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Enquadramento 

Neste ano letivo, a Equipa de Acompanhamento e Avaliação do Projeto Educativo e da 

Elaboração do Plano de Melhoria continuou a ser composta por docentes que integravam o 

conselho pedagógico e a sua atividade passou pela construção de instrumentos de recolha 

de dados, pela recolha e análise de resultados internos e externos, pela aplicação de 

questionários e pelo tratamento dos seus resultados, bem como pela elaboração deste 

documento que pretende fazer a avaliação do Projeto Educativo e apontar caminhos para a 

conceção de um plano de melhoria.  

Assim, ao longo do ano letivo foram recolhidos dados que permitiram verificar o 

cumprimento das metas definidas para cada um dos nove vetores estabelecidos no Projeto 

Educativo do Agrupamento. Os dados trabalhados foram, para além dos recolhidos pela 

equipa, os disponibilizados pelos coordenadores das estruturas de gestão intermédia, 

coordenadores de projetos e pela direção. 

Neste relatório apresentam-se os dados relativos ao cumprimento das metas definidas 

para cada um dos nove vetores, tendo em conta os seus objetivos e respetivas metas, 

procedendo-se, sempre que pareceu oportuno, a uma reflexão e/ou à apresentação de 

propostas de melhoria. 
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Avaliação da Eficácia dos Vetores Estratégicos do Projeto Educativo 

Vetor Estratégico 1 – Flexibilidade e Articulação Curricular 

Objetivo 1 – Implementar a flexibilidade do currículo em todos os anos de escolaridade. 

 
Meta 1 – No 1.º, 5.º, 7.º e 10.º anos, em todas as turmas são utilizadas, no mínimo, 6% de 

horas num Domínio de Autonomia Curricular – DAC. 

 

 
Ano 

% de Horas 
Usadas 

 
Conclusão 

Cruz João Mendes 
Aldeia dos Chãos 
Relvas Verdes 

 

1,7 % 

 
 
 
 

 
 

 
Meta Não Atingida 

Santa Cruz 
Boticos  
S. Bartolomeu 

 

1,7 % 

1 A, 1 B, 1 C 1,7 % 

5.º A 4 % 

5.º B 3,8 % 

5.º C  3,5 % 

5.º D 3 % 

7.º A 2,67 % 

7.º B 3,07 % 

7.º C 3,62 % 

7.º D 3,17 % 

7.º E 3,76 % 

10.º A 0,57 % 

10.º B 1,34 % 

10.º CD 1,73 % 

10.º E 1,53 % 

10.º F 2,69 % 

 

Esta meta não foi alcançada, embora em todas as turmas de 1.º, 5.º, 7.º e 10.º anos 

tenham sido desenvolvidos DAC - Domínio de Autonomia Curricular. Estes resultados 

podem apontar para a necessidade de uma maior sensibilização junto dos conselhos de 

turma para a importância do trabalho colaborativo e de natureza interdisciplinar.  
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Objetivo 2 – Promover a articulação curricular entre: educadores e professores do 1.º ciclo; 

professores do 1.º ciclo e do 2.º ciclo; professores do 2.º ciclo e do 3.º ciclo/secundário. 

 
Meta 1 – No mínimo, são realizadas 2 reuniões, entre ciclos, por ano letivo, para 

articulação vertical do currículo.  

Foram realizadas as reuniões previstas, tendo a meta sido alcançada. 

 
 
Vetor Estratégico 2 – Inclusão e Abordagem Multinível no Acesso ao Currículo 

 

Objetivo 1 – Integrar os alunos e professores recém-chegados ao Agrupamento. 

 
Meta 1 – Promover atividades que abranjam todos os alunos e professores que fiquem 

colocados pela 1.ª vez no agrupamento de modo a obter um grau de satisfação de 85%.  

Considerou-se que a forma mais adequada para a verificar a execução desta e de outras 

metas que neste relatório vão ser referidas, seria a aplicação de um questionário online. 

Este questionário foi aplicado a todos os alunos, desde o 2.º ciclo ao ensino secundário e, 

para tal, um elemento da equipa de Acompanhamento e Avaliação do Projeto Educativo e 

da Elaboração do Plano de Melhoria, com aviso prévio aos diretores de turma, usou a aula 

DTHC (aula que o diretor de turma tem em conjunto com a turma)  para aplicação deste 

questionário. A todos os restantes respondentes, professores, encarregados de educação 

(apenas os representantes de cada turma) e funcionários, foi enviado, por email, um link 

para darem resposta  ao questionário.  

Para efeitos de execução da meta relativa ao vetor em apreço, foram tidas em 

consideração as respostas dadas pelos alunos e professores que integraram a escola pela 

primeira vez, verificando-se o seu grau de satisfação. Os resultados obtidos, embora não 

permitam dizer que a meta tenha sido atingida no que a todos os alunos diz respeito, 

permitem ver que o grau de satisfação dos respondentes situa-se num patamar elevado, 

como se apresenta. 
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ALUNOS /PROFESSORES RESPONDENTES GRAU DE SATISFAÇÃO META 

2.º Ciclo – 25 alunos 25  88,3 % Meta Atingida 

3.º Ciclo – 25 alunos 25 82,6 % Meta Não Atingida 

Secundário – 42 alunos 33 78,8 % Meta Não Atingida 

Professores – 21  14 92,9 % Meta Atingida 

 

 
Objetivo 2 – Implementar a abordagem multinível no acesso ao currículo em todos os anos 

de escolaridade. 

