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1. Introdução 

 

No contexto do art.º 6 da Lei n.º 31/2002 de 20 de dezembro (Sistema de avaliação da Educação e do 

Ensino Não Superior) a autoavaliação apresenta-se como um processo interno indispensável à promoção 

da qualidade educativa e reforço da capacidade de melhoria das organizações escolares portuguesas. Esta 

tem como objetivo principal conhecer as várias vertentes de funcionamento organizacional, apoiando os 

órgãos de gestão na tomada de decisões de melhoria fundamentadas em todas as áreas de atuação.  

O Processo de Autoavaliação nas organizações escolares tem ainda como objetivos: promover a melhoria 

da qualidade do sistema educativo, da organização da Escola e dos seus níveis de eficiência e eficácia; 

assegurar o sucesso educativo, baseado numa política de qualidade, exigência e responsabilidade; 

incentivar ações e processos de melhoria da qualidade, do funcionamento e dos resultados da Escola e 

garantir a credibilidade do desempenho da mesma. 

Com a aplicação do Processo de Autoavaliação, o Agrupamento pretende dar continuidade ao seu projeto 

de melhoria, ficando a par dos seus pontos fortes e das fragilidades que existam, para que as possa analisar 

e corrigir os eventuais desvios perante o planeado. 

O presente documento procura dar uma visão global do cumprimento dos objetivos estratégicos definidos 

no Projeto Educativo (PE) do Agrupamento, revisto com a entrada em vigor dos normativos legais acima 

referidos, procurando identificar os aspetos positivos e as fragilidades de desempenho do Agrupamento. É 

de realçar o impacto que várias medidas legislativas de combate à pandemia Covid-191, abaixo elencadas, 

 

1 Decreto-Lei n.º 14-G/2020 de 13 de abril - Estabelece as medidas excecionais e temporárias na área da educação, 

no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

Lei n.º 20/2020 de 1 de julho - Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril, que 

estabelece as medidas excecionais e temporárias na área da educação, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

Despacho n.º 6906-B/2020 de 03 de julho - Determina a aprovação dos calendários, para o ano letivo de 2020-2021, 

dos estabelecimentos públicos de educação Pré-Escolar e dos ensinos básico e secundário e dos estabelecimentos 

particulares de ensino especial, bem como o calendário de provas e exames dos ensinos básico e secundário 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020 de 20 de julho - Estabelece medidas excecionais e temporárias 

para a organização do ano letivo 2020/2021, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

Orientações para a Recuperação e Consolidação das Aprendizagens ao Longo do Ano Letivo 2020/2021 – Ministério 

da Educação.  

Decreto-Lei n.º 10-B/2021 de 04 de fevereiro - Estabelece medidas excecionais e temporárias na área da educação, 

no âmbito da pandemia da doença COVID-19, para 2021  

Despacho n.º 1689-A/2021 de 12 de fevereiro - Altera o calendário de funcionamento das atividades educativas e 

letivas dos estabelecimentos de ensino e o calendário das provas e exames, aprovados pelo Despacho n.º 6906-

B/2020, de 2 de julho, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 128, 2.º suplemento, de 3 de julho de 2020 

Decreto-Lei n.º 22-D/2021 de 22 de março - Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da 

doença COVID-19 na área da educação. 

 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131393158/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/136990466/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131393158/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/137261501/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-07-03&date=2020-07-01&dreId=137261498
https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/53-D/2020/07/20/p/dre
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/orientacoes_2020.pdf
https://dre.pt/home/-/dre/156546167/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/157360559/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=157360557
https://dre.pt/pesquisa/-/search/159869158/details/maximized
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implementadas pelo Governo na área da Educação, e que condicionaram todo o ano letivo em análise, pois 

obrigaram a uma organização do Ensino Presencial diferente da habitual, ao encerramento de 

estabelecimentos de ensino e à passagem para a modalidade de Ensino à Distância (E@D) durante grande 

parte do segundo período. 

Os factos referidos implicaram necessariamente um Plano Anual de Atividades (PAA) adaptado, que limitou 

o desempenho do Agrupamento nas diferentes vertentes de atuação, como será frequentemente referido 

ao longo do presente documento.  

 

 

2. Áreas avaliadas e metodologia 

2.1. Metodologia   

Atinente ao objetivo estratégico “Resultados Académicos, Sociais e de Reconhecimento da Comunidade”, 

os dados para a avaliação dos “Resultados Académicos” foram recolhidos a partir das pautas de avaliação 

do 1.º, 2.º e 3.º períodos letivos e, posteriormente, feita uma análise estatística descritiva, de acordo com 

os indicadores de avaliação.  Os objetivos estratégicos “Resultados Sociais”, com exceção do “Clima de 

Escola”, a “Prestação do Serviço Educativo” e a “Liderança e Gestão”, foram avaliados através dos dados 

recolhidos por inquéritos dirigidos aos responsáveis pelas diferentes estruturas do Agrupamento: Órgão 

de Gestão e Direção, Coordenações de Departamento, Coordenação dos Diretores de Turma, Coordenação 

de Projetos, Coordenação do Serviço de Psicologia e Orientação e Coordenação da Estratégia para a 

Educação e Cidadania.  O “Clima de Escola” foi avaliado através de inquéritos de satisfação aplicados aos 

Alunos, Encarregados de Educação (EE), Pessoal Docente, Pessoal Não Docente (PND) e Parceiros, sendo a 

análise dos resultados obtidos vertida neste relatório, permitindo, assim, tirar uma conclusão 

relativamente a este indicador. 

A análise do objetivo estratégico “Autoavaliação” resulta das reflexões da Equipa nas suas reuniões 

ordinárias e vertidas nas atas das mesmas. 

 

  

 

 

 

 
Despacho Normativo n.º 10-A/2021, de 22 de março. Determina a aprovação do Regulamento das Provas de Avaliação 

Externa e das Provas de Equivalência à Frequência dos Ensinos Básico e Secundário para o ano letivo 2020/2021 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/159994003/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-03-22&date=2021-03-01&dreId=159994001
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3. Resultados Académicos 

3.1. Percursos diretos de sucesso  

Este indicador constitui uma medida do sucesso escolar em cada Ciclo de escolaridade, expresso pela 

percentagem de alunos que completa cada Ciclo no número de anos previsto: 1.º Ciclo – 4 anos, 2.º Ciclo – 2 

anos e 3.º Ciclo – 3 anos.  

Os gráficos abaixo apresentados por Ciclo evidenciam a evolução deste indicador entre os anos letivos 2016/17, 

2017/18 e 2018/19. Comparam, em cada ano letivo, a percentagem de alunos do Agrupamento que concluiu o 

1.º Ciclo em quatro anos e o 2.º Ciclo em dois anos com a percentagem de média nacional (calculada tendo em 

conta os alunos do país que na sua entrada, em cada Ciclo, no ensino público, tinham um perfil semelhante ao 

dos alunos do Agrupamento, em termos de apoios da Ação Social Escolar e habilitações académicas de cada 

mãe). No 3.º Ciclo, compara-se o percurso dos alunos do Agrupamento, durante este Ciclo do Ensino Básico, 

com a média nacional auferida, entre os anos letivos 2016/17 e 2018/19. A comparação tem por base a 

percentagem de alunos do Agrupamento que obteve positiva nas duas Provas Finais do 9.º ano (Português e 

Matemática), após um percurso sem retenções nos 7.º e 8.º anos de escolaridade. Estes alunos podem ter 

percursos diretos de sucesso no 3.º Ciclo, atendendo à sua média nacional de percurso de sucesso, calculada 

por comparação com a dos alunos do país que, três anos antes, no final do 6.º ano, demonstraram um nível 

escolar semelhante ao dos alunos do Agrupamento. 

 

3.1.1. 1.º Ciclo  

No Gráfico 1, pode concluir-se que nos três anos escolares em análise, o Agrupamento obteve sempre uma 

percentagem superior de conclusão do 1.º Ciclo, no espaço temporal previsto, em comparação com a média 

nacional. No entanto, no ano escolar 2017/18, houve um recuo na tendência de melhoria do indicador no 

Agrupamento, em resultado da sua diminuição para 83%, ao contrário do que aconteceu com a média nacional, 

onde ocorre uma melhoria, paulatina, desde o ano letivo 2015/16. 

 

 

Gráfico 1 – Percentagem de alunos do Agrupamento que concluem o 1.º Ciclo em quatro anos 
Fonte: Infoescolas – Estatísticas do Ensino Básico: http://infoescolas.mec.pt/?code=UO152936&nivel=1 

http://infoescolas.mec.pt/?code=UO152936&nivel=1
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3.1.2. 2.º Ciclo 

No Gráfico 2, pode concluir-se que nos três anos escolares em análise, o Agrupamento obteve sempre uma 

percentagem superior de conclusão do 2.º Ciclo, no espaço temporal previsto, em comparação com a média 

nacional, com exceção do ano letivo 2016/17, onde foram iguais. No ano escolar 2017/18, este indicador 

melhorou no Agrupamento, tendo a percentagem de alunos, que concluíram o 2.º Ciclo em dois anos, sido de 

97%, acima da média nacional de 91%. 

 

 

Gráfico 2 - Percentagem de alunos do Agrupamento que concluem o 2.º Ciclo em dois anos 
Fonte: Infoescolas – Estatísticas do Ensino Básico: http://infoescolas.mec.pt/?code=UO152936&nivel=2 

 

3.1.3. 3.º Ciclo 

O Gráfico 3 evidencia a melhoria consistente deste indicador no Agrupamento nos três anos letivos em análise. 

Inicialmente, observa-se uma percentagem bastante mais baixa do que a média nacional em 2016/17, onde o 

Agrupamento ficou entre os 25% de Agrupamentos com pior desempenho no país. Em 2017/18, ocorreu uma 

pequena melhoria, ficando em linha com a média nacional. Já no ano letivo 2018/19, a melhoria foi mais 

significativa, ficando bastante distanciado da média nacional e dentro do intervalo dos 25% de Agrupamentos 

no país com melhor desempenho neste indicador. 

