram 41,6% dos alunos 
com planos de recuperação, do 3.º ciclo; 

A2. Provas de 
Aferição 

A2.1. Aspectos 
Positivos 

 

1. Taxa de sucesso de Língua Portuguesa 
(96%), no 1.º ciclo, 6,9% acima da taxa 
nacional; 
2. Taxa de sucesso de Matemática (87%), 
no 1.º ciclo, 6,7% acima da taxa nacional; 
3. Taxa de sucesso de Língua Portuguesa 
(90%), no 2.º ciclo, 4,6% acima da taxa 
nacional; 
4. Taxa de sucesso de Matemática (72%), 
no 2.º ciclo, 13,1% acima da taxa nacional; 

A3. Exames 
Nacionais do 

9.º ano 

A3.1. Aspectos 
Positivos 

1. Evolução da taxa de sucesso de Língua 
Portuguesa, apesar de, no ano lectivo 
2005/2006, ter sido apenas de 50%; 
2. Taxa de sucesso de Língua Portuguesa 
(97%), 9% acima da taxa nacional; 

A3.2. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

1. Evolução da taxa de sucesso de 
Matemática;  
2. Taxa de sucesso de Matemática (48%), 
apesar de 19% acima da taxa nacional; 

B. Processo de 
Avaliação das 
aprendizagens 

dos alunos 

B1. Critérios 
de Avaliação 

desta Unidade 
de Gestão 

B1.1. Aspectos 
Positivos 

1. Reflexão sobre os critérios de avaliação 
por parte dos docentes do Agrupamento 
em sede das estruturas de orientação 
educativa; 
2. Elaboração das propostas de definição 
dos critérios de avaliação pelas Estruturas 
de Gestão Intermédia; 
3. Apresentação das propostas de 
definição dos critérios de avaliação ao CP; 
2. Definição dos critérios de avaliação pelo 
CP, após análise e negociação, para cada 
ciclo de escolaridade; 
3. Inclusão dos critérios definidos no PCA; 
4. Divulgação dos critérios de avaliação 
definidos junto dos EE; 
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5. Construção dos instrumentos de 
avaliação, tendo em consideração a 
definição dos critérios de avaliação pelo CP; 

B1.2. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

1. Inclusão dos critérios definidos no PCT; 

B2. Avaliação 
Diagnóstica 

B2.1. Aspectos 
Positivos 

1. Aplicação de provas/testes de avaliação 
diagnóstica pelos docentes do 
Agrupamento; 
2. Realização de testes de avaliação 
diagnóstica, com base nas matrizes 
construídas, para os alunos do mesmo ano 
de escolaridade; 
3. Construção de matrizes uniformes para 
as provas/testes através de um trabalho 
plural e partilhado; 
4. Consideração de estratégias de 
diferenciação pedagógica nos PCT; 
5. Articulação da avaliação diagnóstica com 
as estratégias de diferenciação pedagógica; 

B3. Avaliação 
Formativa 

B3.1. Aspectos 
Positivos 

1. No decurso do ano lectivo; 
2. Assumir um carácter contínuo e 
sistemático; 

3. Articulação da avaliação formativa com a 
avaliação diagnóstica no respeito pelos 
critérios definidos pelo CP; 
4. Utilização de uma variedade de 
instrumentos de avaliação formativa; 
5. Construção de instrumentos através de 
um trabalho plural e partilhado; 

B4. Avaliação 
Sumativa 
Interna 

B4.1. Aspectos 
Positivos 

1. De acordo com os critérios definidos pelo 
CP; 
2. Utilizando a informação recolhida no 
âmbito da avaliação formativa; 
3. Construção de instrumentos através de 
um trabalho plural e partilhado; 
4. Corresponsabilização dos Conselhos de 
Docentes e dos Conselhos de Turma; 
5. Atribuição de uma menção qualitativa nas 
áreas curriculares não disciplinares, nos 2º e 
3º ciclo; 
6. Formulação descritiva da avaliação 
sumativa interna, no 1º ciclo, das áreas 
curriculares disciplinares e não disciplinares; 
7. Apreciações escritas nos documentos de 
avaliação com linguagem acessível a 
qualquer EE; 

B4.2. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

1. Formulação descritiva da avaliação, no 
1.º ciclo, das actividades de enriquecimento 
curricular; 

B6. Processos 
Individuais 
dos Alunos 

B6.1. Aspectos 
Positivos 

1. Inclusão no processo individual dos 
alunos de documentação que revele o seu 
percurso escolar; 

B7. 
Monitorização 
do Processo 

Avaliativo 

B7.1. Aspectos 
Positivos 

1. Implementação das modalidades de 
avaliação, respeitando os critérios definidos; 
2. Monitorização do processo de avaliação 
nas diversas estruturas de orientação 
educativa, pelo CP e pelo CE; 
3. Participação dos alunos, de forma 
sistemática, na sua própria avaliação; 
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C. Estratégias 
de Melhoria 

das 
Aprendizagens 

e dos 
Resultados 

 
 

C1. Aplicação dos 
Planos de 

Recuperação 

C1.1. Aspectos 
Positivos 

1. Elaboração de planos, como estratégia 
de melhoria do sucesso educativo, 
resultante da avaliação sumativa interna; 
2. Elaboração dos planos, no final do 1.º 
período, para os alunos do 1.º ciclo, 
sempre que revelem dificuldades em 
prosseguir com sucesso as 
aprendizagens; 
3. Elaboração dos planos para os alunos 
dos 2º e 3º ciclos, que tenham obtido três 
ou mais níveis inferiores a 3; 
4. Elaboração dos planos, no decurso do 
2.º período, até à interrupção das aulas, 
no Carnaval, sempre que os alunos 
indiciaram dificuldades de aprendizagem; 
5. Elaboração dos planos pelo Conselho 
de Turma nos 2.º e 3.º ciclos, com a 
participação de outros técnicos de 
educação; 
6. Apreciação pelo CP das propostas dos 
planos para avaliação da sua 
adequabilidade às situações 
diagnosticadas; 
7. Apresentação dos planos, depois de 
aprovados, à Direcção Executiva; 
8. Disponibilização dos recursos 
humanos e materiais necessários à 
execução dos planos; 
9. Comunicação aos EE dos planos; 
10. Implementação imediata dos planos; 

C1.2. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

1. Elaboração dos planos no 1.º ciclo com 
a participação dos próprios alunos e, nos 
2º e 3º ciclos, com a participação dos EE; 

C2. Elaboração 
de Planos de 

Acompanhamento 

C2.1. Aspectos 
Positivos 

1. Elaboração de planos, como estratégia 
de melhoria do sucesso educativo, 
resultante da avaliação sumativa interna; 
2. Elaboração dos planos para os alunos 
que foram retidos em resultado da 
avaliação sumativa interna; 
3. Apreciação pelo CP das propostas dos 
planos para avaliação da sua 
adequabilidade às situações 
diagnosticadas; 
4. Apresentação dos planos, depois de 
aprovados, à Direcção Executiva; 
5. Disponibilização dos recursos 
humanos e materiais necessários à 
execução dos planos; 
6. Comunicação aos EE dos planos; 
7. Implementação desde o início do ano 
lectivo; 