 
Meta 1 – Em todos os anos de escolaridade, em todas as turmas são implementadas as 

medidas de suporte e apoio à aprendizagem.  

Em todos os anos/turmas foram implementadas as medidas de suporte e apoio à 

aprendizagem, sendo, assim, atingida a meta definida para este objetivo. 

 
Vetor Estratégico 3 – Aprendizagens, Competências e Resultados 

 

Objetivo 1 – Monitorizar o desenvolvimento das competências essenciais das crianças na 

educação pré-escolar. 

 
Meta 1 - 95% das crianças, no final da educação pré-escolar, adquirem as competências 

previstas nas três áreas de conteúdo. 

Neste ano letivo a meta não foi atingida, visto que 88,4% das crianças no final da educação 

pré-escolar adquiriram as competências previstas. Facto que as educadoras justificam 

tendo em conta que este grupo etário integrava: 1 criança para quem foi elaborado o 

Relatório Técnico Pedagógico, ao abrigo Decreto-lei 54/2018, de 6 de Junho e  para a qual 

foi solicitado o adiamento de matrícula e redução de turma; 1 criança para quem foi 

elaborado o Relatório Técnico Pedagógico e que irá frequentar o 1º Ciclo, no próximo ano 

letivo; 5 crianças apoiadas pela Equipa Local de Intervenção e 7 crianças de matrícula 

condicional no ingresso ao 1º Ciclo.  
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Objetivo 2 – Monitorizar os resultados internos. 

 
Meta 1 – Aumentar em 3% a média dos resultados internos, tendo como referência a 

média dos últimos três anos letivos. 

Dado que este objetivo abrange todas as disciplinas lecionadas nos vários anos de 

escolaridade, para se ter uma visão mais clara e detalhada dos resultados, considerou-se 

que, embora sendo muito exaustivo, deviam apresentar-se quadros relativos a cada 

disciplina, tal como se segue. 

 
Disciplina 

 
Ano 

Indicador 
de 

Entrada 

 
Meta 

3% 

 
CIF 

2018/2019 

 
Conclusão 

 
 
 

Português 

5.º 3,5 3,60 3,64 Meta Atingida 

6.º 3,5 3,60 3,80 Meta Atingida 

7.º 3,3 3,39 3,30 Meta Não Atingida 

8.º 3,5 3,60 3,40 Meta Não Atingida 

9.º 3,3 3,39 3,20 Meta Não Atingida 

10.º 13,0 13,4 13,3 Meta Não Atingida 

11.º 12,9 13,3 13,5 Meta Atingida 

12.º 13,6 14,0 13,2 Meta Não Atingida 

 

 

 
Disciplina 

 
Ano 

Indicador 
de 

Entrada 

 
Meta 

3% 

 
CIF 

2018/2019 

 
Conclusão 

Inglês 5.º 3,7 3,81 3,73 Meta Não Atingida 

6.º 3,5 3,60 3,91 Meta Atingida 

7.º 3,3 3,39 3,50 Meta Atingida 

8.º 3,4 3,50 3,70 Meta Atingida 

9.º 3,4 3,50 3,50 Meta Atingida 

10.º 13,1 13,5 14,3 Meta Atingida 

11.º 13,8 14,2 15,1 Meta Atingida 

12.º 16,8 17,3 16,5 Meta Não Atingida 

 

 
Disciplina 

 
Ano 

Indicador 
de 

Entrada 

 
Meta 

3% 

 
CIF 

2018/2019 

 
Conclusão 

Francês 7.º 3,4 3,50 3,30 Meta Não Atingida 

8.º 3,5 3,60 3,60 Meta Atingida 

9.º 3,6 3,70 3,60 Meta Não Atingida 
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Disciplina 

 
Ano 

Indicador 
de 

Entrada 

 
Meta 

3% 

 
CIF 

2018/2019 

 
Conclusão 

Espanhol 7.º 3,6 3,70 4,10 Meta Atingida 

8.º 3,6 3,70 3,40 Meta Não Atingida 

9.º 3,6 3,70 3,40 Meta Não Atingida 

 

 

 
Disciplina 

 
Ano 

Indicador 
de 

Entrada 

 
Meta 

3% 

 
CIF 

2018/2019 

 
Conclusão 

HGP/História 5.º 3,8 3,91 3,99 Meta Atingida 

6.º 3,5 3,60 3,96 Meta Atingida 

7.º 3,5 3,60 3,40 Meta Não Atingida 

8.º 3,4 3,50 3,60 Meta Atingida 

9.º 3,4 3,50 3,50 Meta Atingida 

10.º 11,9 12,3 12,2 Meta Não Atingida 

11.º 12,3 12,7 12,8 Meta Atingida 

12.º 12,7 13,1 11,9 Meta Não Atingida 

 

 

 
Disciplina 

 
Ano 

Indicador 
de 

Entrada (*) 

 
Meta 

3% 

 
CIF 

2018/2019 

 
Conclusão 

História e 
Cultura das 

Artes 

10.º 12,15 ---- 11,7 ---- 

11.º 12,4  ---- 14,0  

(*) Os últimos 3 anos a ter em conta são 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018. A disciplina de HCA só iniciou no ano de 

2016/2017, pelo que se apresenta como Indicador de Entrada para o 10.º ano a média dos últimos 2 anos e a para o 

11.º ano apresenta-se a CIF do ano 2017/2018. 