 

 

                          Gráfico 3 – Percentagem de alunos do Agrupamento que obtêm níveis superiores a três nas Provas  
Finais de Ciclo – 9.º Ano, após percurso sem retenções nos 7.º e 8.º anos 

Fonte: Infoescolas – Estatísticas do Ensino Básico: http://infoescolas.mec.pt/?code=UO152936&nivel=3 
 

Nota: No Gráfico 3, a comparação com o país é assinalada a verde (+), quando o indicador do Agrupamento está entre os 25% mais altos 

do país, e a vermelho (-), quando o indicador do Agrupamento está entre os 25% mais baixos do país. Todos os outros Agrupamentos 

são associados a um valor neutro (+ -), tendo um indicador em linha com a média nacional. 
 

http://infoescolas.mec.pt/?code=UO152936&nivel=2
http://infoescolas.mec.pt/?code=UO152936&nivel=3
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Salienta-se que os dados anteriormente referidos são os mesmos já elencados no Relatório Intercalar de 

Autoavaliação de 2019/20 em virtude de não ter ocorrido atualização desta informação no site de referência 

http://Infoescolas.mec.pt.  

 

 

3.2.Taxas de sucesso escolar  

De acordo com a Tabela 1, por um lado, verifica-se que a percentagem de alunos avaliados nem sempre 

corresponde a cem por cento, em virtude de a mesma contemplar apenas os alunos com avaliação quantitativa. 

Por outro lado, os anos de escolaridade onde ocorreram uma maior percentagem de retenções, foram no 2.º, 

7.º e 8.º ano de escolaridade, apresentando respetivamente os valores de 4,41%, 5,32% e 4,36%. 

 

 

Alunos Avaliados 

Anos 

Alunos 

Inscritos 
Total Progressões Retenções 

Total 
Alunos 

Avaliados 

% Alunos 

Avaliados 

Alunos 

Aprovados 

% Alunos 

Aprovados 

Alunos 

Retidos 

% Alunos 

Retidos 

1.º 202 201 99,50 200 99,01 0 0 

2.º 227 220 96,92 210 92,51 10 4,41 

3.º 213 208 97,65 205 96,24 3 1,41 

4.º 215 213 99,07 210 97,67 3 1,40 

5.º 106 102 96,23 102 96,23 0 0 

6.º 102 97 95,10 97 95,10 0 0 

7.º 94 93 98,94 88 93,62 5 5,32 

8.º 112 107 95,54 102 91,07 5 4,46 

9.º 134 132 98,51 132 98,51 0 0 

Tabela 1 – Percentagem de sucesso escolar por ano de escolaridade com avaliação quantitativa 
Fonte: Software de gestão de alunos Inovaralunos. 

 
Nota: A percentagem de Alunos Aprovados é calculada em função do total de alunos inscritos. 

  

http://infoescolas.mec.pt/
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3.2.1. Sucesso escolar no 1.º Ciclo do Ensino Básico por Escalão socioeconómico  

Sucesso escolar no 1.º Ciclo por ano de escolaridade e Escalão socioeconómico (valores em percentagem) 

 

 

Gráfico 4 – Escalão socioecónomico – 1.º ano 
 

 

Gráfico 5 – Escalão socioecónomico – 2.º ano 
 

 

Gráfico 6 – Escalão socioecónomico – 3.º ano 
 

 

Gráfico 7 – Escalão socioecónomico – 4.º ano 

bookmark://_Toc26190657/
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3.2.2. Sucesso escolar no 2.º Ciclo do Ensino Básico por Escalão socioeconómico 

Sucesso escolar no 2.º Ciclo por ano de escolaridade e Escalão socioeconómico (valores em percentagem) 

 

 

Gráfico 8 – Escalão socioecónomico – 5.º ano 

 

 

 

 
Gráfico 9 – Escalão socioecónomico – 6.º ano 

 

3.2.3.  Sucesso escolar no 3.º Ciclo do Ensino Básico por Escalão socioeconómico 

Sucesso escolar no 3.º Ciclo por ano de escolaridade e Escalão socioeconómico (valores em percentagem) 

 

Gráfico 10 – Escalão socioecónomico – 7.º ano 

bookmark://_Toc26190659/
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Gráfico 11 – Escalão socioecónomico – 8.º ano 

 

 

Gráfico 12 – Escalão socioecónomico – 9.º ano 

 

Relativamente ao sucesso escolar, tendo em conta o Escalão socioeconómico dos alunos, verifica-se que:  

-  contrariamente aos anos letivos anteriores, foi atribuído nível um nos 7.º e 8.º anos de escolaridade a alunos 

que beneficiaram do Escalão A; 

- a percentagem de nível dois/menção Insuficiente atribuída é, na maioria dos anos de escolaridade, superior 

no caso dos alunos que beneficiam do Escalão A. Excluem-se o 3.º, 4.º, 5.º e 6.º ano de escolaridade, nos quais 

a percentagem de nível dois/menção Insuficiente atribuída é superior no grupo de alunos que beneficiaram do 

Escalão B; 

- a percentagem de nível três/menção Suficiente atribuída é, maioritariamente, superior entre os alunos com 

Escalão A. Excetuam-se o 8.º ano de escolaridade, onde a maior percentagem do nível três atribuída se verificou 

entre os alunos que beneficiaram do Escalão C, imediatamente seguida da atribuição aos alunos que 

beneficiaram do Escalão A. 

- a percentagem de nível quatro/menção Bom atribuída tende a ser superior entre os alunos com Escalão A em 

todos os anos de escolaridade do 1.º Ciclo. No 2.º Ciclo, no 5.º ano, a maior percentagem do nível quatro foi 

atribuída a alunos do Escalão C e no 6.º ano aos alunos que beneficiaram do Escalão B. No 3.º Ciclo, a 

percentagem atribuída de nível quatro no 7.º e 9.º ano é mais significativa nos alunos com Escalão C.  Contudo, 

no 9.º ano essa percentagem é, com margem reduzida, semelhante no caso dos alunos com Escalão A. 
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- a percentagem de nível cinco/menção Muito Bom atribuída é sempre superior entre alunos Sem Escalão, por 

comparação com os discentes dos Escalões A, B, C.  Com exceção do 5.º e 8.º ano, os alunos do Escalão A estão 

menos representados na atribuição deste nível/menção.  

 

Deste modo, a condição socioeconómica evidenciada pelo Escalão de Apoio parece ter influência nos resultados 

académicos, uma vez que os alunos pertencentes ao Escalão A obtiveram sobretudo níveis inferior a 

três/menção Insuficiente. Por outro lado, verifica-se um melhor aproveitamento nos alunos com Escalão C ou 

Sem Escalão.  

Neste sentido, o Agrupamento poderá equacionar medidas conducentes à minimização das diferenças 

encontradas. 

 

3.3. Recuperação e Consolidação das Aprendizagens ao longo do ano letivo 2020/21  

Tendo em conta o item “Recuperação e Consolidação das Aprendizagens ao longo do ano letivo 2020/21”, 

salienta-se que apenas foi feita a monitorização das mesmas durante o primeiro período do presente ano letivo, 

em virtude de no segundo ter-se passado à modalidade de E@D. Tal implicou novas alterações às medidas 

propostas. Em anexo a este Relatório, segue o Relatório de Monitorização e da Recuperação e Consolidação das 

Aprendizagens ao longo do ano letivo 2020/21 (Anexo I), elaborado pela EMAEI de onde se transcreve as 

seguintes conclusões “O trabalho desenvolvido procurou contemplar a diversidade de alunos do nosso 

Agrupamento de escolas, as dificuldades identificadas pelos professores, assim como as estratégias mobilizadas 

pelos docentes, os recursos humanos disponíveis e a diversificação dos instrumentos de avaliação. Da análise 

efetuada, pode-se concluir que a maioria dos professores continua a desenvolver atividades para recuperar e 

consolidar as aprendizagens ocorridas durante o Ensino à Distância ocorrido no ano letivo transato e a maior 

parte dos alunos tem recuperado e consolidado as aprendizagens efetuadas durante esse período.”. 

 

3.4. Monitorização da implementação e sucesso das MSAI  

No que concerne aos alunos que usufruem das MSAI no âmbito do Decreto-Lei nº 54/2018 de 6 de julho, 

nomeadamente, o Plano de Medidas Universais e Adaptações ao Processo de Avaliação, verificam-se os 

seguintes dados: 

Ciclo 
Total de alunos no 

Ciclo 
Alunos com Medidas Universais e Adaptações 

no Processo de Avaliação 

Pré-Escolar 474 15 3,17% 

1.º Ciclo 841 100 11,89% 

2.º Ciclo 199 67 33,67% 

3.º Ciclo 335 117 34,92% 

Tabela 2 - Alunos com Medidas Universais e Adaptações no Processo de Avaliação. 
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3.4.1. Distribuição dos alunos com Relatório Técnico-Pedagógico (RTP) 

Foram, igualmente, alvo de monitorização, no âmbito do previsto no Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de julho, na 

sua redação atual, todos os alunos que beneficiam de um Relatório Técnico-Pedagógico (RTP) e se aplicável, um 

Programa Educativo Individual (PEI) e/ou Plano Individual de Transição (PIT). Regista-se a distribuição dos alunos 

com RTP pelos diferentes níveis de Educação e Ensino, cabendo, igualmente, destacar que estes estão 

distribuídos por doze polos educativos distintos, que integram o Agrupamento de Escolas. 

Foram alvo de monitorização, no âmbito do previsto no Decreto-lei nº 54/2018, de 6 de julho, na sua redação 

atual, todos os alunos que beneficiam de um Relatório Técnico-Pedagógico (RTP) e se aplicável, um Programa 

Educativo Individual (PEI) e/ou Plano Individual de Transição (PIT). 

De seguida, regista-se a distribuição dos alunos com RTP, pelos diferentes níveis de educação e ensino, cabendo 

igualmente destacar que estes alunos estão distribuídos por doze polos educativos distintos, que integram o 

Agrupamento de Escolas Amadeo de Souza Cardoso (AEASC), situação que assume uma clara e direta implicação 

na distribuição dos recursos humanos especializados. 