C2.2. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

1. Elaboração dos planos nos 1.º, 2º e 3º 
ciclos, com a participação dos próprios 
alunos e dos EE; 
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Tendo em consideração o relatório síntese resultante do preenchimento do roteiro da 

Actividade 1.2 – Resultados e estratégias de melhoria no ensino básico, optou-se por 

efectuar a análise de conteúdo das asserções nas considerações relativas aos 

Resultados Escolares, ao Processo de Avaliação das Aprendizagens dos alunos, às 

Estratégias para a Melhoria das Aprendizagens e resultados e à Avaliação das 

 

C3. Outras 
Estratégias de 

Melhoria 
Organizacional 

C3.1. Aspectos 
Positivos 

1. Humanização do espaço físico do 
Agrupamento; 
2. Elaboração de horários em função dos 
interesses dos alunos; 
3. Participação activa dos EE; 
4. Sistema de comunicação interna do 
Agrupamento; 
5. Sistema de comunicação com a 
comunidade educativa; 

C3.2. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

1. Diversificação ajustada dos recursos 
didáctico-pedagógicos; 

D. Avaliação 

das estratégias 

e dos 

resultados 

alcançados 

D1. Papel do 
Conselho 
Executivo 

D1.1. Aspectos 
Positivos 

1. 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; 

D2. Resultados 
da Avaliação 

Externa e Interna 

D2.1. Aspectos 
Positivos 

1. Monitorização das estratégias de 
melhoria adoptadas; 
2. Participação de todos os intervenientes 
na avaliação realizada; 
3. Criação de momentos de reflexão 
entre os docentes para análise dos 
resultados escolares, com regularidade, 
no decurso do ano lectivo; 
4. 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 
e por ciclo; 
5. Realização de análise comparativa 
entre os resultados obtidos pelos alunos 
do 3.º ciclo na avaliação sumativa interna 
e na sumativa externa (exames 
nacionais); 
6. Elaboração de estudos comparativos 
dos resultados alcançados no final do 
ano lectivo com os do ano anterior; 

D2.2. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

1. 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; 
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Estratégias e dos resultados alcançados que assinalam os pontos mais positivos e os 

aspectos que merecem desenvolvimento por parte de cada unidade de gestão, 

respectivamente.  

 

No que respeita à realização da análise de conteúdo analisámos o material linguístico 

na sua especificidade tendo sido criadas categorias e sub-categorias de análise para 

cada um destes itens. Foi criada para o primeiro item a categoria Resultados 

Escolares, que tem como referência os indicadores de sucesso apurados pela IGE do 

ano lectivo de 2004/2005, na comparação com os resultados obtidos pelos alunos. 

Para o 2.º ciclo tem como referência os resultados nacionais das provas de aferição, e 

no 3.º ciclo os resultados nacionais dos exames do 9.º ano, do ano lectivo 2006/2007. 

 

Para o primeiro item foi criada a categoria Resultados Escolares têm um total de 15 

asserções, com as seguintes sub-categorias: 

 

- Indicadores de Sucesso, com um total 5 asserções, seguidamente transcritas 

dos aspectos 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 desperdício no EB (5,3%), apesar de 4,9% inferior ao indicador de 

referência (10,2%)” 

 

- Provas de Aferição, na sua totalidade com 6 asserções, a seguir explicitadas: 

 

Aspectos Positivos,  

. “Evolução da taxa do sucesso de Língua Portuguesa nos 1.º e 2.º ciclos” 

. “Evolução da taxa do sucesso de Matemática nos 1.º e 2.º ciclos” 
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. “Taxa de sucesso de Língua Portuguesa (91,50%), no 1.º ciclo, 2,4% acima 

da taxa nacional” 

 . “Taxa de sucesso de Língua Matemática (84,30%), no 1.º ciclo, 4% acima da 

taxa nacional” 

 . “Taxa de sucesso de Matemática (72,90%), no 2.º ciclo, 14% acima da taxa 

nacional” 

 

Aspectos a merecerem desenvolvimento, 

. “Taxa de sucesso de Língua Portuguesa (84,30%), no 2.º ciclo, 2,1% abaixo 

da taxa nacional” 

 

- Exames nacionais do 9.º ano, com um total de 4 asserções seguidamente 

transcritas: 

 

Aspectos 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 de sucesso de Matemática” 

 . “Taxa de Língua Portuguesa (86,30%), 1,7% abaixo da taxa nacional” 

 . “Taxa de Matemática (44,40%), apesar de 15,4% acima da taxa nacional” 

 

Para o segundo item foi criada a categoria Processo de avaliação das Aprendizagens 

dos alunos com um total de 30 asserções, com as seguintes sub-categorias: 

 
 

- Critérios de Avaliação desta Unidade de Gestão, com um total de 8 

asserções: 

 

Aspectos 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 CP, após análise e negociação, para 

cada ciclo de escolaridade” 

. “Inclusão dos critérios definidos no PCA” 
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 . “Divulgação dos critérios de avaliação definidos junto de todos os docentes, 

técnicos, alunos e EE” 

 

Aspectos a merecerem desenvolvimento, 

 . “Elaboração e apresentação ao CP das propostas de definição dos critérios 

de avaliação pelas estruturas de gestão intermédia/estruturas de apoio educativo” 

 . “Definição dos critérios de avaliação pelo CP, após análise e negociação, para 

cada ano de escolaridade, e para a marcação das datas das provas/testes de 

avaliação” 

. “Inclusão dos critérios definidos no PCT” 

 . “Construção dos instrumentos de avaliação, tendo em consideração a 

definição dos critérios de avaliação pelo CP” 

 

- Avaliação Diagnóstica, com 5 asserções a seguir explicitadas dos aspectos 

positivos: 

 

 . “Articulação da avaliação diagnóstica com as estratégias de diferenciação 

pedagógica” 

 . “Realização de testes de avaliação diagnóstica, com base nas matrizes 

construídas, para os alunos do mesmo ano de escolaridade” 

 . “Construção de matrizes uniformes para as provas/testes através de um 

trabalho plural e partilhado” 

 . “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” 

 

- Avaliação formativa, com um total de 5 asserções seguidamente explicitadas 

dos aspectos positivos: 

 

 . “No decurso do ano lectivo” 

 . “Assumir 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 de instrumentos através de um trabalho plural e partilhado, no 1.º 

ciclo” 
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- Avaliação Sumativa Interna, com um total de 6 asserções, seguidamente 

transcritas: 

 

Aspectos Positivos, 

 . “De acordo com os critérios definidos pelo CP” 