 

 
Disciplina 

 
Ano 

Indicador 
de 

Entrada 

 
Meta 

3% 

 
CIF 

2018/2019 

 
Conclusão 

Filosofia 
Psicologia B 

10.º 13,6 14,0 13,3 Meta Não Atingida 

11.º 13,6 14,0 14,1 Meta Atingida 

12.º 16,6 17,1 16,7 Meta Não Atingida 
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(*) Os últimos 3 anos a ter em conta são 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018. A disciplina de Geografia C só iniciou no 

ano de 2016/2017, pelo que se apresenta como Indicador de Entrada para o 12.º ano a média dos últimos 2 anos.  

 

 
Disciplina 

 
Ano 

Indicador 
de 

Entrada 

 
Meta 

3% 

 
CIF 

2018/2019 

 
Conclusão 

Economia  10.º 12,7 13,1 15,6 Meta Atingida 

11.º 12,4 12,8 14,6 Meta Atingida 

12.º 14,8 15,2 15,7 Meta Atingida 

 

 
Disciplina 

 
Ano 

Indicador 
de 

Entrada 

 
Meta 

3% 

 
CIF 

2018/2019 

 
Conclusão 

Matemática 5.º 3,4 3,50 3,46 Meta Não Atingida 

6.º 3,2 3,29 3,59 Meta Atingida 

7.º 2,9 2,98 3,30 Meta Atingida 

8.º 3,1 3,19 3,30 Meta Atingida 

9.º 3,0 3,09 3,30 Meta Atingida 

10.º 12,3 12,7 12,9 Meta Atingida 

11.º 12,7 13,1 12,9 Meta Não Atingida 

12.º 13,1 13,5 12,5 Meta Não Atingida 

 

 
Disciplina 

 
Ano 

Indicador 
de 

Entrada(*) 

 
Meta 

3% 

 
CIF 

2018/2019 

 
Conclusão 

MACS 10.º 13,5 ----- 14,0 ----- 

11.º 12,1 ---- 11,7 ----- 
(*) Os últimos 3 anos a ter em conta são 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018. A disciplina de MACS de 10.º ano 

apenas foi lecionada nos anos de 2015/16 e 2017/2018, cuja média se apresenta. No 11.º ano, a disciplina foi 

lecionada nos anos de 2016/2017 e 2018/2019, cuja média se apresenta. 

 

 

 
Disciplina 

 
Ano 

Indicador 
de 

Entrada 

 
Meta 

3% 

 
CIF 

2018/2019 

 
Conclusão 

Geografia 7.º 3,3 3,39 3,60 Meta Atingida 

8.º 3,4 3,50 3,80 Meta Atingida 

9.º 3,5 3,60 3,50 Meta Não Atingida 

10.º 11,5 11,8 13,1 Meta Não Atingida 

11.º 12,1 12,5 12,6 Meta Atingida 

12.º 15,1 ----- 13,9 ----- 
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Disciplina 

 
Ano 

Indicador 
de 

Entrada 

 
Meta 

3% 

 
CIF 

2018/2019 

 
Conclusão 

CNA 
Biologia e 
Geologia  
 Biologia 

5.º 3,8 3,91 3,89 Meta Não Atingida 

6.º 3,5 3,60 3,78 Meta Atingida 

7.º 3,2 2,29 3,50 Meta Atingida 

8.º 3,5 3,60 3,70 Meta Atingida 

9.º 3,5 3,60 3,50 Meta Não Atingida 

10.º 13,3 13,7 13,1 Meta Não Atingida 

11.º 13,2 13,6 14,5 Meta Atingida 

12.º 16,6 17,1 16,8 Meta Não Atingida 

 

 

 
Disciplina 

 
Ano 

Indicador 
de 

Entrada(*) 

 
Meta 

3% 

 
CIF 

2018/2019 

 
Conclusão 

 
Física e 

Química 
Física 

Química A 
Física 

7.º 3,1 3,19 3,40 Meta Atingida 

8.º 3,4 3,50 3,50 Meta Atingida 

9.º 3,4 3,50 3,30 Meta Não Atingida 

10.º 11,6 12,0 10,7 Meta Não Atingida 

11.º 12,5 12,9 12,9 Meta Atingida 

12.º 
Física 

16,0 ---- 14,9 ------ 

12.º 
Química 

17,6 18,11 15,7 Meta Não Atingida 

(*) Os últimos 3 anos a ter em conta são 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018. A disciplina de Física, de 12.º ano apenas 

foi lecionada nos anos de 2015/16 e 2017/2018, cuja média se apresenta.  