 

 

 
 Gráfico 13 - Distribuição de Alunos com RTP por nível de ensino 

 

Regista-se, assim, um menor número de alunos com RTP no 2.º Ciclo e Educação Pré-Escolar (EPE). A maioria 

destes alunos frequentou o 1.º Ciclo e o 3.º Ciclo. 

 
Relativamente ao tipo de currículo utilizado no Ensino Básico, no gráfico seguinte pode verificar-se que 

cinquenta e um alunos (73,9%) beneficiaram de Currículo Comum e dezoito alunos (26,1%) de Adaptações 

Curriculares Significativas. Os restantes treze alunos, que não foram considerados no gráfico, frequentaram a 

Educação Pré-Escolar.  
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Gráfico 14 - Distribuição dos Alunos de acordo com o tipo de currículo que frequentaram 

 

3.4.2. Eficácia das Medidas de Suporte à Aprendizagem e Inclusão (MSAI) 

Relativamente à eficácia das MSAI, a monitorização foi avaliada de acordo com os seguintes indicadores: 

• Grau de sucesso académico/número de níveis inferiores a três; 

• Estilo de aprendizagem; 

• Ajuste comportamental. 

 

No gráfico seguinte, encontram-se os resultados da monitorização do primeiro indicador – Grau de sucesso 

académico. 

 
Gráfico 15 - Eficácia das MSAI - Sucesso Académico 

 

A leitura do gráfico sublinha que a maioria dos alunos com RTP, quarenta e sete (61,0%), não apresentou níveis 

inferiores a três a todas as componentes curriculares; dezoito alunos (23,4%) regista uma avaliação inferior a 

três a uma, duas ou três disciplinas; um aluno (1,3%) apresenta cinco ou mais níveis inferiores a três. Destaca-

se, ainda, que onze alunos não foram avaliados neste indicador porque frequentam a Educação Pré-Escolar.  

Acresce referir que quatro alunos também não foram contemplados nesta análise, porque não foi possível a 
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implementação das medidas seletivas, uma vez que os documentos estruturantes – RTP – foram homologados 

apenas no dia um de julho, depois de ouvido o Conselho Pedagógico. Por último, refere-se um outro aluno por 

este ter anulado a matrícula. 

 

Quanto aos resultados do segundo indicador da eficácia das MSAI, estes estão expostos no gráfico que se 

segue. 

 
 Gráfico 16 – Eficácia das MSAI - Estilo de aprendizagem 

 
 

Destacam-se trinta alunos (39,0%) com RTP que apresentam um estilo de aprendizagem Adequado, quinze 

revelam Dificuldades Ligeiras (19,5%) e os restantes trinta e dois (41,6%) evidenciam mais dificuldades, algumas 

bastante acentuadas.  

Não foram avaliados neste indicador cinco alunos (já referido anteriormente): quatro porque não foi possível a 

implementação das medidas seletivas e um por ter anulado a matrícula.  

 

O gráfico que se segue ilustra os resultados de monitorização em relação ao terceiro indicador de eficácia das 

MSAI – Ajuste comportamental. 

 

Gráfico 17 – Eficácia das MSAI – Ajuste comportamental 
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A leitura do gráfico sugere que a maioria dos alunos com RTP, quarenta e quatro (57,1%), apresenta um 

comportamento Adequado, doze alunos (14,3%) Dificuldades Ligeiras e os restantes vinte e um alunos (27,3%) 

evidenciam problemas comportamentais que perturbam o envolvimento no processo de ensino/aprendizagem, 

a interação e o normal funcionamento das atividades escolares. 

Não foram igualmente avaliados neste indicador os cinco alunos supracitados, pelos motivos anteriormente 

elencados.  

 

3.4.3. Eficácia das medidas mobilizadas 

 

Gráfico 18 – Eficácia global das MSAI 

 

No gráfico anterior estão presentes os resultados relativos à monitorização da eficácia das medidas previstas 

para cada um dos alunos na documentação de operacionalização do Decreto-lei 54/2018, de 6 de julho, na sua 

redação atual (RTP e se aplicável PEI e PIT). 

Verifica-se que para setenta alunos (90,9%) as MSAI foram consideradas como Eficaz, para seis alunos (7,8%) 

Pouco eficaz e para um aluno (1,3%) Não eficaz.  

 

Quanto à eficácia das Adequações no Processo de Avaliação (APA), o gráfico seguinte demonstra os resultados 

apurados. 

 
Gráfico 19 – Eficácia das Adequações no Processo de Avaliação 

 

Para sessenta e oito alunos (88,3%), as APA foram consideradas como Eficaz e para quatro alunos (5,2%) foram 
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consideradas Pouco Eficaz. 

 

A medida Turma Reduzida para sessenta e três alunos (81,8%) revelou-se como Eficaz (registada no gráfico 

seguinte) e só para dois alunos (2,6%) foi considerada como Pouco eficaz. 

 

 
 

Gráfico 20 – Eficácia da medida “Turma Reduzida” 
 

O gráfico subsequente mostra que setenta e sete alunos usufruíram de outras medidas, tendo sido consideradas 

como Eficaz para cinquenta e sete (74,0%) destes; Pouco eficaz para seis alunos (7,8%); e para catorze destes 

alunos esta avaliação não se aplica. 

 

 

Gráfico 21 - Eficácia de Outras Medidas 

 

A maioria dos alunos com RTP evoluiu dentro do esperado por referência à linha de base traçada no início do 

ano letivo. Sessenta e nove alunos (89,6%) progrediram, seis crianças (7,8%) permanecem na Educação Pré-

Escolar e dois alunos (2,6%) ficaram retidos. 
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Gráfico 22 – Situação Final do Aluno usufruidor de MSAI 

 
 
Considera-se ainda a informação apresentada nas tabelas seguintes: 

 
Novas medidas propostas para os Alunos com RTP 

Medidas Seletivas Medidas Adicionais Total 

2 0 2 

Tabela 3 – Número de alunos que beneficiou de novas medidas 

 
 

Procedimentos EMAEI – Final ano letivo 

Atualização RTP Revisão RTP Total 

75 2 77 

Tabela 4 – Número de RTP que irá ser atualizado e sujeito a revisão 

 

MSAI 

Continuidade 
Aplicação MSAI 

Terminar Aplicação 
Medidas 

Necessidade Novas 
Medidas 

Total 

75 0 2 77 

Tabela 5 – Número de alunos que continuará a beneficiar das MSAI e de novas medidas 

 
 

3.4.4. Análise Global da implementação das MSAI 

Os resultados nos três indicadores da eficácia das MSAI – Sucesso académico, Estilo de aprendizagem e Ajuste 

comportamental – são globalmente positivos.  

No que toca à eficácia das medidas mobilizadas (Adequações no Processo de Avaliação; Turma Reduzida e 

Outras), às necessidades, interesses e motivações de cada um dos alunos com RTP, regista-se que 
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maioritariamente as medidas foram consideradas eficazes. Sublinha-se que setenta e cinco alunos darão 

continuidade às MSAI e dois alunos terão necessidade de alteração do RTP por terem sido propostas novas 

medidas. Para os restantes alunos, far-se-á apenas atualização dos mesmos. 

Os resultados obtidos pelos alunos com RTP só podem ser interpretados caso a caso, dado que o 

desenvolvimento e a aprendizagem são fruto de uma transição dinâmica e contínua entre o aluno em 

desenvolvimento, com um perfil específico de funcionalidade, atividade e participação, e os contextos em que 

decorre a sua existência (família-comunidade-escola).  

Porém, nos casos de insucesso, regista-se um conjunto de fatores que podem estar correlacionados com os 

resultados alcançados pelos diferentes alunos. Esses fatores podem assumir configurações diversas e ter 

impactos diferenciados na vida de cada aluno que regista insucesso escolar, a saber: 

✓  Falta de estimulação, atempada e adequada – muitas crianças e jovens perderam as fases 

próprias para a aquisição de determinadas competências (sociais, relacionais, académicas, 

metacognitivas…); 

✓ Acumulação de dificuldades no âmbito da numeracia e literacia ao longo da escolaridade que 

condicionam o acesso ao currículo; 

✓ Lacunas no conhecimento explícito e utilização atempada e eficiente de estratégias metacognitivas 

e de estratégias de estudo; 

✓ Desânimo aprendido em relação ao desempenho escolar; 

✓ Baixa autoperceção de competências académicas e sociais; 

✓ Baixas expectativas parentais em relação ao percurso escolar dos filhos;  

✓ Nível de qualidade do ambiente familiar, correlacionado com os baixos índices compósitos de nível 

socioeconómico da grande maioria das famílias (nível de escolaridade dos pais, grau de 

diferenciação da atividade profissional e rendimento per-capita familiar); 

✓ Estilos de parentalidade desajustados à promoção do bem-estar e desenvolvimento; 

✓ Desequilíbrio acentuado entre os fatores de risco e os fatores apoiantes; 

✓ Deteção atempada das dificuldades dos alunos; 

✓ Mobilização sistemática das MSAI por cada elemento da equipa educativa; 

✓  Adequação das MSAI. 

 

3.4.5. Estratégias de intervenção 

As estratégias de intervenção foram delineadas no âmbito dos Conselhos de Turma ou resultaram do trabalho 

colaborativo com o docente de Educação Especial, que faz a gestão de caso, o Professor Titular de Turma e, 
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sempre que aplicável, o docente de apoio sócio educativo. Estas traduzem-se em:  

✓ elaboração/reajuste dos planos de intervenção comportamental; 

✓ elaboração/reforço dos planos de ação tutorial; 

✓ reforço do apoio pedagógico personalizado de âmbito curricular (às disciplinas a que o aluno revela 

mais dificuldades); 

✓ reforço de estratégias de diferenciação pedagógica, por parte do professor responsável pela 

disciplina/professor de Educação Especial; 

✓ reforço, diversificação de estratégias de informação, capacitação e corresponsabilização familiar; 

✓ envolvimento do SPO. 