 . “Utilizando a informação recolhida no âmbito da avaliação formativa” 

 . “Corresponsabilização dos Conselhos de Docentes e dos Conselhos de 

Turma” 

 . “Atribuição de uma menção qualitativa nas áreas curriculares não 

disciplinares, nos 2º e 3º ciclo” 

 . “Construção de instrumentos através de um trabalho plural e partilhado, no 1.º 

ciclo” 

 . “Formulação descritiva da avaliação sumativa interna, no 1º ciclo, das áreas 

curriculares disciplinares e não disciplinares e das actividades de enriquecimento 

curricular” 

. “Apreciações escritas nos documentos de avaliação com linguagem acessível 

a qualquer EE” 

 

 

- Avaliação Sumativa Extraordinária, com uma única asserção, a seguir 

explicitadas dos aspectos positivos: 

 

. “Apresentação ao CP, pelo Conselho de Turma (2º e 3º ciclos), das propostas 

de retenção repetida dos alunos, acompanhadas dos pareceres dos EE, e de um 

plano de acompanhamento e de uma proposta para percurso alternativo ou curso de 

educação e formação” 

 

- Processo Individuais dos Alunos, com uma única asserção dos aspectos a 

merecerem desenvolvimento: 

 

 . “Inclusão no processo individual dos alunos do Percurso Curricular Alternativo 

de documentação que revele o seu percurso escolar” 

 

- Monitorização do Processo Avaliativo, com 3 asserções na sua totalidade dos 

aspectos positivos: 
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 . “Implementação das modalidades de avaliação, respeitando os critérios 

definidos” 

 . “Monitorização do processo de avaliação pelo CE, pelo CP e nas diversas 

Estruturas de Orientação Educativa ” 

 . “Participação dos alunos, de forma sistemática, na sua própria avaliação” 

 

 

Para o terceiro item foi criada a categoria Estratégias para a melhoria das 

aprendizagens e resultados com 25 asserções na sua totalidade, com as seguintes 

sub-categorias: 

 

- Aplicação de Planos de Recuperação, com um total de 10 asserções: 

 

Aspectos Positivos,  

 . “Elaboração de planos de recuperação, como estratégia de melhoria do 

sucesso educativo, resultante da avaliação sumativa interna” 

 . “Elaboração dos planos, no final do 1.º período, para os alunos do 1.º ciclo, 

sempre que revelem dificuldades em prosseguir com sucesso as aprendizagens” 

 . “Elaboração dos planos para os alunos dos 2º e 3º ciclos, que tenham obtido 

três ou mais níveis inferiores a 3” 

 . “Elaboração dos planos, no decurso do 2.º período, até à interrupção das 

aulas, no Carnaval, sempre que os alunos indiciaram dificuldades de aprendizagem” 

 . “Elaboração dos planos 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 EE” 

 . “Apreciação pelo CP das propostas dos planos para avaliação da sua 

adequabilidade às situações diagnosticadas” 

 . “Apresentação dos planos, depois de aprovados, à Direcção Executiva” 

 . “Disponibilização dos recursos humanos e materiais necessários à execução 

dos planos; 

 . “Comunicação aos EE dos planos” 

 . “Implementação imediata dos planos” 

  

 

 - Elaboração de Planos de Acompanhamento, na sua totalidade com 7 

asserções: 
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Aspectos Positivos,  

. “Elaboração de planos de recuperação, como estratégia de melhoria do 

sucesso educativo, resultante da avaliação sumativa interna” 

. “Elaboração dos planos para os alunos que foram retidos em resultado da 

avaliação sumativa interna” 

. “Elaboração dos planos 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 EE; 

. “Apreciação pelo CP das propostas dos planos para avaliação da sua 

adequabilidade às situações diagnosticadas” 

 . “Apresentação dos planos, depois de aprovados, à Direcção Executiva” 

 . “Disponibilização dos recursos humanos e materiais necessários à execução 

dos planos; 

 . “Comunicação aos EE dos planos” 

 . “Implementação desde do início do ano lectivo” 

 

- Outras Estratégias de melhoria organizacional, com 6 asserções na sua 

totalidade, seguidamente transcritas: 

 

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” 

 . “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 potencializ;adores 

do sucesso educativo dos alunos” 

 

 
Para o terceiro e último item, foi criada a Categoria Avaliação da Estratégias e dos 

Resultados alcançados com 10 asserções no total, dividas pelas seguintes sub-

categorias: 
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- Papel do Conselho Executivo, com um total de 2 asserções, seguidamente 

transcritas: 

 

Aspectos 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” 

 . “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” 

 

 

- Resultados da Avaliação Externa e Interna, com um total de 8 asserções 

seguidamente transcritas: 

 

Aspectos Positivos,  

 . “Monitorização das estratégias de melhoria adoptadas” 

. “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 2.º ciclo na avaliação sumativa interna e nas provas de aferição, 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” 

 . “Participação de todos os intervenientes na avaliação realizada”  

 

Aspectos a merecerem desenvolvimentos,  

 . “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” 

 . “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” 
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Análise de Conteúdo do Relatório Síntese do Agrupamento de 
Escolas de Montemor-o-Velho 

 

Categoria Sub - Categoria Unidade de Registo 

A. Resultados 
Escolares 

A1. 
Indicadores 
de Sucesso 

A1.1 Aspectos 
Positivos 

1. Taxa de transição ao 2.º ciclo (98,1%), 
2,1% acima do indicador de referência 
(96%); 
2. No 4.º ano, transitaram 100% dos 
alunos com Plano de Acompanhamento; 
3. No 4.º ano, transitaram, apenas 60% 
com Plano de Recuperação; 
4. Taxa de desperdício no Ensino Básico 
(0%), abaixo do indicador de referência 
(10,6%); 
5. Taxa de sucesso (83,1%), 3,3% acima 
do indicador de referência (79,8%); 
6. Taxa de transição no 3.º ciclo (83%), 
2,3% acima do indicador de referência 
(80,7%); 
7. No 9.º Ano transitaram 88,5% dos 
alunos com Plano de Recuperação; 
8. No 9.º Ano transitaram, 75% com Plano 
de Acompanhamento; 

A2. Provas de 
Aferição 

A2.1. Aspectos 
Positivos 

 

1. Taxa de sucesso de Língua Portuguesa 
(90,10%), no 1.º ciclo, 1%, acima da taxa 
nacional; 
2. Taxa de sucesso de Matemática 
(85,50%), no 1.º ciclo, 5,2%, acima da taxa 
nacional; 

A2.2. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

1. Taxa de sucesso de Língua Portuguesa 
(67,50%), no 2.º ciclo, 17,9 % abaixo da 
taxa nacional; 
2. Taxa de sucesso de Matemática 
(43,50%), no 2.º ciclo, 15,4% abaixo da 
taxa nacional; 