 

 
Disciplina 

 
Ano 

Indicador 
de 

Entrada 

 
Meta 

3% 

 
CIF 

2018/2019 

 
Conclusão 

Educação 
Física 

5.º 3,6 3,70 3,93 Meta Atingida 

6.º 3,6 3,70 4,03 Meta Atingida 

7.º 3,6 3,70 3,70 Meta Atingida 

8.º 4,0 4,12 3,90 Meta Não Atingida 

9.º 4,0 4,12 3,90 Meta Não Atingida 

10.º 15,6 16,1 15,9 Meta Não Atingida 

11.º 15,7 16,2 15,8 Meta Não Atingida 

12.º 15,4 15,9 15,7 Meta Não Atingida 
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Disciplina 

 
Ano 

Indicador 
de 

Entrada 

 
Meta 

3% 

 
CIF 

2018/2019 

 
Conclusão 

Educação  
Tecnológica 

5.º 3,8 3,91 4,21 Meta Atingida 

6.º 3,5 3,60 4,26 Meta Atingida 

7.º 3,8 3,91 3,40 Meta Não Atingida 

8.º 3,5 3,60 3,60 Meta Atingida 

 

 
Disciplina 

 
Ano 

Indicador 
de 

Entrada 

 
Meta 

3% 

 
CIF 

2018/2019 

 
Conclusão 

Educação 
Musical 

5.º 4,1 4,22 4,22 Meta Atingida 

6.º 3,6 3,70 3,89 Meta Atingida 

 

 
Disciplina 

 
Ano 

Indicador 
de 

Entrada(*) 

 
Meta 

3% 

 
CIF 

2018/2019 

 
Conclusão 

Educação 
Visual 

 

5.º 4,0 4,12 3,94 Meta Não Atingida 

6.º 3,7 3,81 3,97 Meta Atingida 

7.º 3,7 3,81 3,50 Meta Não Atingida 

8.º 3,8 ---- 3,60 ---- 

9.º 3,6 3,70 3,80 Meta Atingida 
(*) Os últimos 3 anos a ter em conta são 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018. No 8.º ano, em 2016/2017 em grande 

parte das turmas não foi atribuída classificação por falta de elementos, pelo que a média apresentada tem apenas 

em conta os anos de 2015; 2017/2018. 

 
Disciplina 

 
Ano 

Indicador 
de 

Entrada 
(*) 

 
Meta 

3% 

 
CIF 

2018/2019 

 
Conclusão 

Desenho A 10.º 15,1 ---- 16,0 ---- 

11.º 15,0 ---- 15,4 ---- 

12.º ---- ---- 15,3 ---- 
(*) Os últimos 3 anos a ter em conta são 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018. A disciplina começou a ser lecionada no 

ano de 2016/17, pelo que para o 10.º ano apresenta-se a média de dois anos (2016/2017; 2017/2018). O 11.º ano 

apenas foi lecionado em 2017/2018, cuja média se apresenta. Nos 3 anos em análise a disciplina não foi lecionada no 

12.º ano. 

 
Disciplina 

 
Ano 

Indicador 
de 

Entrada 

 
Meta 

3% 

 
CIF 

2018/2019 

 
Conclusão 

Geometria  
Descritiva 

10.º 11,6 ---- 12,0 ---- 

11.º 8,8 ---- 13,8 ---- 
(*) Os últimos 3 anos a ter em conta são 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018. A disciplina começou a ser lecionada no 

ano de 2016/17, pelo que para o 10.º ano apresenta-se a média de dois anos (2016/2017; 2017/2018). O 11.º ano 

apenas foi lecionado em 2017/2018, cuja média se apresenta.  
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Disciplina 

 
Ano 

Indicador 
de 

Entrada(*) 

 
Meta 

3% 

 
CIF 

2018/2019 

 
Conclusão 

TIC 5.º  ---  ---- 4,64 ---- 

7.º 4,3 4,42 4,00 Meta Não Atingida 

8.º 4,5 4,63 4,20 Meta Não Atingida 
(*) A disciplina começou a ser lecionada no 5.º ano de escolaridade no presente ano letivo. 

 

 
Disciplina 

 
Ano 

Indicador 
de 

Entrada 

 
Meta 

3% 

 
CIF 

2018/2019 

 
Conclusão 

CDD 5.º ---- ---- 4,18 ----- 

7.º ---- ---- 3,90 ----- 
(*) A disciplina começou a ser lecionada no 5.º ano e no 7.º ano de escolaridade no presente ano letivo.  

 

Pela análise dos dados apresentados verifica-se que foram muitas as disciplinas/ano que 

não atingiram a meta definida, contudo, os resultados situam-se num nível de sucesso, 

dado que em nenhum caso se obtiveram classificações negativas. Contudo, estes dados 

poderão servir para, por exemplo, no seio dos grupos disciplinares, se promover uma 

reflexão, de modo a tentar melhorar os resultados obtidos neste ano letivo. 

 
Objetivo 3 – Monitorizar os resultados escolares nas provas externas. 

 
Meta 1 – Atingir um resultado superior à média nacional em todas as disciplinas do 9.º, 

11.º e 12.º anos sujeitas a avaliação externa e Meta 2 – A discrepância entre a avaliação 

interna e a externa não deve ser superior a 0,15 valores (escala de 1 a 5) no 9.º ano e de 2 

valores no ensino secundário. 

Por estas duas metas estarem interligadas, apresentam-se quadros com dados conjuntos 

das duas metas. Os dados apresentados são os relativos às disciplinas sujeitas a avaliação 

externa (exame nacional) nos 9.º, 11.º e 12.º anos. 