 

3.5. Resultados da Avaliação Interna e Externa 

No presente ano letivo, em resultado das medidas tomadas no âmbito da Pandemia Covid-19, não foram 

realizadas Provas de Aferição nem Provas Finais de Ciclo no 9.º ano de escolaridade no presente ano letivo, à 

semelhança do que ocorreu no ano letivo anterior. 

Deste modo, os dados apresentados dizem respeito, apenas, aos resultados da Avaliação Interna. 

 

3.5.1. Resultados da Avaliação Interna  

3.5.1.1. Avaliação Interna a Português – 9.º ano  

 Português 

3.º Ciclo 
Interna Externa 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 

Não se realizou N.º de alunos 0 2 52 38 37 

Percentagem 0 1,54 40,77 29,23 28,46 

Tabela 6 – Percentagem de níveis obtidos na Avaliação Interna em Português - 9.º ano 

 
 

3.5.1.2. Avaliação Interna a Matemática – 9.º ano  

 Matemática 

3.º Ciclo 
Interna Externa 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 

Não se realizou N.º de alunos 0 33 43 28 25 

Percentagem 0 25,38 33,85 21,54 19,23 

Tabela 7 – Percentagem de níveis obtidos na Avaliação Interna em Matemática - 9.º ano 
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3.5.2. Resultados da Avaliação Externa 

3.5.2.1. Provas de Aferição – 2020/21 

✓ 1.º Ciclo – Foi realizada uma Prova de Aferição numa Escola Básica do 1.º Ciclo do Agrupamento em 

resultado da sua realização, por amostragem a nível nacional. 

• 2.º Ano – Português e Estudo do Meio  

• 2.º Ano – Matemática e Estudo do Meio  

✓ 2.º Ciclo    

• 5.º Ano – Português – Não se realizou 

• 5.º Ano – Português Língua Segunda – Não se realizou 

• 5.º Ano – Inglês – Não se realizou 

✓ 3.º Ciclo  

• 8.º Ano de escolaridade – Prova de Aferição de Matemática – Não se realizou 

• 8.º Ano de escolaridade – Prova de Aferição de Inglês – Não se realizou 

 

3.5.2.2.Provas Finais de Português e Matemática 

✓ 3.º Ciclo  

✓ Prova Final de Matemática – 9.º Ano de escolaridade – Não se realizou 

✓ Prova Final de Português – 9.º Ano de escolaridade – Não se realizou 

 

3.6. Valorização do Mérito e Excelência 

É preocupação do Agrupamento fomentar o envolvimento dos alunos na Escola com o objetivo de promover e 

valorizar a sua ligação e compromisso com a mesma, procurando, também, desta forma, motivá-los para a 

aprendizagem.  

A valorização dos resultados escolares é muito importante, pois a sua natureza multidimensional ao nível 

académico, comportamental, cognitivo e psicológico é decisiva no sucesso académico dos discentes. Assim, para 

criar uma cultura de sucesso escolar e elevar a autoestima dos alunos, foram criados os Quadros de Mérito e 

de Excelência que, anualmente, distinguem os alunos que se destacaram quer pelos seus resultados escolares 

quer pelo desempenho exímio noutras vertentes. Cada um dos Quadros possui um Regulamento próprio que 

permite identificar os alunos que cumpram o estipulado em cada um. Em regra, é elaborada uma lista com os 

alunos que cumprem os critérios do regulamento de cada Quadro, que é divulgada no átrio da escola e na página 

de Internet do Agrupamento. Está previsto que a distinção dos alunos culmine numa cerimónia pública aberta 

a pais e encarregados de educação, com a presença de professores e autoridades autárquicas. Contudo, no 

presente ano letivo, devido às medidas implementadas no âmbito da pandemia Covid-19, a cerimónia teve 

apenas a presença dos alunos de cada uma das turmas com alunos indicados para cada um dos Quadros. Em 

bookmark://_Toc26190660/


Agrupamento de Escolas Amadeo de Souza-Cardoso  

 
 

Página 27 de 149  

 

paralelo, foi, como habitualmente, divulgada a lista dos alunos presentes em cada um dos Quadros no átrio da 

escola e na página de Internet do Agrupamento.  É intenção do Agrupamento continuar a valorizar o Quadro de 

Mérito e de Excelência na forma tradicional logo que seja possível. 

Relativamente ao ano anterior, verificou-se um ligeiro aumento na percentagem de alunos indicados para 

ingressar no Quadro de Mérito e um aumento, mais significativo, em relação ao Quadro de Excelência.  

Globalmente, verifica-se que, ao longo dos últimos quatro anos letivos, ocorreu um aumento progressivo do 

número de alunos no Quadro de Excelência. Destaca-se o aumento de, sensivelmente, 5% em cada ano nos 

últimos três anos letivos, culminando no presente com cerca de 30% dos alunos do 2.º e 3.º Ciclo neste Quadro. 

 

Quadro de Mérito e de 
Excelência 

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

Quadro de 

Mérito 

1.º Ciclo Não implementado Não implementado Não implementado Não implementado 

5.º ano 

01,32%* 0,50%* 0,36%* 

0,0% 

0,75%* 

1,0% 

6.º ano 1,0% 2,0% 

7.º ano 0,0% 0,0% 

8.º ano 0,7% 0,0% 

9.º ano 0,0% 1,0% 

Quadro de 

Excelência 

1.º Ciclo Não implementado Não implementado Não implementado Não implementado 

5.º ano 

18,37%* 20,00%* 25,18%* 

28% 

30,52%* 

32% 

6.º ano 39% 31% 

7.º ano 20% 29% 

8.º ano 23% 26% 

9.º ano 23% 35% 

Tabela 8 – Quadro de Mérito e de Excelência 
 

* Os valores assinalados representam a percentagem de alunos em cada um dos Quadros relativamente ao total de alunos que 
frequentou o 2.º e 3.º Ciclo.   
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4. Resultados Sociais  

4.1. Abandono escolar  

 

O combate ao abandono escolar constitui, desde há muito tempo, uma das preocupações do Agrupamento. 

Este tem sido sempre extremamente reduzido, pois são enveredados todos os esforços para manter na Escola 

todos os alunos que o frequentam, no contexto da legislação em vigor. De acordo com os dados obtidos, 

presentes na Tabela 8, o abandono escolar, neste ano letivo, no Agrupamento, foi nulo em virtude de não existir 

alunos não avaliados por motivo de exclusão por faltas. 

 

Anos 

Alunos 

Inscritos 
Transferidos Anulação Matrícula Excluídos por faltas 

Total 
Total de 

Alunos 
% Alunos  

Total de 

Alunos 

% 

Alunos  

Total de 

Alunos 

% 

Alunos  

1.º 202 2 0,99 0 0,00 0 0,00 

2.º 227 7 3,08 0 0,00 0 0,00 

3.º 213 5 2,35 0 0,00 0 0,00 

4.º 215 2 0,93 0 0,00 0 0,00 

5.º 106 4 3,77 0 0,00 0 0,00 

6.º 102 5 4,90 0 0,00 0 0,00 

7.º 94 1 1,06 0 0,00 0 0,00 

8.º 112 5 4,46 0 0,00 0 0,00 

9.º 134 0 0,00 2 1,49 0 0,00 

 
Tabela 9 – Relação de Alunos Não Avaliados por transferência, anulação de matrícula e exclusão por faltas 

Fonte: Software de gestão de alunos Inovaralunos. 
 

4.2. Cumprimento de Regras e Disciplina 

A questão comportamental e disciplinar no quotidiano da Escola, entendida como incumprimento parcial ou 

total das normas estabelecidas nos sistemas escolares, tem sido vista como um fator que prejudica, ou mesmo 

inviabiliza, a prática educacional. Relacionada com o desrespeito pelas normas de conduta e com a falta de 

limites, a indisciplina é, geralmente, centralizada no aluno e nas suas relações em sociedade durante o seu 

quotidiano escolar. Esta questão tem sido vivenciada nas escolas e apresenta-se como uma fonte de tensão nas 

relações interpessoais, especialmente, quando associada a situações de conflito em sala de aula. A indisciplina 

constitui, assim, um problema na e para a Escola, exigindo medidas de intervenção de natureza pedagógica e 

institucional, no sentido de reduzir esta problemática. 

Neste Agrupamento, funciona o Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF), constituído por dois polos (um 

na EB Amadeo de Souza-Cardoso e outro na EB de Vila Caiz) e assegurado por um grupo de professores em 

bookmark://_Toc26190663/


Agrupamento de Escolas Amadeo de Souza-Cardoso  

 
 

Página 29 de 149  

 

estreita colaboração com o Serviço de Psicologia e Orientação. O GAAF tem por missão acompanhar e orientar 

os alunos e respetivas famílias, sempre que se identificam comportamentos desviantes e/ou de risco. Recebe 

os alunos que lhe são encaminhados por terem provocado desacatos no espaço escolar ou obtido ordem de 

saída da sala de aula. Salienta-se, contudo, que o GAAF tem outras funções, nomeadamente, ajudar a resolver 

alguma dificuldade que alunos e/ou encarregados de educação sintam/tenham. Neste sentido, foi visível a 

procura deste Serviço pelos supracitados e por iniciativa dos próprios. Este Gabinete procura ouvir todos os que 

o solicitam, de modo a encontrar as soluções educativas mais ajustadas perante a problemática em questão. 

Pretende, assim, conseguir um ambiente saudável e promotor do sucesso educativo para todos os alunos. 

Na Escola Básica de Vila Caiz, no presente ano letivo, a indisciplina registada e comunicada atingiu um total de 

16 incidentes, sendo que 14 ocorreram no espaço sala de aula e 2 no exterior, notando-se uma diminuição do 

número de participações de ocorrências relativamente ao ano letivo anterior. Desta forma, recupera-se a 

tendência decrescente que vinha sendo verificada entre os anos letivos 2017/18 e 2018/19. 

Na Escola Básica Amadeo Souza Cardoso, registou-se um total de 20 incidentes, dentro e fora da sala de aula. 

Também nesta escola houve uma redução de incidentes disciplinares, continuando a tendência que vinha sendo 

identificada. 