A3. Exames 
Nacionais do 

9.º ano 

A3.1. Aspectos 
Positivos 

1. Evolução da taxa de sucesso de língua 
Portuguesa; 
2. Taxa de sucesso de Língua Portuguesa 
(90,90%), 2,9% acima da taxa nacional; 

A3.2. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

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

B. Processo de 
Avaliação das 
aprendizagens 

dos alunos 
B1. Critérios 
de Avaliação 

desta Unidade 
de Gestão 

B1.1. Aspectos 
Positivos 

1. Elaboração das propostas de definição 
dos critérios de avaliação pelas estruturas 
de gestão intermédia; 
2. Apresentação das propostas de 
definição dos critérios de avaliação ao CP; 
3. Definição dos critérios de avaliação pelo 
CP, após análise e negociação, para cada 
ciclo de escolaridade; 
4. Construção dos instrumentos de 
avaliação, tendo em consideração a 
definição dos critérios de avaliação; 
5. Inclusão dos critérios definidos no PCA 
e nos PCT; 
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B1.2. Aspectos a 

merecerem 
desenvolvimento 

1. Elaboração das propostas de definição 
dos critérios de avaliação pelos Conselhos 
de Directores de Turma; 
2. Definição dos critérios de avaliação pelo 
CP, após análise e negociação, para cada 
ano de escolaridade; 
3. Definição dos critérios pelo CP, após 
análise e negociação, para a marcação das 
datas das provas/testes de avaliação; 
4. Divulgação dos critérios de avaliação 
definidos junto dos EE; 

B2. Avaliação 
Diagnóstica 

B2.1. Aspectos 
Positivos 

1. Articulação da avaliação diagnóstica com 
as estratégias de diferenciação pedagógica; 

B2.2. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

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

B3. Avaliação 
Formativa 

B3.1. Aspectos 
Positivos 

1. No decurso do ano lectivo; 
2. Assumir um carácter contínuo e 
sistemático; 

3. Articulação da avaliação formativa com a 
avaliação diagnóstica no respeito pelos 
critérios definidos pelo CP; 
4. Utilização de uma variedade de 
instrumentos de avaliação formativa; 

B3.2. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

1. Construção de instrumentos através de 
um trabalho plural e partilhado; 

B4. Avaliação 
Sumativa 
Interna 

B4.1. Aspectos 
Positivos 

1. De acordo com os critérios definidos pelo 
CP; 
2. Utilizando a informação recolhida no 
âmbito da avaliação formativa; 
3. Corresponsabilização dos Conselhos de 
Docentes e dos Conselhos de Turma; 
4. Formulação descritiva da avaliação 
sumativa interna, no 1º ciclo, das áreas 
curriculares disciplinares e não disciplinares 
e das actividades de enriquecimento 
curricular; 
5. Atribuição de uma menção qualitativa nas 
áreas curriculares não disciplinares, nos 2º e 
3º ciclo; 
6. Apreciações escritas nos documentos de 
avaliação com linguagem acessível a 
qualquer EE; 

B5. Avaliação 
Sumativa 

Extraordinária 

B5.1. Aspectos 
Positivos 

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

B5.2. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

1. Apresentação ao CP, pelo conselho de 
turma (2º e 3º ciclos), das propostas de 
retenção repetida dos alunos, 
acompanhadas dos pareceres dos EE, bem 
como do respectivo plano de 
acompanhamento e de uma proposta para 
curso de educação e formação; 
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B6. Processos 
Individuais dos 

Alunos 

B6.1. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

1. Inclusão, nos processos individuais 
dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos, de 
documentação que revele o seu percurso 
escolar; 

B7. Monitorização 
do Processo 

Avaliativo 

B7.1. Aspectos 
Positivos 

1. Implementação das modalidades de 
avaliação, respeitando os critérios 
definidos; 
2. Monitorização do processo de 
avaliação nas diversas estruturas de 
orientação educativa, pelo CP e pelo CE; 

C. Estratégias 
de Melhoria 

das 
Aprendizagens 

e dos 
Resultados 

C1. Aplicação dos 
Planos de 

Recuperação 

C1.1. Aspectos 
Positivos 

1. Elaboração de planos, como estratégia 
de melhoria do sucesso educativo, 
resultante da avaliação sumativa interna; 
2. Elaboração dos planos, no final do 1.º 
período, para os alunos do 1.º ciclo, 
sempre que revelem dificuldades em 
prosseguir com sucesso as 
aprendizagens; 
3. Elaboração dos planos para os alunos 
dos 2º e 3º ciclos, que tenham obtido três 
ou mais níveis inferiores a 3; 
4. Elaboração dos planos, no decurso do 
2.º período, até à interrupção das aulas, 
no Carnaval, sempre que os alunos 
indiciaram dificuldades de aprendizagem; 
6. Apreciação pelo CP das propostas dos 
planos para avaliação da sua 
adequabilidade às situações 
diagnosticadas; 
7. Apresentação dos planos, depois de 
aprovados, à Direcção Executiva; 
8. Disponibilização dos recursos 
humanos e materiais necessários à 
execução dos planos; 
9. Comunicação aos EE dos planos; 
10. Implementação imediata dos planos; 

C1.2. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

1. Elaboração dos planos 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 EE; 

C2. Elaboração 
de Planos de 

Acompanhamento 

C2.1. Aspectos 
Positivos 

1. Elaboração de planos, como estratégia 
de melhoria do sucesso educativo, 
resultante da avaliação sumativa interna; 
2. Elaboração dos planos para os alunos 
que foram retidos em resultado da 
avaliação sumativa interna; 
3. Apreciação pelo CP das propostas dos 
planos para avaliação da sua 
adequabilidade às situações 
diagnosticadas; 
4. Apresentação dos planos, depois de 
aprovados, à Direcção Executiva; 
5. Disponibilização dos recursos 
humanos e materiais necessários à 
execução dos planos; 
6. Comunicação aos EE dos planos; 
7. Implementação desde o início do ano 
lectivo; 
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C2.2. Aspectos a 

merecerem 
desenvolvimento 

1. Elaboração dos planos 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 EE; 

C3. Elaboração 
de Planos de 

Desenvolvimento 

C3.1. Aspectos 
Positivos 

1. Apreciação pelo CP das propostas dos 
planos para avaliação da sua 
adequabilidade às situações 
diagnosticadas; 
2. Apresentação dos planos, depois de 
aprovados, à Direcção Executiva; 
3. Disponibilização dos recursos 
humanos e materiais necessários à 
execução dos planos; 
4. Comunicação aos EE dos planos; 
5. Elaboração do plano, no final do 1.º 
período, para a aluna do 1.º ciclo, que 
revelou capacidades excepcionais de 
aprendizagem e implementação imediata 
desse plano; 