 

 

 

 

 



 
 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 

 

 

11 
 

Disciplinas Sujeitas a Avaliação Externa  – 9.º Ano 

Disciplinas 

Média 
Interna na 
disciplina 

 

Média 
Interna 

nos 
exames 

Média 
nacional 

Comparação da média 
interna dos exames 

com a média nacional 

 
 

Diferença  
CIF / Exame 

Nacional 

 
Diferença CIF/Exame 

0,15 valores 
 

Superior Inferior 
Superior Inferior 

PORTUGUÊS 3,20 3,22 3,00 X --- 
 

0,02 
 

--- 
 

X 

MATEMÁTICA 3,40 3,33 3,17 X --- 
 

0,17 
 

X 
 

--- 

 

Como facilmente se verifica, estes resultados contribuem para que a Meta 1 seja 

alcançada, visto a média interna nos exames ter sido superior à média nacional e 

poderíamos dizer que também para alcançar a Meta 2, dado que o previsto era que a 

diferença entre a Classificação Interna Final (CIF) e a classificação de Exame não fosse 

superior a 0,15 e na disciplina de Matemática foi 0,17, muito próxima do valor 

estabelecido. 

Disciplinas Sujeitas a Avaliação Externa  – 11.º Ano 

Disciplinas 

Média 
Interna na 
disciplina 

 

Média 
Interna 

nos 
exames 

Média 
nacional 

Comparação da média 
interna dos exames 

com a média nacional 

 
 

Diferença  
CIF / Exame 

Nacional 

 
Diferença CIF/Exame 

2 valores 
 

Superior Inferior 
Superior Inferior 

ECONOMIA A 14,6 10,9 12,0 --- X 
 

4,0 
 

X 
 

--- 

FILOSOFIA 14,1 10,3 9,8       X --- 
 

4,8 
 

X 
 

--- 

GEOGRAFIA A 12,6 9,8 10,3 --- X 
 

3,5 
 

X 
--- 

HCA 14,0 10,9 11,9 ---           X 
 

1,5 
 

--- 
 

X 

F. QUÍMICA A 13,4 11,5 10,0 X --- 
 

1,9 
 

--- 
 

X 

B. GEOLOGIA 14,9 12,1 10,7 X --- 
 

2,8 
 

X 
 

--- 

G. DESCRITIVA 15,1 12,4 13,5 --- X 
 

2,7 
 

X 
 

--- 

MACS 13,6 11,4 11,0 X __ 
 

2,2 
 

X 
 

--- 

 

Neste caso, a Meta 1 não foi completamente alcançada, pois, apesar de em todas as 

disciplinas, à exceção de Geografia, a média interna nos exames ter sido positiva, só em 4 
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delas é que foi superior à média nacional. Por outro lado, a Meta 2 não se alcançou, dado 

que a diferença entre a Classificação Interna Final (CIF) e a classificação de Exame só em 2 

disciplinas foi inferior a 2 valores, como era pretendido. 

Disciplinas Sujeitas a Avaliação Externa  – 12.º Ano 

Disciplinas 

Média 
Interna 

na 
disciplina 

 

Média 
Interna 

nos 
exames 

Média 
nacional 

Comparação da média 
interna dos exames 

com a média nacional 

 
 

Diferença  
CIF / Exame 

Nacional 

 
Diferença CIF/Exame 

2 valores 
 

Superior Inferior 
Superior Inferior 

PORTUGUÊS 13,4 13,2 11,8 X --- 
 

0,2 
 

--- 
 

X 

MATEMÁTICA A 13,8 11,2 11,5 --- X 
 

2,6 
 

X 
 

--- 

DESENHO A 15,3 12,0 13,8 --- X 
 

3,3 
 

X 
 

--- 

HISTÓRIA A 11,9 10,3 10,4       --- X 
 

2,5 
 

X 
 

--- 

 

Nas disciplinas de 12.º ano, também a Meta 1 não foi alcançada, pois, apesar de em todas 

as disciplinas a média interna nos exames ter sido positiva, apenas numa delas é que foi 

superior à média nacional. Também aqui, a Meta 2 não se alcançou, dado que a diferença 

entre a Classificação Interna Final (CIF) e a classificação de Exame só numa disciplina foi 

inferior a 2 valores. 

Estes resultados poderão servir de base a uma discussão mais alargada e especializada em 

grupo disciplinar, por exemplo, mas também, talvez servir para ponderar se estas metas 

não são demasiado ambiciosas. 

 
Objetivo 4 – Melhorar as taxas de transição e conclusão. 

 
Metas 1, 2, 3 e 4  – Obter no final do 1.º Ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo e secundário  uma taxa de 

conclusão de 98 % no ano letivo de 2018/2019. 

NÍVEL DE ENSINO TAXA DE CONCLUSÃO META 

1.º Ciclo 100 % Meta Atingida 

2.º Ciclo 100 % Meta Atingida 

3.º Ciclo 97,9 %  Meta Atingida 

Secundário 76,2 % Meta Não Atingida 
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Da análise dos dados do quadro anterior, resulta evidente que apenas no ensino 

secundário a meta definida não foi alcançada, pois, embora a taxa de conclusão do 3.º ciclo 

não seja efetivamente 98 % podemos considerar que se alcançou, visto a taxa de conclusão 

ser de 97,9%.   

 
Objetivo 5 – Reconhecer, em cada ano letivo, alunos que se destacam pelos seus valores e 

excelência. 

 
Meta 1 – Integrar no mínimo 10%, dos alunos do Agrupamento nos quadros de valor e 

excelência. 

Para alcançar esta meta, do total de 1144 alunos a frequentar o Agrupamento, 114 deles, 

deveriam integrar os quadros de valor e excelência. Esta meta foi plenamente alcançada, 

sendo os dados apresentados no quadro que se segue. 