Da análise dos dados, de forma global, parece continuar a existir uma evolução no sentido de redução 

sustentada dos incidentes disciplinares. Na tabela 9, que se segue, regista-se a evolução dos diferentes 

indicadores do cumprimento de regras e disciplina ao longo dos últimos quatro anos letivos, nas escolas com 

2.º e 3.º Ciclo do Agrupamento.  

 

Indicadores 

EB Amadeo de Souza-Cardoso EB Vila Caiz 

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

N.º total de incidentes 
disciplinares  

97 58 26 20 37 16 25 16 

N.º de incidentes 
disciplinares ocorridos 
fora da sala de aula 

15 29 4 8 15 0 5 2 

Nº de incidentes 
ocorridos dentro da 
sala de aula 

82 29 22 12 22 16 20 14 

N.º total de medidas 

corretivas aplicadas 

(advertência, ordem 

de saída da sala de 

aula, realização de 

tarefas e atividades 

de integração, outras) 

97 6 8 6 35 16 2 2 

N.º de incidentes com 
aplicação de medidas 
sancionatórias 

9 3 2 3 2 2 2 1 

Tabela 10 – Evolução dos indicadores de cumprimento de Regras e Disciplina 
Nota: A alguns alunos foi aplicada, simultaneamente, uma medida corretiva e uma medida sancionatória. 
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Segundo os responsáveis por esta estrutura, o “GAAF teve uma intervenção francamente positiva no apoio dado 

para encontrar medidas de remediação para os alunos mais problemáticos, tendo inclusivamente sugerido 

algumas estratégias que se revelaram cruciais para viabilizar um trabalho exequível e útil a todos aqueles que 

trabalharam com estes jovens, cujo comportamento se revelou mais desajustado. A este nível, destaca-se 

também o apoio da Direção do Agrupamento”. Referiram ainda que o “reduzido número de professores 

destacados no GAAF dificultou uma ação mais eficiente junto dos alunos, sendo que o facto de ter poucos tempos 

levou a que o desenvolvimento de processos disciplinares e de auscultações dos intervenientes não fosse o mais 

célere possível.”  

Referiram também que a intervenção desta estrutura no ambiente escolar seria mais profícua se fossem 

tomadas algumas medidas como “Desenvolver junto dos docentes uma ação de esclarecimento e de divulgação 

dos objetivos e funções do GAAF” e “O GAAF tem adotado uma vertente essencialmente reativa, carecendo de 

uma resposta mais preventiva, o que poderia passar pela dinamização de atividades no âmbito da promoção da 

cidadania, contribuindo para fomentar o respeito mútuo, a tolerância, a solidariedade, a entreajuda e o convívio 

saudável entre os alunos. Tal poderá ser feito através dos Conselhos de Turma em articulação com a disciplina 

de Cidadania e Desenvolvimento e com a contribuição do Serviço de Psicologia.” 

 

4.3. Participação dos alunos na vida escolar, em atividades de solidariedade e cidadania 

democrática 

4.3.1. Assembleias de alunos 

As Assembleias de Alunos são realizadas em todos os níveis de ensino como atividades promotoras de cidadania. 

O seu número encontra-se evidenciado na seguinte tabela. 

Assembleias de Escola/Alunos por Ciclo 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

Jardins de Infância que dinamizaram Assembleias de 

Crianças 
7 8 

realizadas 

semanalmente 

realizadas 

semanalmente 

Escolas do 1.º Ciclo que dinamizaram Assembleias de Aluno 9 11 70 13 

Assembleias de Alunos do 2.º CEB 2 3 1 1 

Assembleias de Alunos do 3.º CEB 2 3 1 1 

Tabela 11 – Número de Assembleias de Alunos em 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21 

 

Pela leitura da tabela, verifica-se que nos Jardins de Infância ocorreu a manutenção da reunião semanal de cada 

grupo de crianças. Já no 1.º Ciclo, destaca-se uma acentuada diminuição na realização das Assembleias de 

Alunos nas Escolas do 1.º Ciclo, para um número consistente como nos anos letivos 2017/18 e 2018/19.   No 2.º 

e 3.º Ciclo, devido aos constrangimentos da pandemia, foi, apenas, realizada uma Assembleia de Alunos em 

cada Ciclo. O órgão de Direção e Gestão refere que, devido à pandemia, foi especialmente complicado realizar 

as Assembleias de Alunos, sendo este um ponto que pode e deve ser melhorado no próximo ano letivo. 
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Atividades da Associação 
de Estudantes 

EB, 2,3 Amadeo de Souza Cardoso EB 2,3 Vila Caiz 

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

N.º de atividades propostas 3 3 1 1 3 3 1 1 

N.º de atividades  
dinamizadas/realizadas 

6 3 1 1 6 3 1 1 

Tipologia 
das 

atividades 

Culturais 0 - 2 1 0 - - - 

Desportivas 0 1 1 0 0 1 - - 

Solidariedade 0 - 0 0 0 - - - 

Comemoração 
de datas 

1 - 1 0 1 - - - 

Festas de fim de 
período 

2 1 2 1 2 1 - 1 

Sensibilização 0 - 0 0 0 - - - 

Tabela 12 – Número de atividades, por tipologia, realizadas pelas Associações de Estudantes 

das escolas EB 2,3 Amadeo de Souza-Cardoso e EB 2,3 Vila Caiz 
 

As Associações de Estudantes, no presente ano letivo, tiveram uma atividade muito reduzida em virtude da 

implementação das medidas de mitigação da Pandemia Covid-19, que implicou a passagem para o E@D, 

durante o segundo período letivo.  No final do ano, os alunos estiveram envolvidos em atividades de 

encerramento do ano letivo, mas respeitando as regras de segurança sanitária. 

 

4.3.2. Clubes e Projetos, ou outras atividades, implementados no âmbito do voluntariado, da 

solidariedade e da inclusão 

Neste ponto, ao longo do ano letivo, foram criados vários clubes e desenvolvidos vários projetos no 

Agrupamento, nos diferentes Ciclos, que tiveram níveis de adesão diferentes por parte dos alunos: 

 

Clubes  

✓ Clube da Europa  

Projetos  

✓ Projeto “Associa-te a esta causa…”: 

• em colaboração com a instituição “A Terra dos Homens”; 

• em colaboração com a “Associação Ajuda Animais Amarante”; 

• no âmbito da causa “Atenuar a solidão dos idosos”;  

✓ Projeto Eco-Escolas – recolha de roupas e tampinhas e Ponto Eletrão;  

✓ Erasmus ENABLE – “Contra o Bullying escolar, eu escolho o compromisso”;  

✓ Educação Especial: 

• Criação de repositório de alimentos de primeira necessidade e não perecíveis;  

• Divulgação e informação digitais/ Página de Facebook “Amadeo Inclusivo”;  
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• Plano Nacional de Leitura Inclusivo; 

• Sessão de esclarecimento “Apoios Sociais/Direitos da Pessoa com Deficiência”;  

• Workshop/Demonstração de material “Comunicação Alternativa/Aumentativa” – ANDITEC;  

• Elaboração de livros digitais temáticos. 

 

4.4. Inserção académica dos alunos saídos do Agrupamento 

É preocupação do Agrupamento preparar o prosseguimento de estudos, no âmbito da escolaridade obrigatória 

dos seus alunos, noutros estabelecimentos de ensino de nível Secundário.  

 

4.4.1. Orientação vocacional 

No âmbito da orientação vocacional, o SPO realizou cerca de sete sessões com todas as turmas do 9.º ano ao 

longo do 3.º período. De referir que estas sessões se iniciaram no final do 2.º período com a colaboração dos 

docentes de EMRC e a aplicação de dois questionários. Ao longo do 3.º período, os alunos usufruíram de sessões 

individualizadas, de forma a explorar a oferta formativa (plano curricular e saídas profissionais) do concelho de 

Amarante, a esclarecer as dúvidas apresentadas e a analisar a sua escolha, com base nos seus projetos futuros. 

Para além da divulgação da oferta educativa, o SPO elaborou um relatório para cada um dos alunos com o 

resultado dos questionários e respetivas interpretações. De forma a envolver os encarregados de educação 

neste processo, o SPO contou com o contributo da Assistente Social, a desempenhar funções no Agrupamento, 

que divulgou toda a informação partilhada com os alunos através de emails dirigidos aos encarregados de 

educação, encaminhados pelos Diretores de Turma. Para este fim foram realizados contactos com escolas e 

entidades formativas. 

 

4.4.2. Percentagem de alunos que se matricularam no 10.º ano de escolaridade no Ensino 

Secundário, Profissional ou Equivalente 

De acordo com os dados fornecidos pelo órgão de Direção e Gestão, cem por cento dos alunos que terminou o 

9.º ano de escolaridade prosseguiu estudos de nível Secundário. 

 

4.5. Contributo da Escola para o desenvolvimento da comunidade envolvente 

4.5.1. Desporto Escolar 

De acordo com a Coordenação do Projeto do Desporto Escolar, os objetivos principais do Projeto são motivar 

os alunos para a prática desportiva, fomentando a promoção de saúde, qualidade de vida e cidadania e 

promover o sucesso escolar dos alunos. O constrangimento da pandemia não possibilitou a realização das 

atividades de Nível 1 em conjunto com outras turmas, mas apenas em contexto de turma e com a devida 
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distância. Em relação às modalidades de Nível 2, os encarregados de educação não autorizaram, na maioria das 

modalidades, a participação nos treinos e a sua permanência na escola no horário dos treinos. 

A Coordenação do Projeto do Desporto Escolar forneceu as seguintes informações relativamente à 

implementação possível, em termos temporais, do citado Projeto. 