C3.2. Aspectos a 
merecerem 

desenvolvimento 

1. Elaboração dos planos 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 EE; 

C3. Outras 
Estratégias de 

Melhoria 
Organizacional 

C3.1. Aspectos 
Positivos 

1. Humanização do espaço físico do 
Agrupamento; 
2. Elaboração de horários em função dos 
interesses dos alunos; 
3. Atendimento dos EE em tempo 
ajustado aos seus horários laborais; 
4. Diversificação ajustada dos recursos 
didáctico-pedagógicos; 
5. Sistema de comunicação interna do 
Agrupamento; 
6. Sistema de comunicação com a 
comunidade educativa; 

D. Avaliação 

das estratégias 

e dos 

resultados 

alcançados 

D1. Papel do 
Conselho 
Executivo 

D1.1. Aspectos 
Positivos 

1. 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; 

D2. Resultados 
da Avaliação 

Externa e Interna 

D2.1. Aspectos 
Positivos 

1. Participação de todos os intervenientes 
na avaliação realizada; 
2. Criação de momentos de reflexão 
entre os docentes para análise dos 
resultados escolares, com regularidade, 
no decurso do ano lectivo; 
3. 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; 
4. Realização de análise comparativa 
entre os resultados obtidos pelos alunos 
do 3.º ciclo na avaliação sumativa interna 
e na sumativa externa (exames 
nacionais); 
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Tendo em consideração o relatório síntese resultante do preenchimento do roteiro da 

Actividade 1.2 – Resultados e estratégias de melhoria no ensino básico, optou-se por 

efectuar a análise de conteúdo das asserções nas considerações relativas aos 

Resultados Escolares, ao Processo de Avaliação das Aprendizagens dos alunos, às 

Estratégias para a Melhoria das Aprendizagens e resultados e à Avaliação das 

Estratégias e dos resultados alcançados que assinalam os pontos mais positivos e os 

aspectos que merecem desenvolvimento por parte de cada unidade de gestão, 

respectivamente.  

 

No que respeita à realização da análise de conteúdo analisámos o material linguístico 

na sua especificidade tendo sido criadas categorias e sub-categorias de análise para 

cada um destes itens. Foi criada para o primeiro item a categoria Resultados 

Escolares, que tem como referência os indicadores de sucesso apurados pela IGE do 

ano lectivo de 2004/2005, na comparação com os resultados obtidos pelos alunos. 

Para o 2.º ciclo tem como referência os resultados nacionais das provas de aferição, e 

no 3.º ciclo os resultados nacionais dos exames do 9.º ano, do ano lectivo 2006/2007. 

 

Para o primeiro item foi criada a categoria Resultados Escolares têm um total de 16 

asserções, com as seguintes sub-categorias: 

 

- Indicadores de Sucesso, com um total 8 asserções, seguidamente transcritas 

dos aspectos positivos: 

 

. “Taxa de transição ao 2.º ciclo (98,1%), 2,1% acima do indicador de referência 

(96%)” 

. “No 4.º ano, transitaram 100% dos alunos com Plano de Acompanhamento” 

. “No 4.º ano, transitaram, apenas 60% com Plano de Recuperação” 

 

 
D2.2. Aspectos a 

merecerem 
desenvolvimento 

1. Elaboração de estudos comparativos 
dos resultados alcançados no final do 
ano lectivo com os do ano anterior; 
2. 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; 
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. “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%)” 

. “No 9.º Ano transitaram 88,5% dos alunos com Plano de Recuperação” 

. “No 9.º Ano transitaram, 75% com Plano de Acompanhamento” 

 

 

- Provas de Aferição, na sua totalidade com 2 asserções, a seguir explicitadas: 

 

Aspectos Positivos,  

. “Taxa de sucesso de Língua Portuguesa (90,10%), no 1.º ciclo, 1%, acima da 

taxa nacional” 

. “Taxa de sucesso de Matemática (85,50%), no 1.º ciclo, 5,2%, acima da taxa 

nacional” 

 

Aspectos a merecerem desenvolvimento, 

. “Taxa de sucesso de Língua Portuguesa (67,50%), no 2.º ciclo, 17,9 % abaixo 

da taxa nacional” 

. “Taxa de sucesso de Matemática (43,50%), no 2.º ciclo, 15,4% abaixo da taxa 

nacional” 

 

- Exames nacionais do 9.º ano, com um total de 4 asserções seguidamente 

transcritas: 

 

Aspectos positivos, 

. “Evolução da taxa de sucesso da Língua Portuguesa” 

. “Taxa de sucesso de Língua Portuguesa (90,90%), 2,9% acima da taxa 

nacional” 

 

Aspectos a merecerem desenvolvimento, 

. “Evolução da taxa de sucesso de Matemática” 

 . “Taxa de sucesso de Matemática (25,80%), 3,2 % abaixo da taxa nacional” 

 

Para o segundo item foi criada a categoria Processo de avaliação das Aprendizagens 

dos alunos com um total de 28 asserções, com as seguintes sub-categorias: 
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- Critérios de Avaliação desta Unidade de Gestão, com um total de 9 

asserções: 

 

Aspectos Positivos,  

 . “Elaboração das propostas de definição dos critérios de avaliação pelas 

estruturas de gestão intermédia” 

 . “Apresentação das propostas de definição dos critérios de avaliação ao CP” 

. “Construção dos instrumentos de avaliação, tendo em consideração a 

definição dos critérios de avaliação” 

 . “Definição dos critérios de avaliação pelo CP, após análise e negociação, para 

cada ciclo de escolaridade” 

. “Inclusão dos critérios definidos no PCA e nos PCT” 

 

Aspectos a merecerem desenvolvimento, 

 . “Elaboração das propostas de definição dos critérios de avaliação pelos 

Conselhos de Directores de Turma” 

 . “Divulgação dos critérios de avaliação definidos junto de todos os docentes, 

técnicos, alunos e EE” 

 . “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” 

 

 

- Avaliação Diagnóstica, com 3 asserções a seguir explicitadas: 

 

Aspectos Positivos,  

 . “Articulação da avaliação diagnóstica com as estratégias de diferenciação 

pedagógica” 

 

Aspectos a merecerem desenvolvimentos, 

 . “Realização de testes de avaliação diagnóstica, com base nas matrizes 

construídas, para os alunos do mesmo ano de escolaridade” 

 . “Construção de matrizes uniformes para as provas/testes através de um 

trabalho plural e partilhado” 
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- Avaliação formativa, com um total de 5 asserções seguidamente explicitadas: 

 

Aspectos Positivos, 

 . “No decurso do ano lectivo” 

 . “Assumir 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” 

 

Aspectos a merecerem desenvolvimento,  

 . “Construção de instrumentos através de um trabalho plural e partilhado” 

 

- Avaliação Sumativa Interna, com um total de 6 asserções, seguidamente 

transcritas: 

 

Aspectos Positivos, 

 . “De acordo com os critérios definidos pelo CP” 

 . “Utilizando a informação recolhida no âmbito da avaliação formativa” 