 

NÍVEL DE 

ENSINO 

Q. EXC. 

ACADÉMICA 

Q. EXC. 

DESPORTIVA 

Q. EXC. 

ARTÍSTICA 

META 

1.º Ciclo 28 2 2  

 

Meta Atingida 

2.º Ciclo 34 20 1 

3.º Ciclo 31 26 1 

Secundário 35 18 3 

C.  Profissionais 0 0 0 

Total de Alunos 128 66 7 

Total – 201 alunos 

 

Vetor Estratégico 4 – Lideranças e Comunicação 

Objetivo 1 – Monitorizar a implementação dos planos de ação das lideranças intermédias. 

 
Meta 1 – Os gestores intermédios concretizam os seus planos de ação com apreciação 

crítica positiva por parte do Conselho Pedagógico. 

Todos os gestores intermédios, no início do ano letivo, elaboraram o seu plano de ação e 

executaram-no ao longo do ano, tendo apresentado ao Diretor um relatório da sua 

execução. Contudo, não foi feita a apreciação crítica em sede de Conselho Pedagógico, tal 
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como previsto nesta meta. No próximo ano letivo deve ter-se o cuidado de dar resposta ao 

estabelecido e agendar um momento em Conselho Pedagógico, talvez a meio e no final do 

ano, para se proceder à apreciação crítica dos planos de ação dos gestores intermédios. 

 
Objetivo 2 – Acompanhar a aplicação dos critérios de avaliação dos professores do 

departamento curricular /grupo de recrutamento. 

 
Meta 1 – Os coordenadores de departamento e os representantes de grupo supervisionam 

a aplicação dos critérios de avaliação. 

Os sete coordenadores de departamento referiram ter sido feita a supervisão, tendo os 

critérios de avaliação sido aplicados.  

 
Objetivo 3 – Assegurar níveis de qualidade na comunicação dos serviços, dos órgãos 

intermédios e de topo. 

 
Meta 1 – 90% dos utentes estão satisfeitos com a comunicação dos serviços, dos órgãos 

intermédios e de topo. 

Considerou-se que a forma mais adequada de verificar a execução desta meta era pela 

aplicação de questionário. Assim, usaram-se os dados recolhidos no questionário já 

explicitado na página 3 deste documento. Sendo que, para aqui foram tidos em conta os 

resultados de todos os respondentes. Apresentam-se os dados obtidos nas questões que 

considerámos ser de formular para dar resposta a esta meta. 

 
Questão 1 – De um modo geral, os serviços da Escola (Secretaria, ASE, Papelaria, Mediateca) 

comunicam-me a informação que é do meu interesse. 

QUESTÕES RESPONDENTES RESPOSTA SIM 

2.º Ciclo – 202 alunos 191 70,7 % 

3.º Ciclo – 351 alunos 307 57% 

Secundário – 245 alunos 223 78,8 % 

Professores – 123  64 92,1 % 

Enc. de Edu. - 120 41 61 % 

Funcionários - 41 21 61,9 % 
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Questão 2 – De um modo geral, avaliaria a qualidade da comunicação dos serviços da escola como. 

UNIVERSOS RESPONDENTES MUITO BOA BOA 

2.º Ciclo – 202 alunos 191 24,1 % 43,5 % 

3.º Ciclo – 351 alunos 307 8,7 %  45,3 % 

Secundário – 245 

alunos 

223 2,2 %  

 

25,6 % 

Professores – 123 64 28,1% 40,6 % 

Enc. de Edu. - 120 41 12,2 % 51,2 % 

Funcionários - 41 21 0 % 33,3 % 

 

Da leitura destes resultados resulta claro que a comunicação é uma dimensão que 

apresenta fragilidades, pois os resultados alcançados não se situam nos 90 %, como 

pretendido. Pode, também, refletir-se se a aplicação de questionário, que se considerou 

ser a forma adequada para recolher os dados, foi a mais eficaz. 

 

Vetor Estratégico 5 – Formação e Desenvolvimento Profissional 

 

Objetivo 1 – Aumentar o número de professores, que no processo de ensino-

aprendizagem, recorrem a tecnologias inovadoras e novos ambientes de aprendizagem. 

 
Meta 1 – 55% dos de professores utilizam com os alunos tecnologias inovadoras e 

trabalham em novos ambientes de aprendizagem. 

Mais uma vez, aqui, também se tiveram em conta os resultados das questões que 

integravam o questionário aplicado, neste caso aos alunos e aos professores, de modo a 

verificar a execução desta meta. Foram formuladas as questões que se seguem que nos 

pareceram poder dar resposta ao pretendido e cujos resultados se apresentam. 

 
Questão 1 – Os meus professores utilizam tecnologias inovadoras/Uso tecnologias inovadoras em 

sala de aula. 

 

UNIVERSOS RESPONDENTES Muitas vezes Às vezes 

2.º Ciclo – 202 alunos 191 23% 50,3 % 

3.º Ciclo – 351 alunos 307 19,9 % 45 % 

Secundário – 245 alunos 223 18,4% 40,4 % 

Professores – 123 64 32,8 %   45,3% 
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Questão 2 – Os meus professores utilizam os laboratórios de aprendizagem /Uso os laboratórios de 

aprendizagem. 