 

4.5.1.1. Atividade Interna 

 1.º P 2.ºP 3.ºP 

Nº de alunos que participaram nas atividades de Nível I realizadas no AE ou ENA no respetivo período (1.º, 2.º e 3.º)  

Corta-mato (Fase escola/Agrupamento) 225 0 0 

Projeto Mega Sprinter (Fase escola/Agrupamento) 526 0 0 

Torneio Interturmas 0 0 108 

Outras: Dia Europeu do desporto na escola, Jogos tradicionais, 

Comemoração do Dia Mundial da Alimentação 
658 0 0 

Just Dance 0 0 44 

Nº de alunos que participaram na organização de atividades de Nível I realizadas no AE ou ENA no respetivo período 

(1.º, 2.º e 3.º) 

Corta-mato (Fase escola/Agrupamento) 12 0 0 

Projeto Mega Sprinter (Fase escola/Agrupamento) 12 0 0 

Torneio interturmas 0 0 6 

Dia Europeu do Desporto Escolar, Jogos Tradicionais e golfe do 

1.ºCiclo 
12 0 0 

Just Dance 0 0 4 

Nº de docentes envolvidos na organização de atividades de Nível I realizadas no AE ou ENA respetivo período (1.º, 

2.º e 3.º)  

Corta-mato (Fase escola/Agrupamento) 6 0 0 

Projeto Mega Sprinter (Fase escola/Agrupamento) 6 0 0 

Torneio interturmas 0 0 6 

Dia Europeu do Desporto Escolar, Jogos Tradicionais e golfe do 

1.ºCiclo 
6 0 0 

Just Dance 0 0 2 

Nº de alunos ao abrigo do DL. 54/2018, com relatório técnico-pedagógico, que participaram nas atividades de Nível 

I realizadas no AE ou ENA respetivo período (1.º, 2.º e 3.º) 

Corta-mato (Fase escola/Agrupamento) 6 0 0 

Projeto Mega Sprinter (Fase escola/Agrupamento) 6 0 0 

Torneio interturmas 0 0 6 

Dia Europeu do Desporto Escolar, Jogos Tradicionais e golfe do 

1.º Ciclo 
6 0 0 

Just Dance 0 0 0 

Ações de formação (AF) de alunos juízes/árbitros realizadas no AE ou ENA no respetivo  

período (1.º, 2.º e 3.º) 
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Nº de AF realizadas nas modalidades que o AE ou ENA tem grupo-

equipa 
1 0 1 

Nº de alunos participantes nas AF realizadas nas modalidades em 

que o AE ou ENA tem grupo equipa 
6 0 2 

Nº de AF realizadas nas modalidades que o AE ou ENA organiza a 

nível interno 
1 0 0 

Nº de alunos participantes nas AF que o AE ou ENA organiza a 

nível interno 
6 0 0 

Nº de AF realizadas para alunos no âmbito do voluntariado, 

organização de competições, ... 
1 0 1 

Nº de alunos participantes nas AF realizadas no âmbito do 

voluntariado, organização de 

Competições 

6 0 8 

Tabela 13 – Participação dos alunos nas atividades de Desporto Escolar 
 

4.5.1.2. Atividade Externa  

Em relação à Atividade Externa, o Agrupamento teve a seguinte oferta de modalidades:  

✓ na EB Amadeo de Souza-Cardoso – Natação adaptada (Escalão vários misto), Boccia (Escalão vários misto), 

Voleibol (Iniciados - Feminino) e Golfe (Escalão vários misto);  

✓ na EB de Vila Caiz – Futsal (Iniciados - Masculino), Natação regular (Escalão vários misto), Badminton 

(Escalão vários misto) e Golfe (Escalão vários misto). 

 

4.5.2. Análise da implementação das atividades de Desporto Escolar no Agrupamento  

O contexto pandémico atual impediu a realização das atividades interescolas do CLDE (Coordenação Local do 

Desporto Escolar) – Tâmega. Os encarregados de educação, em face de toda a situação e apesar de assinarem 

o documento de consentimento para as práticas das modalidades, não permitiram que os seus educandos 

permanecessem nas atividades extraletivas. Sendo assim, não foi possível desenvolver os treinos nas várias 

modalidades. A exceção ocorreu nas modalidades de Boccia e Voleibol onde foram realizadas sessões de treino 

sem competições e foram exercitados gestos técnico-táticos, situação de jogo 1x1 e 2x2 e consolidação das 

regras das respetivas modalidades.  

Um dos docentes do Desporto Escolar, no seu horário para o desenvolvimento das atividades das modalidades 

de Golfe e Natação Adaptada, acompanhou os alunos, particularmente os da unidade de multideficiência do 

Agrupamento, na realização de atividades físicas, desportivas e lúdicas e na operacionalização do projeto 

Ecoescolas. Os respetivos relatórios de avaliação dos alunos que participaram nas atividades destas quatro 

modalidades foram preenchidos na respetiva plataforma digital (INOVARalunos), ficando disponíveis para os 

respetivos Conselhos de Turma. 

Relativamente aos alunos pertencentes aos vários Ciclos de ensino, com relatório técnico-pedagógico ao abrigo 

do DL. 54/2018, este foi mais um ano letivo em que foram envolvidos, dando ênfase à inclusão e flexibilização.  
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O Projeto Especial de Golfe no 1.º Ciclo não foi desenvolvido devido à pandemia. O Agrupamento manteve todos 

os contactos para que o mesmo se realize no próximo ano letivo. 

Em conclusão, devido à pandemia e orientações superiores, o Projeto do Desporto Escolar concretizou-se 

apenas dentro do espaço escolar e sem encontros interescolas. Além disso, devido às orientações da DGS e à 

recusa dos encarregados de educação em permitir que os seus educandos frequentassem os treinos, apenas foi 

possível desenvolver algumas modalidades da Atividade Externa. 

 

4.5.3. Participação dos alunos do Agrupamento em iniciativas da comunidade local (Autarquia, 

associações locais,…) 

Algumas turmas do Agrupamento participaram em Projetos apresentados por Entidades externas à escola, 

sendo possível promover a articulação não só entre a Escola e essas Entidades, mas também entre áreas 

disciplinares.  

1.º Ciclo 

✓ Projeto “Empreender e Inovar na Escola”; 

✓ Campanha #euescolho;  

2.º e 3.º Ciclo 

✓ Projeto “Associa-te a Esta Causa” em colaboração com a “Associação Ajuda Animais Amarante”; 

✓ Projeto “Associa-te a Esta Causa” em colaboração com a Instituição “A Terra dos Homens”; 

✓ Projeto “Associa-te a Esta Causa” com a criação do blog no âmbito da causa “Atenuar a solidão dos 

idosos”. 

 

4.5.4.  Disponibilização de espaços escolares para a realização de atividades de interesse público 

O órgão de Direção e Gestão do Agrupamento informou que os espaços escolares foram disponibilizados, 

sempre que solicitados, formalmente, e por entidades idóneas, nomeadamente, para realização de processos 

eleitorais, de Assembleias de Freguesia, de Comissões Políticas e de Atividades Culturais.  

 

4.6. Reconhecimento da Comunidade Educativa - Clima e Ambiente Educativo 

4.6.1 Análise dos Inquéritos de satisfação destinado aos Docentes 

Num universo de 243 docentes, responderam 155 que corresponde a 63,8 % do total.  

Dos respondentes, 81,3% são do sexo feminino e 18,7% do sexo masculino. A distribuição dos respondentes por 

intervalos etários é o seguinte: entre 31-35 anos 0,6%; entre 36-40 anos 10,3%; entre 41-45 anos 21,3%; entre 

46-50 anos 21,9%; entre 51-55 anos 24,5%; entre 56-60 anos 16,8%; entre 61-65 anos 4,5% e com idade igual 

ou superior a 65 anos 0,0%. Quanto às habilitações literárias, os mesmos encontram-se distribuídos da seguinte 

forma: bacharelato 1,3%; licenciatura 76,1%; pós-graduação 7,1%; mestrado 14,8%; doutoramento 0,6%; outra 

bookmark://_Toc26190674/
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0,0%. A distribuição dos respondentes por ciclos de ensino é o seguinte: Pré-Escolar 13,5%; 1.º Ciclo 36,1%; 2.º 

Ciclo 18,7%; 3.º Ciclo 31,6%. Atinente à distribuição dos respondentes por intervalos de número de anos de 

tempo de serviço é a seguinte: menor ou igual a 5 anos 1,3%; entre 6-10 4,0%; entre 11-15 anos 9,0%; entre 

16-20 anos 14,2%; entre 21-25 anos 27,1%; entre 26-30 anos 18,1%; entre 31-35 anos 20,6%; entre 36-40 anos 

3,2%; igual ou superior a 41 anos 1,9%.  A maioria do pessoal docente que respondeu ao inquérito, 45,8% exerce 

funções com maior número de horas na EB Amadeo de Souza-Cardoso; 11,6% na EB de Vila Caiz; 7,1% na EB 

Luís Van Zeller de Macedo; 6,5% na EB Torreira e os restantes respondentes distribuem-se pelas outras Escolas 

Básicas e Jardins de Infância do Agrupamento. 

 

Todos os docentes foram convidados a responder ao Inquérito com itens de caracterização geral 

do Agrupamento, nas suas várias dimensões. Foram colocados 90 itens, distribuídos pelas seguintes 

dimensões:   

✓ Recursos – 12 itens;   

✓ Direção e Gestão – 16 itens;   

✓ Disciplina Interna – 13 itens;   

✓ Relacionamento Pessoal/Clima de Trabalho – 11 itens;   

✓ Sistema Social – 9 itens;   

✓ Eficácia – 24 itens; 

✓ Grau de Satisfação – 5 itens.  

 

4.6.1.1. Recursos 

Nesta dimensão, procurou conhecer-se a perceção que os docentes possuem relativamente à disponibilidade e 

à qualidade dos recursos materiais, humanos e de apoio ao funcionamento do Agrupamento.   