 . “Corresponsabilização dos Conselhos de Docentes e dos Conselhos de 

Turma” 

 . “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 ciclo” 

. “Apreciações escritas nos documentos de avaliação com linguagem acessível 

a qualquer EE” 

 

 

- Avaliação Sumativa Extraordinária, com um total de 2 asserções, a seguir 

explicitadas: 

 

Aspectos Positivos, 

. “Apresentação ao CP, pelo professor do 1º ciclo, das propostas de retenção 

repetida dos alunos, acompanhadas dos pareceres dos EE, dos serviços 
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especializados de apoio educativo e dos psicólogos, bem como do respectivo plano de 

acompanhamento” 

 

Aspectos a merecerem desenvolvimento, 

. “Apresentação ao CP, pelo conselho de turma (2º e 3º ciclos), das propostas 

de retenção repetida dos alunos, acompanhadas dos pareceres dos EE, bem como do 

respectivo plano de acompanhamento e de uma proposta para curso de educação e 

formação” 

 

- Processo Individuais dos Alunos, com uma única asserção dos aspectos a 

merecerem desenvolvimento: 

 

 . “Inclusão, nos processos individuais dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos, de 

documentação que revele o seu percurso escolar” 

 

- Monitorização do Processo Avaliativo, com 4 asserções na sua totalidade dos 

aspectos positivos: 

 

 . “Implementação das modalidades de avaliação, respeitando os critérios 

definidos” 

 . “Monitorização do processo de avaliação pelo CE, pelo CP e nas diversas 

Estruturas de Orientação Educativa ” 

 

 

Para o terceiro item foi criada a categoria Estratégias para a melhoria das 

aprendizagens e resultados com 31 asserções na sua totalidade, com as seguintes 

sub-categorias: 

 

- Aplicação de Planos de Recuperação, com um total de 11 asserções: 

 

Aspectos Positivos,  

 . “Elaboração de planos de recuperação, como estratégia de melhoria do 

sucesso educativo, resultante da avaliação sumativa interna” 

 . “Elaboração dos planos, no final do 1.º período, para os alunos do 1.º ciclo, 

sempre que revelem dificuldades em prosseguir com sucesso as aprendizagens” 

 . “Elaboração dos planos para os alunos dos 2º e 3º ciclos, que tenham obtido 

três ou mais níveis inferiores a 3” 
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 . “Elaboração dos planos, no decurso do 2.º período, até à interrupção das 

aulas, no Carnaval, sempre que os alunos indiciaram dificuldades de aprendizagem” 

 . “Elaboração dos planos 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 EE” 

 . “Apreciação pelo CP das propostas dos planos para avaliação da sua 

adequabilidade às situações diagnosticadas” 

 . “Apresentação dos planos, depois de aprovados, à Direcção Executiva” 

 . “Disponibilização dos recursos humanos e materiais necessários à execução 

dos planos; 

 . “Comunicação aos EE dos planos” 

 . “Implementação imediata dos planos” 

 

Aspectos a merecerem desenvolvimento, 

 . “Elaboração dos planos 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 EE” 

  

 

 - Elaboração de Planos de Acompanhamento, na sua totalidade com 7 

asserções: 

 

Aspectos Positivos,  

. “Elaboração de planos de recuperação, como estratégia de melhoria do 

sucesso educativo, resultante da avaliação sumativa interna” 

. “Elaboração dos planos para os alunos que foram retidos em resultado da 

avaliação sumativa interna” 

. “Apreciação pelo CP das propostas dos planos para avaliação da sua 

adequabilidade às situações diagnosticadas” 

 . “Apresentação dos planos, depois de aprovados, à Direcção Executiva” 

 . “Disponibilização dos recursos humanos e materiais necessários à execução 

dos planos; 

 . “Comunicação aos EE dos planos” 

 . “Implementação desde o início do ano lectivo” 

 

Aspectos a merecerem desenvolvimento, 
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 . “Elaboração dos planos 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 EE” 

 

- Elaboração dos Planos de Desenvolvimento, com um total de 6 asserções: 

 

 

Aspectos Positivos,  

 . “Apreciação pelo CP das propostas dos planos para avaliação da sua 

adequabilidade às situações diagnosticadas” 

 . “Apresentação dos planos, depois de aprovados, à Direcção Executiva” 

 . “Disponibilização dos recursos humanos e materiais necessários à execução 

dos planos; 

 . “Comunicação aos EE dos planos” 

. “Elaboração do plano, 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 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 EE” 

 

- Outras Estratégias de melhoria organizacional, com 6 asserções na sua 

totalidade, seguidamente transcritas dos 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” 

 . “Diversificação ajustada dos recursos didáctico-pedagógicos” 

 . “Sistema de comunicação interna do Agrupamento” 

 . “Sistema de comunicação com a Comunidade Educativa; 
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Para o terceiro e último item, foi criada a Categoria Avaliação da Estratégias e dos 

Resultados alcançados com 7 asserções no total, dividas pelas seguintes sub-

categorias: 

 
 

- Papel do Conselho Executivo, com uma única asserção, seguidamente 

transcritas dos aspectos 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” 

 

- Resultados da Avaliação Externa e Interna, com um total de 6 asserções 

seguidamente transcritas: 

 

Aspectos Positivos,  

 . “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 desenvolvimentos,  

 . “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” 

 


	Análise de Conteúdo do agrupamento de escolas de Mira
	Sub - Categoria
	Unidade de Registo

	Categoria
	A1.1 Pontos Fortes
	2. Transitaram de ano 81,3 % dos alunos com planos de recuperação;
	3. Transitaram de ano 100% com planos de acompanhamento;

	A1. Indicadores de Sucesso
	A1.2. Aspectos a merecerem desenvolvimento
	1. Taxa de transição ao 2.º ciclo com 11 ou mais anos (3,3%), 3,3% superior ao indicador de referência (0 %);
	2. Taxa de desperdício no ensino básico (2, 4 %), apesar de 8,2% inferior à média do indicador de referência (13, 4%);

	A. Resultados Escolares
	A2.1. Pontos Fortes
	1. Taxa de sucesso de Língua Portuguesa (94,2), no 1.º ciclo, 5,1% acima da média nacional;
	2. Taxa de Matemática (85%), no 1.º ciclo, 4,7 % acima  da taxa nacional;
	3. Taxa de sucesso de Língua Portuguesa (89,6%), no 2.º ciclo, 4,2% acima da taxa nacional;
	4. Taxa de sucesso de Matemática (70,5%), no 2.º ciclo, 11,6% acima da taxa nacional;

	A2. Provas de Aferição

	Análise de Conteúdo do agrupamento de escolas de Paderne
	Sub - Categoria
	Unidade de Registo

	Categoria

	Análise de Conteúdo do agrupamento de escolas de Taveiro
	Sub - Categoria
	Unidade de Registo

	Categoria
	A1.1.
	1.Taxa de transição ao 2.º ciclo (100%), 4,8% acima do indicador de referência (95,2%)