UNIVERSOS RESPONDENTES Muitas vezes Às vezes 

2.º Ciclo – 202 alunos 191 6,8 % 57,1 % 

3.º Ciclo – 351 alunos 307 12,1% 56,4% 

Secundário – 245 alunos 223 8,5% 35,4 % 

Professores – 123 64 12,5 % 64% 

 

A soma da percentagem de respondentes que assinalaram “Muitas vezes” e “Às vezes” 

permite concluir que a meta foi alcançada, embora haja diferenças assinaláveis entre os 

vários universos de respondentes. Também, aqui, possa ser de refletir se a aplicação de 

questionário, que se considerou ser a metodologia adequada para recolher os dados, foi a 

mais eficaz. 

Objetivo 2 – Promover a supervisão Pedagógica e o trabalho colaborativo entre pares. 

 
Meta 1 – Todos os professores colaboram entre si e praticam a supervisão (observam e são 

observados na sua prática letiva, no mínimo, uma vez por ano letivo). 

Em todos os departamentos curriculares, à exceção do departamento de línguas, foi feita a 

supervisão por parte de todos os professores, tendo, cada um dos professores observado 

uma aula de um colega e sido observado numa das suas aulas. No caso do departamento 

de línguas dois docentes não conseguiram levar a cabo a supervisão por motivos de 

incompatibilidade de horários. 

 

Objetivo 3 – Responder às necessidades de formação do pessoal docente e não docente. 

 
Meta 1 – Promover, no mínimo, 3 ações de formação por ano, dirigidas ao pessoal docente 

e 3 ações de formação por ano, dirigidas ao pessoal não docente. 

 Ao longo do ano letivo foram realizadas 19 ações de curta duração dirigidas ao pessoal 

docente, sendo que 9 destas 19 foram realizadas duas vezes pelo facto de o número de 

inscritos ser demasiado para um só momento. Também foram realizadas 7 ações de curta 
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duração dirigidas ao pessoal não docente, sendo que 2 visaram os assistentes 

administrativos e 5 os assistentes operacionais.  

 
 
Vetor Estratégico 6  – Bibliotecas Escolares 

 
Objetivo 1 – Promover o desenvolvimento de competências ao nível das várias literacias, 

no âmbito curricular e extracurricular. 

Meta 1 – Desenvolvimento de, no mínimo, 6 ações no âmbito da literacia da leitura, da 

informação digital, científica, matemática e visual. 

No ano letivo foram promovidas pelas bibliotecas escolares um total de 29 ações, 

distribuídas pelas literacia da leitura, da informação digital, científica, matemática e visual. 

 

Vetor Estratégico 7 – Complemento / Enriquecimento do Currículo 

 
Objetivo 1 – Promover atividades geradoras de mais-valias curriculares. 

 
Meta 1 – No mínimo, cada turma participa em 2 atividades de complemento 

/enriquecimento do currículo. 

Apresenta-se um quadro com os dados relativos a esta meta, permitindo verificar que não 

foi plenamente atingida no 3.º ciclo e no ensino secundário. Também aqui, talvez deva 

haver uma sensibilização junto dos conselhos de turma para que em todas as turmas se dê 

resposta a esta meta. 

 

 
Ciclo de Estudo 

 
Meta 

2 atividades 

 
Conclusão 

1.º Ciclo 2 ou mais atividades realizadas por cada 
turma 

Meta Atingida 

2.º Ciclo 2 ou mais atividades realizadas por cada 
turma 

Meta Atingida 

3.º Ciclo 2 turmas de 7.º ano apenas realizaram 
uma atividade 

Meta Não Atingida 

Secundário 2 turmas de 10.º ano apenas realizaram 
uma atividade. 

Meta Não Atingida 
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Objetivo 2 – Desenvolver ações que promovam e divulguem a educação artística. 

 

Meta 1 – Realização de, no mínimo, 3 ações de âmbito artístico, que dêem visibilidade ao 

trabalho desenvolvido nesse âmbito.  

Neste âmbito foram realizadas várias atividades, umas promovidas pelos professores e 

alunos do curso de Artes Visuais e outras pelo Grupo de Teatro da Mediateca, 

ultrapassando em muito o número estabelecido nesta meta. 

 
Objetivo 3 – Responder ao plano de ação estratégica do Desporto Escolar 

 
Meta 1 – Aumentar em 5% o número de alunos inscritos em cada grupo-equipa do 

Desporto Escolar, relativamente ao ano anterior. 

Em todas as modalidades houve um aumento superior a 5 % que era o pretendido, à 

exceção da modalidade de Ténis de Mesa, contudo pode dizer-se que a meta foi atingida. 

GRUPO /EQUIPA ALUNOS INSCRITOS AUMENTO % META 

Atividades Rítmicas e 

Expressivas 

17/18 – 51 alunos 20 % Meta Atingida 

18 /19 – 61 alunos 

Atletismo 17/18 – 2 alunos 200% Meta Atingida 

18/19 – 6 alunos 

Futsal Iniciadas Femininas 17/18 – 12 alunos 25 % Meta Atingida 

18/19 – 15 alunos 

Badminton 17/18 – 25 alunos 36 % Meta Atingida 

18/19 – 34 alunos 

Ténis de Mesa 17/18 – 12 alunos - 25 % Meta Não Atingida 

18/19 – 6 alunos 

Orientação 17/18 – 2 alunos 700 % Meta Atingida 

18/19 – 16 alunos 

 

Meta 2 - Aferir o grau de satisfação dos alunos relativamente à participação nos respetivos 

grupos-equipa. 

Para avaliar o grau de satisfação a coordenadora do Desporto Escolar aplicou um inquérito 

online, sendo que o grau de satisfação foi de 100%. 
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Meta 3 - Envolver todos os grupos-equipa num espetáculo anual. 