Os itens desta dimensão que obtiveram uma concordância igual ou superior a 80%, revelando uma satisfação 

muito elevada e constituindo deste modo pontos fortes do Agrupamento, são: 

✓ As instalações são adequadas ao desenvolvimento do processo de ensino/aprendizagem; 

✓ A escola/Agrupamento dispõe de sistemas de informação integrados em rede (Inovar, Moodle, 

Teams...); 

✓ Os horários dos serviços (Secretaria, Reprografia, Bufete…) são adequados ao bom funcionamento do 

Agrupamento; 

✓ Os Assistentes Operacionais revelam competência no exercício das suas funções; 

✓ Os Assistentes Técnicos revelam competência no exercício das suas funções; 

✓ Conheço a organização física (localização no espaço) do Agrupamento; 

✓ O espaço escolar encontra-se limpo e asseado. 
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Destes destacam-se os seguintes itens por apresentarem uma percentagem de concordância muito elevada, 

constituindo-se como pontos fortes do Agrupamento: 

✓ A escola/Agrupamento dispõe de sistemas de informação integrados em rede (Inovar, Moodle, Teams...) 

– 96,8%; 

✓ O espaço escolar encontra-se limpo e asseado – 98,7%. 

 

Verifica-se uma percentagem elevada de indecisos, superior a 20%, em alguns itens, revelando um grau de 

satisfação muito baixo, podendo constituir um ponto fraco do Agrupamento, a saber: 

✓ A BECRE (Biblioteca Escolar/Centro de Recursos Educativos) dá resposta às necessidades da comunidade 

educativa (horário de funcionamento, fundo documental, etc..). 

 

Destacam-se ainda, os itens seguintes por apresentarem uma percentagem de indecisão elevada, embora 

inferior a 20%: 

✓ Os recursos tecnológicos são adequados ao desenvolvimento do processo de ensino/aprendizagem. – 

16,8%; 

✓ O desfasamento de horários, implementado neste ano letivo, é benéfico para o desenvolvimento global 

da escola. – 15,5%. 

Relativamente à discordância, verificam-se percentagens iguais ou superiores a 20% nas respostas obtidas nos 

itens subsequentes:  

✓ Os recursos tecnológicos são adequados ao desenvolvimento do processo de ensino/aprendizagem; 

✓ O número de Assistentes Operacionais é adequado às necessidades. 

No entanto, há que destacar alguns itens onde se obteve uma percentagem elevada, embora abaixo do limite 

referido, podendo deste modo, constituir um ponto fraco do Agrupamento: 

✓ Os horários conjugam os interesses dos alunos com os dos professores – 16,7%;  

✓ O desfasamento de horários implementado, neste ano letivo, é benéfico para o funcionamento global 

da escola – 18,1%; 

✓ A BECRE (Biblioteca Escolar/Centro de Recursos Educativos) dá resposta às necessidades da comunidade 

educativa (horário de funcionamento, fundo documental, etc..) – 16,8%. 

 

4.6.1.2. Direção e Gestão 

Relativamente a esta dimensão, procurou aferir-se a eficácia da atuação da Direção, nas várias vertentes do 

funcionamento do Agrupamento.  

Os resultados obtidos são largamente positivos nos vários itens. Nesta dimensão os itens que obtiveram uma 

concordância igual ou superior a 80%, revelando uma satisfação muito elevada e constituindo deste modo 

pontos fortes do Agrupamento, são: 
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✓ O órgão de Direção e Gestão é liderante; 

✓ O órgão de Direção e Gestão do Agrupamento caracteriza-se por uma postura de diálogo e busca de 

consensos; 

✓ O órgão de Direção e Gestão incentiva o envolvimento da comunidade educativa na concretização do 

PE (Projeto Educativo) e/ou no PAA (Plano Anual de Atividades); 

✓ O órgão de Direção e Gestão estimula e/ou cria condições para o desenvolvimento/participação em 

projetos; 

✓ O órgão de Direção e Gestão promove o cumprimento do RI (Regulamento Interno) numa atitude de 

tolerância, respeito e aceitação das regras nele definidas; 

✓ O órgão de Direção e Gestão, em articulação com os órgãos de gestão pedagógica, acompanha o 

cumprimento do PAA; 

✓ O órgão de Direção e Gestão divulga os resultados da avaliação de desempenho do Agrupamento à 

comunidade escolar e demais elementos da comunidade educativa, através dos seus representantes; 

✓ O órgão de Direção e Gestão acompanha a realização das atividades do Agrupamento; 

✓ O órgão de Direção e Gestão é recetivo a propostas e projetos inovadores apresentados pelos docentes; 

✓ O Agrupamento promove o desenvolvimento integral do aluno. 

 

✓ Destes destacam-se os seguintes itens por apresentarem uma percentagem de concordância elevada: 

✓ O órgão de Direção e Gestão, em articulação com os órgãos de gestão pedagógica, acompanha o 

cumprimento do PAA – 95,5%. 

 

Verifica-se uma percentagem elevada de indecisos, superior a 20%, em alguns itens, revelando um grau de 

satisfação muito baixo, podendo constituir um ponto fraco do Agrupamento, a saber: 

✓ O corpo docente conhece a rede escolar (escolas constituintes) do Agrupamento; 

✓ O PE responde ao diagnóstico efetuado; 

✓ O órgão de Direção e Gestão preocupa-se em dotar as BECRE de recursos necessários; 

✓ O órgão de Direção e Gestão facilita ao pessoal docente e não docente (e outras entidades idóneas) o 

uso das instalações e dos materiais em atividades não escolares.  

 

Destacam-se ainda, os itens seguintes por apresentarem uma percentagem de indecisão elevada, embora 

inferior a 20%: 

✓ O órgão de Direção e Gestão define a oferta curricular da escola/Agrupamento, tendo em conta o 

contexto local, os recursos humanos e materiais – 17,4%;  

✓ O órgão de Direção e Gestão, na aquisição de material didático, tem em conta as propostas e 

necessidades dos professores e dos Departamentos – 17,4%; 
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✓ O órgão de Direção e Gestão é recetivo a propostas e projetos inovadores apresentados pelos docentes – 

16,1%. 

 

Relativamente à discordância, não há itens que revelem percentagens iguais ou superiores a 20%, no entanto, 

destaca-se o item seguinte por apresentar a maior percentagem abaixo do limite referido, podendo deste modo, 

constituir um ponto fraco do Agrupamento: 

✓ O corpo docente conhece a rede escolar (escolas constituintes) do Agrupamento – 13,6%. 

 

4.6.1.3.  Disciplina Interna 

Relativamente a esta dimensão, procurou conhecer-se a perceção dos professores relativamente à sua 

intervenção, e de outras estruturas, na aplicação do Projeto Educativo e do Regulamento Interno, bem como as 

medidas direcionadas à harmonia da convivência escolar.  

Os resultados obtidos revelam uma apreciação largamente favorável, em valores com concordância igual ou 

superior a 80%, nos vários itens, a saber:  

✓ O corpo docente preocupa-se com a implementação do Projeto Educativo; 

✓ O Agrupamento corresponsabiliza o Conselho de Turma/Conselho de Docentes na resolução de 

dificuldades de relacionamento professor/aluno(s) ou aluno(s)/aluno(s); 

✓ O Agrupamento preocupa-se em gerir e resolver os eventuais conflitos que surgem entre os diferentes 

grupos; 

✓ O órgão de Direção e Gestão atua com autoridade; 

✓ O corpo docente tem em conta o Regulamento Interno no desenvolvimento da atividade profissional; 

✓ Existe um ambiente disciplinar facilitador do processo de ensino/aprendizagem em sala de aula; 

✓ Os alunos respeitam as orientações dos professores na sala de aula; 

✓ Existe ordem e disciplina nos espaços de convívio dos alunos na escola; 

✓ O código de conduta do Agrupamento favorece a convivência cívica e democrática. 

 

Verifica-se uma percentagem elevada de indecisos, superior a 20%, em alguns itens, revelando um grau de 

satisfação muito baixo, podendo constituir um ponto fraco do Agrupamento, a saber: 

✓ O GAAF (Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família) responde eficazmente aos problemas com que se 

depara; 

✓ As medidas tomadas na sequência de comportamentos indevidos, por parte dos alunos, são 

apropriadas; 

✓ Os alunos cumprem os seus deveres previstos no Regulamento Interno. 
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Destacam-se ainda, os itens seguintes por apresentarem uma percentagem de indecisão elevada, embora 

inferior a 20%: 

✓ Os alunos respeitam as orientações dos professores e outros profissionais nos espaços exteriores à sala 

de aula – 15,5%. 

 

Relativamente à discordância, não há itens que revelem percentagens iguais ou superiores a 20%. 

 

4.6.1.4. Relacionamento pessoal/Clima de trabalho   

Nesta dimensão, procurou aferir-se a perceção dos docentes relativamente à valorização e reconhecimento do 

mérito dos alunos, docentes e colaboradores.  

Esta dimensão é muito valorizada pelos professores, como fator de motivação, pelo que se pode inferir que 

existe satisfação com o modo de funcionamento das estruturas da escola, pois verifica-se que os resultados 

obtidos são muito positivos, uma vez que quase todos os itens apresentam uma percentagem de concordância 

igual ou superior a 80%, constituindo deste modo pontos fortes do Agrupamento, a saber: 

✓ O Conselho Pedagógico define claramente o perfil de mérito e de excelência do aluno; 

✓ A escola/Agrupamento acolhe e integra bem os novos professores;  

✓ O órgão de Direção e Gestão, em articulação com a comunidade escolar, promove atividades sociais e 

culturais, em vários momentos da vida da organização; 

✓ O ambiente do Agrupamento, proporcionado pelo órgão de Direção e Gestão, contribui para o 

desenvolvimento da autoestima dos professores;  

✓ Na escola/Agrupamento, os professores podem dar a sua opinião e são escutados;  

✓ Os Departamentos Curriculares e outras estruturas intermédias são recetivos às sugestões/iniciativas do 

corpo docente;  

✓ O corpo docente valoriza o trabalho dos Assistentes Técnicos/Operacionais;  

✓ Os Assistentes Técnicos e Operacionais são colaborantes;   

✓ Os Assistentes Técnicos e Operacionais executam as suas tarefas com empenho;  

✓ Gosto/gostaria de permanecer nesta escola.  