	A1. Indicadores de Sucesso
	A1.2. Aspectos a merecerem desenvolvimento
	1. Taxa de transição ao 2.º ciclo com 11 ou mais anos (1,5%), o,2% superior ao indicador de referência (1,3%);
	2. Taxa de desperdício no EB (3,3%), apesar de inferior à média do indicador de referência (10,2%);
	3. Taxa de transição no 3.º ciclo (78,8%), 0,1% inferior à média do indicador de referência (78,9%);
	4. Taxa de sucesso no 3.º ciclo (79,9%), 1,9% inferior ao indicador de referência (80,9%)

	A. Resultados Escolares
	A2.1. Pontos Fortes
	1. Taxa de sucesso de Língua Portuguesa (93,8%), no 1.º ciclo, 4,7% acima da taxa nacional;
	2. Taxa de sucesso de Matemática (81,5%), no 1.º ciclo, 1,2% acima da taxa nacional;
	3. Taxa de sucesso de Língua Portuguesa (89,1%), no 2.º ciclo, 3,7% acima da taxa nacional;
	4. Taxa de sucesso de Matemática (70,3%), no 2.º ciclo, 11,4% acima da taxa nacional;

	A2. Provas de Aferição
	A3.1. Pontos Fortes
	1. Taxa de sucesso de Língua Portuguesa (100%), no ano lectivo 2006/2007 é 12% acima da média nacional;

	A3. Exames Nacionais de 9. ano
	A3.2. Aspectos a merecerem desenvolvimentos
	2. Taxa de sucesso de Matemática (31%), no ano lectivo 2006/2007, apesar de 2% acima da média nacional;
	3. Evolução da taxa de sucesso de Matemática;


	Análise do agrupamento de Alhadas
	Sub - Categoria
	Unidade de Registo

	Categoria
	A1.1 Aspectos Positivos
	A1. Indicadores de Sucesso
	A1.2. Aspectos a merecerem desenvolvimento
	A. Resultados Escolares
	A2.1. Aspectos Positivos
	1. Taxa de sucesso de Língua Portuguesa (94,65%), no 1.º ciclo, 10,55% acima da taxa nacional;
	2. Taxa de sucesso de Matemática (92,37%), no 1.º ciclo, 12,07% acima da taxa nacional;
	3. Taxa de sucesso de Matemática (60,61%), no 2.º ciclo, 1,71% acima da taxa nacional;

	A2. Provas de Aferição
	A2.2. Aspectos a merecerem desenvolvimento
	1. Taxa de sucesso de Língua Portuguesa (78,78%), no 2.º ciclo, 6,62% abaixo da taxa nacional;

	A3.1. Aspectos Positivos
	1. Taxa de sucesso de Língua Portuguesa, embora com uma taxa de sucesso de apenas 48,2% no ano lectivo 2005/2006;

	A3. Exames Nacionais do 9.º ano
	A3.2. Aspectos a merecerem desenvolvimento
	1. Evolução da taxa de sucesso de Matemática; 
	2. Taxa de sucesso de Língua Portuguesa, 5,5% abaixo da taxa nacional;
	3. Taxa de sucesso de Matemática, 4% abaixo da taxa nacional;
	1. Reflexão sobre os critérios de avaliação por parte dos docentes do Agrupamento em sede das estruturas de orientação educativa;
	2. Elaboração das propostas de definição dos critérios de avaliação pelas estruturas de gestão intermédia;
	3. Apresentação das propostas de definição dos critérios de avaliação ao CP;
	4. Definição dos critérios de avaliação pelo CP, após análise e negociação, para cada ano e ciclo de escolaridade;
	5. Divulgação dos critérios de avaliação definidos junto dos EE;


	Análise do agrupamento de Buarcos
	Sub - Categoria
	Unidade de Registo

	Categoria
	A1.1 Aspectos Positivos
	A1. Indicadores de Sucesso
	A1.2. Aspectos a merecerem desenvolvimento
	A. Resultados Escolares
	A2.1. Aspectos Positivos
	1. Taxa de sucesso de Língua Portuguesa (90,10%), no 1.º ciclo, 1%, acima da taxa nacional;
	2. Taxa de sucesso de Matemática (85,50%), no 1.º ciclo, 5,2%, acima da taxa nacional;

	A2. Provas de Aferição
	A2.2. Aspectos a merecerem desenvolvimento
	1. Taxa de sucesso de Língua Portuguesa (80,9%), no 2.º ciclo, 4,5% abaixo da taxa nacional;
	2. Taxa de sucesso de Matemática (50%), no 2.º ciclo, 8,9% abaixo da taxa nacional;

	A3.1. Aspectos Positivos
	1. Evolução da taxa de sucesso de língua Portuguesa;
	2. Taxa de sucesso de Língua Portuguesa (100%), 12% acima da taxa nacional;

	A3. Exames Nacionais do 9.º ano
	A3.2. Aspectos a merecerem desenvolvimento
	1. Evolução da taxa de sucesso de Matemática; 
	2. Taxa de sucesso de Matemática (55,5%), apesar de 26,5% acima da taxa nacional;
	1. Reflexão sobre os critérios de avaliação por parte dos docentes do Agrupamento em sede das estruturas de orientação educativa;
	2. Elaboração das propostas de definição dos critérios de avaliação pelas estruturas de gestão intermédia;
	3. Apresentação das propostas de definição dos critérios de avaliação ao CP;
	4. Definição dos critérios de avaliação pelo CP, após análise e negociação, para cada ciclo de escolaridade;
	5. Inclusão dos critérios definidos no PCA;
	6. Divulgação dos critérios de avaliação definidos junto dos EE;


	Análise do agrupamento de Caranguejeira
	Sub - Categoria
	Unidade de Registo

	Categoria
	A1.1 Aspectos Positivos
	A1. Indicadores de Sucesso
	A1.2. Aspectos a merecerem desenvolvimento
	A. Resultados Escolares
	A2.1. Aspectos Positivos
	1. Evolução da taxa do sucesso de Língua Portuguesa nos 1.º e 2.º ciclos;
	2. Evolução da taxa do sucesso de Matemática nos 1.º e 2.º ciclos;
	3. Taxa de sucesso de Língua Portuguesa (91,50%), no 1.º ciclo, 2,4% acima da taxa nacional;
	4. Taxa de sucesso de Língua Matemática (84,30%), no 1.º ciclo, 4% acima da taxa nacional;
	5. Taxa de sucesso de Matemática (72,90%), no 2.º ciclo, 14% acima da taxa nacional;

	A2. Provas de Aferição
	A2.2. Aspectos a merecerem desenvolvimento
	1. Taxa de sucesso de Língua Portuguesa (84,30%), no 2.º ciclo, 2,1% abaixo da taxa nacional;