No final do ano letivo não foi possível atingir esta meta, no entanto, no Dia Europeu do 

Desporto Escolar, os grupos/equipa estiveram envolvidos com o propósito de divulgação 

da oferta desportiva da escola, no âmbito do Projeto do Desporto Escolar e na promoção 

de estilos de vida saudável, saúde e bem-estar. 

 

Vetor Estratégico 8 – Envolvimento da Comunidade Escolar na Gestão Estratégica 

 
Objetivo – Envolver a comunidade escolar na gestão estratégica do Agrupamento 

Este objetivo desdobra-se em 8 metas e para uma melhor leitura apresenta-se a execução 

meta a meta, verificando-se que uma delas não foi atingida.  

 

Metas Execução 

 N.º Reuniões Meta 

O órgão de gestão promove, no mínimo, 2 reuniões 

com todos os docentes. 

 

 

docnetes 

2 Meta Atingida 

O órgão de gestão promove, no mínimo, 2 reuniões 

com o pessoal não docente. 

 

2 Meta Atingida 

O órgão de gestão promove, no mínimo, 2 reuniões 

com os representantes dos alunos. 

 

2 Meta Atingida  

O órgão de gestão promove, no mínimo, 2 reuniões 

com os elementos da associação de estudantes. 

 

2 Meta Atingida 

O órgão de gestão promove, no mínimo, 2 reuniões 

com os representas dos pais/ encarregados de 

educação. 

 

2 Meta Atingida 

O órgão de gestão promove, no mínimo, 2 reuniões 

com a associação de pais. 

 

2 Meta Atingida 

O órgão de gestão promove, no mínimo, 2 reuniões 

plenárias com os diretores de turma. 

 

2 Meta Atingida 

O órgão de gestão promove, no mínimo, 2 reuniões 

com os coordenadores de departamento 

 

0 Meta Não Atingida 

 

Vetor Estratégico 9 – Recursos Humanos e Materiais 

Objetivo 1 – Organizar de forma flexível os recursos humanos para dar resposta às 

necessidades do Agrupamento. 

Meta 1 – O órgão de gestão, por ano letivo, dá resposta a 90% das ausências de curta 

duração do pessoal docente e não docente do Agrupamento. 



 
 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 

 

 

20 
 

Os instrumentos de recolha de dados para esta meta não foram suficientes nem os mais 

adequados. A escola dispõe de uma bolsa de professores, quer na EFAV, quer na ESMF, que 

asseguram algumas das ausências dos docentes e sempre que o fazem registam a sua 

atividade no programa SUMÁRIOS, permitindo verificar-se que houve um total de 296 

registos de aulas de substituição. Mas, não é possível saber quantas aulas não foram dadas 

e não foram substituídas, pois só com este último dado poderia verificar-se se a meta foi 

ou não atingida. Para além de que no que aos funcionários diz respeito, quando estes 

faltam são substituídos pelos colegas, embora nem sempre o sejam na sua totalidade e 

disso não há registo. Há, assim, que criar instrumentos/formas de recolha destes dados 

para se poder ter resultados objetivos. 

 
Objetivo 2 – Rentabilizar os créditos de horas do Contrato de Autonomia para contratação 

de técnicos especializados. 

Meta 1 – O órgão de gestão, por ano, contrata dois técnicos especializados (Animador 

Sociocultural e Técnico de Informática) para dar resposta a necessidades específicas do 

Agrupamento. 

Esta meta foi alcançada pois os técnicos especializados necessários foram contratados. 

 
Objetivo 3 – Utilizar o crédito global de horas do Agrupamento para contratação de 

recursos necessários à implementação de medidas de promoção do sucesso escolar. 

Meta 1 - O órgão de gestão, por ano letivo, contrata 90% dos recursos necessários à 

implementação das medidas previstas no Plano Estratégico de Promoção do Sucesso 

Escolar. 

Esta meta foi alcançada pois os recursos necessários foram disponibilizados na sua 

totalidade. 

 
Objetivo 4 – Renovar/melhorar espaços educativos, por ano civil. 

Meta 1 - O órgão de gestão renova/melhora, no mínimo, dois espaços educativos, por ano 

civil. 
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Neste ano letivo, embora não se tenha procedido a obras de renovação de grande 

envergadura, foram melhorados, pelo menos dois espaços, as salas A 10 e A 14 da ESMF. 

 

Considerações Finais 

A título de conclusão, sugere-se que no ano letivo de 2019/2020 se melhore a forma de 

recolha dos dados, em particular se criem instrumentos mais eficazes de recolha de 

informação. Também, talvez, se deva aplicar mais do que um instrumento de recolha de 

opinião/satisfação ou, eventualmente, aplicar esses instrumentos não a universos totais, 

mas a grupos de amostras significativas. 

Considera-se que a meio de cada ano letivo se deva fazer, com os dados possíveis de 

disponibilizar nessa altura, um balanço da execução do projeto educativo para permitir, em 

tempo útil, corrigir ou melhorar alguns procedimentos conducentes à eficácia de 

determinadas metas. 

Olhando para os resultados apresentados, fica a impressão de que algumas das metas 

definidas no projeto educativo serão demasiado ambiciosas, pelo que talvez fosse de 

serem revistas. 

 

Santiago do Cacém, 27 de Setembro de 2019 