	A3.1. Aspectos Positivos
	1. Evolução da taxa do sucesso de Língua Portuguesa, apesar de no ano lectivo 2005/2006 ser de apenas 51,70%;

	A3. Exames Nacionais do 9.º ano
	A3.2. Aspectos a merecerem desenvolvimento
	1. Evolução da taxa de sucesso de Matemática; 
	2. Taxa de Língua Portuguesa (86,30%), 1,7% abaixo da taxa nacional;
	3. Taxa de Matemática (44,40%), apesar de 15,4% acima da taxa nacional;
	1. Reflexão sobre os critérios de avaliação por parte dos docentes do Agrupamento em sede das estruturas de orientação educativa;
	2. Definição dos critérios de avaliação pelo CP, após análise e negociação, para cada ciclo de escolaridade;
	3. Inclusão dos critérios definidos no PCA;
	4. Divulgação dos critérios de avaliação definidos junto dos EE;


	Análise do agrupamento de Febres
	Sub - Categoria
	Unidade de Registo

	Categoria
	A1.1 Aspectos Positivos
	A1. Indicadores de Sucesso
	A1.2. Aspectos a merecerem desenvolvimento
	A. Resultados Escolares
	A2.1. Aspectos a merecerem desenvolvimento
	1. Taxa de sucesso de Língua Portuguesa (78,16%), no 1.º ciclo, 10,94%, abaixo da taxa nacional;
	2. Taxa de sucesso de Matemática (78,16%), no 1.º ciclo, 2,14% abaixo da taxa nacional;
	3. Taxa de sucesso de Língua Portuguesa (67,14%), no 2.º ciclo, 18,26% abaixo da taxa nacional;
	4. Taxa de sucesso de Matemática (68,12%), no 2.º ciclo, apesar de 9,22% acima da taxa nacional;

	A2. Provas de Aferição
	A3.1. Aspectos Positivos
	1. Evolução da taxa de sucesso de Língua Portuguesa;
	2. Taxa de sucesso de Língua Portuguesa (88,64%), 0,64% acima da taxa nacional;

	A3. Exames Nacionais do 9.º ano
	A3.2. Aspectos a merecerem desenvolvimento
	1. Evolução da taxa de sucesso de Matemática; 
	2. Taxa do sucesso de Matemática (45,45%), apesar de 15,45% acima da taxa nacional
	1. Elaboração e apresentação ao Conselho Pedagógico (CP) das propostas de definição dos critérios de avaliação pelas estruturas de gestão intermédia;
	2. Definição dos critérios de avaliação pelo CP, após análise e negociação, para cada ciclo de escolaridade;
	1. Reflexão sobre os critérios de avaliação por parte dos docentes do Agrupamento em sede das estruturas de orientação educativa;
	2. Inclusão dos critérios definidos no PCA;
	3. Divulgação dos critérios de avaliação definidos junto dos EE;


	Análise do agrupamento de Mira de Aire e Alvados
	Sub - Categoria
	Unidade de Registo

	Categoria
	A1.1 Aspectos Positivos
	A1. Indicadores de Sucesso
	A1.2. Aspectos a merecerem desenvolvimento
	A. Resultados Escolares
	A2.1. Aspectos Positivos
	1. Taxa de sucesso de Língua Portuguesa (96%), no 1.º ciclo, 6,9% acima da taxa nacional;
	2. Taxa de sucesso de Matemática (87%), no 1.º ciclo, 6,7% acima da taxa nacional;
	3. Taxa de sucesso de Língua Portuguesa (90%), no 2.º ciclo, 4,6% acima da taxa nacional;
	4. Taxa de sucesso de Matemática (72%), no 2.º ciclo, 13,1% acima da taxa nacional;

	A2. Provas de Aferição
	A3.1. Aspectos Positivos
	1. Evolução da taxa de sucesso de Língua Portuguesa, apesar de, no ano lectivo 2005/2006, ter sido apenas de 50%;
	2. Taxa de sucesso de Língua Portuguesa (97%), 9% acima da taxa nacional;

	A3. Exames Nacionais do 9.º ano
	A3.2. Aspectos a merecerem desenvolvimento
	1. Evolução da taxa de sucesso de Matemática; 
	2. Taxa de sucesso de Matemática (48%), apesar de 19% acima da taxa nacional;
	1. Reflexão sobre os critérios de avaliação por parte dos docentes do Agrupamento em sede das estruturas de orientação educativa;
	2. Elaboração das propostas de definição dos critérios de avaliação pelas Estruturas de Gestão Intermédia;
	3. Apresentação das propostas de definição dos critérios de avaliação ao CP;
	2. Definição dos critérios de avaliação pelo CP, após análise e negociação, para cada ciclo de escolaridade;
	3. Inclusão dos critérios definidos no PCA;
	4. Divulgação dos critérios de avaliação definidos junto dos EE;


	Análise do agrupamento de Montemor-o-velho
	Sub - Categoria
	Unidade de Registo

	Categoria
	A1. Indicadores de Sucesso
	A1.1 Aspectos Positivos
	6. Taxa de transição no 3.º ciclo (83%), 2,3% acima do indicador de referência (80,7%);
	7. No 9.º Ano transitaram 88,5% dos alunos com Plano de Recuperação;
	8. No 9.º Ano transitaram, 75% com Plano de Acompanhamento;

	A. Resultados Escolares
	A2.1. Aspectos Positivos
	1. Taxa de sucesso de Língua Portuguesa (90,10%), no 1.º ciclo, 1%, acima da taxa nacional;
	2. Taxa de sucesso de Matemática (85,50%), no 1.º ciclo, 5,2%, acima da taxa nacional;

	A2. Provas de Aferição
	A2.2. Aspectos a merecerem desenvolvimento
	1. Taxa de sucesso de Língua Portuguesa (67,50%), no 2.º ciclo, 17,9 % abaixo da taxa nacional;
	2. Taxa de sucesso de Matemática (43,50%), no 2.º ciclo, 15,4% abaixo da taxa nacional;

	A3.1. Aspectos Positivos
	1. Evolução da taxa de sucesso de língua Portuguesa;
	2. Taxa de sucesso de Língua Portuguesa (90,90%), 2,9% acima da taxa nacional;

	A3. Exames Nacionais do 9.º ano
	A3.2. Aspectos a merecerem desenvolvimento
	1. Evolução da taxa de sucesso de Matemática; 
	2. Taxa de sucesso de Matemática (25,80%), 3,2 % abaixo da taxa nacional;
	1. Elaboração das propostas de definição dos critérios de avaliação pelas estruturas de gestão intermédia;
	2. Apresentação das propostas de definição dos critérios de avaliação ao CP;
	3. Definição dos critérios de avaliação pelo CP, após análise e negociação, para cada ciclo de escolaridade;
	4. Construção dos instrumentos de avaliação, tendo em consideração a definição dos critérios de avaliação;
	5. Inclusão dos critérios definidos no PCA e nos PCT;