 

Destes itens é de destacar os seguintes por apresentarem as percentagens de concordância mais elevadas: 

✓ A escola/Agrupamento acolhe e integra bem os novos professores – 96,8%; 

✓ O corpo docente valoriza o trabalho dos Assistentes Técnicos/Operacionais – 95,5%; 

✓ Os Assistentes Técnicos e Operacionais são colaborantes – 94,2%; 

✓ Gosto/gostaria de permanecer nesta escola – 95,5%. 
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Não se verifica nenhuma percentagem elevada de indecisos, superior a 20%, contudo destaca-se o item 

subsequente por apresentar uma percentagem de indecisão elevada, embora inferior a 20%: 

✓ O órgão de Direção e Gestão valoriza o pessoal docente e o pessoal não docente como fonte de geração 

de ideias – 16,8%.  

✓ O órgão de Direção e Gestão, em articulação com a comunidade escolar, promove atividades sociais e 

culturais, em vários momentos da vida da organização – 14,8%.  

✓ O ambiente do Agrupamento, proporcionado pelo órgão de Direção e Gestão, contribui para o 

desenvolvimento da autoestima dos professores – 14,2%.  

 

Relativamente à discordância, não se verificam percentagens iguais ou superiores a 20% nas respostas obtidas. 

 

4.6.1.5. Sistema Social 

Nesta dimensão, procurou aferir-se a perceção da relação dos atores educativos entre si, com a comunidade e 

a implementação de projetos.  

Globalmente, registou-se uma apreciação positiva nos diferentes itens desta dimensão que obtiveram uma 

concordância igual ou superior a 80%, revelando uma satisfação elevada e constituindo deste modo pontos 

fortes do Agrupamento, são: 

✓ O Agrupamento fomenta a consciencialização e envolvimento dos professores e do pessoal não docente 

em temas de saúde, ambiente e segurança; 

✓ A escola/Agrupamento envolve-se em ações de solidariedade social; 

✓ Os docentes desenvolvem trabalho colaborativo; 

✓ As amizades cultivadas pelos docentes contribuem para uma melhoria do desempenho global. 

 

Destes itens destacam-se os seguintes por apresentarem as percentagens mais elevadas de concordância: 

✓  As amizades cultivadas pelos docentes contribuem para uma melhoria do desempenho global – 96,1%. 

 

Verifica-se uma percentagem elevada de indecisos, superior a 20%, em alguns itens, revelando um grau de 

satisfação muito baixo, podendo constituir um ponto fraco do Agrupamento, a saber: 

✓ A escola/Agrupamento trata o "feedback" recebido no contato permanente com os alunos, famílias, 

empresas, autarquias e outros interessados; 

✓ Os meios de comunicação com a comunidade educativa são eficazes.  

 

Destacam-se ainda, os itens seguintes por apresentarem uma percentagem de indecisão elevada, embora 

inferior a 20%: 
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✓ Os meios de comunicação com a comunidade educativa são suficientes – 16,1%; 

✓ O trabalho dos docentes é valorizado pelas famílias – 19,4%; 

✓ Entre os docentes existe verdadeiro espírito de unidade – 17,4%. 

 

Relativamente à discordância, não se verificam percentagens iguais ou superiores a 20% nas respostas obtidas.  

 

4.6.1.6. Eficácia  

Nesta dimensão, procurou aferir-se a perceção dos docentes relativamente ao seu desempenho profissional e 

ao funcionamento interno das diferentes estruturas pedagógicas e de Direção e Gestão do Agrupamento.  

Os itens desta dimensão que obtiveram uma concordância igual ou superior a 80%, revelando uma satisfação 

muito elevada e constituindo deste modo pontos fortes do Agrupamento, são: 

✓ O órgão de Direção e Gestão, em articulação com os órgãos de gestão pedagógica do Agrupamento e 

os professores, implementa medidas educativas (apoios, tutorias, coadjuvações…) para diminuir o 

insucesso escolar;  

✓ O Coordenador de Departamento informa claramente os membros do Departamento acerca de todas 

as deliberações/discussões ocorridas no Conselho Pedagógico;  

✓ O Coordenador de Departamento promove a reflexão sobre os assuntos discutidos em Conselho 

Pedagógico;  

✓ O Coordenador de Departamento promove a articulação com outras estruturas educativas, com vista 

ao desenvolvimento de estratégias de diferenciação pedagógica;  

✓ O Coordenador de Departamento promove o trabalho colaborativo dos professores que integram o 

Departamento na organização e atualização de materiais didáticos e recursos;  

✓ O Coordenador de Departamento promove o trabalho de equipa com vista ao desenvolvimento e 

avaliação de projetos curriculares;  

✓ Os docentes de uma mesma área/disciplina desenvolvem um trabalho colaborativo definindo recursos e 

construindo materiais didáticos;  

✓ Os docentes informam os seus alunos/pais/encarregados de educação sobre os seus progressos nas 

aprendizagens; 

✓ Os docentes utilizam as tecnologias de informação e comunicação como recurso pedagógico e 

instrumento de desenvolvimento pessoal e profissional;  

✓ A formação adquirida nas ações/ cursos de formação frequentados refletiu-se numa melhoria das 

práticas educativas;  

✓ Recolho opiniões dos alunos sobre as atividades/estratégias desenvolvidas nas minhas aulas;  

✓ Estou satisfeito(a) com os resultados obtidos pelos alunos;  

✓ O meu trabalho é reconhecido pelos pares;  
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✓ O meu trabalho é reconhecido pelos alunos;   

✓ O meu trabalho é reconhecido pelos encarregados de educação;   

✓ Tenho vindo a alterar práticas pedagógicas e didáticas de forma a adequar a globalidade da ação 

educativa ao desenvolvimento das competências do Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória;  

✓ Conheço os resultados da Autoavaliação do Agrupamento;   

✓ Refleti sobre os resultados da Autoavaliação do Agrupamento.  

 

Destes destacam-se os seguintes por apresentarem as percentagens mais elevadas: 

✓ O Coordenador de Departamento informa claramente os membros do Departamento acerca de todas 

as deliberações/discussões ocorridas no Conselho Pedagógico – 95,5%. 

✓ Os docentes informam os seus alunos/pais/encarregados de educação sobre os seus progressos nas 

aprendizagens – 95,5%; 

✓ Os docentes utilizam as tecnologias de informação e comunicação como recurso pedagógico e 

instrumento de desenvolvimento pessoal e profissional – 95,5%;  

✓ A formação adquirida nas ações/cursos de formação frequentados refletiu-se numa melhoria das 

práticas educativas – 94,8%. 

✓ Recolho opiniões dos alunos sobre as atividades/estratégias desenvolvidas nas minhas aulas – 96,8%;  

✓ O meu trabalho é reconhecido pelos alunos – 94,2%;   

✓ Tenho vindo a alterar práticas pedagógicas e didáticas de forma a adequar a globalidade da ação 

educativa ao desenvolvimento das competências do Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória 

– 98,7%.  

 

Verifica-se uma percentagem elevada de indecisos, superior a 20%, em alguns itens, revelando um grau de 

satisfação muito baixo, podendo constituir um ponto fraco do Agrupamento, a saber: 

✓ O órgão de Direção e Gestão valoriza e promove formas de ajudar os professores a melhorarem o seu 

desempenho;   

✓ O meu trabalho é reconhecido pelo órgão de Direção e Gestão; 

✓ Tendo em consideração os resultados da Autoavaliação do Agrupamento, tive a oportunidade de fazer 

sugestões de melhoria.  

 

Destacam-se ainda, os itens seguintes por apresentarem uma percentagem de indecisão elevada, embora 

inferior a 20%: 

✓ O órgão de Direção e Gestão introduz e potencia novas formas de trabalho e novas tecnologias – 16,1%; 

✓ O meu trabalho é reconhecido pelo pessoal não docente – 19,4%; 

✓ O meu trabalho é reconhecido pelos pares – 16,1%. 
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Relativamente à discordância, não se verificam percentagens iguais ou superiores a 20% nas respostas obtidas.   

 

 

Relativamente ao item de resposta de opinião “Dê uma sugestão de melhoria para o funcionamento do 

Agrupamento.”, fez-se uma análise de conteúdo, procurando destacar, em primeiro lugar, palavras-chave, 

procurando, de seguida, a sua contextualização, de modo a categorizar as respostas. Apresentam-se as três 

categorias que se destacam por ter obtido uma maior percentagem:  

 

✓ Direção/comunicação – Disciplinas mais práticas serem lecionadas da parte da tarde; diminuição do preenchimento/replicação 

de documentos;  simplificação dos processos burocráticos;  a direção deveria sair do seu gabinete e, sem aviso prévio, deslocar-

se regularmente aos outros estabelecimentos, promover reuniões gerais com EE, AO e Professores ao longo do ano; a direção 

deve pressionar insistentemente, sem demagogias e com isenção política, a autarquia local no sentido de atualizar os 

equipamentos que dão apoio às salas de aula; projetar a Escola e o que nela se faz no exterior, ou seja, à comunidade em geral, 

através de mostras fora da Escola; constituição de equipas de trabalho coesas; melhorar a gestão dos horários do pessoal 

docente e não docente com vista a melhorar a gestão de equipamentos;  adaptação do Agrupamento às redes 

sociais/atualização do site do Agrupamento; fazer horários com horas predestinadas para trabalho colaborativo entre grupos; 

continuar a trabalhar em sintonia com as necessidades dos alunos e a potencialidade de cada professor;  simplificar a 

comunicação/diminuir a burocracia; considero que seria muito benéfico para o bom funcionamento do Agrupamento, que o 

diretor e seus assessores se dispusessem a visitar e reunir com os docentes e assistentes, das escolas básicas e Jardins de 

Infância, pelo menos uma vez por período, podendo, desta forma, a Direção ter uma visão mais correta e alargada sobre a 

realidade das escolas do Agrupamento, assim, poderia conhecer e mais tarde, tentar resolver, alguns problemas existentes; as 

turmas do Pré-Escolar deveriam ter o apoio/visitas, observação de  atividades, pelo menos duas vezes por período, de docentes 

do ensino especial, ou do Departamento de Psicologia, com o objetivo de auxiliarem as educadoras a sinalizarem crianças com 

problemas de aprendizagem, de comportamento e de saúde; mais proximidade com os órgãos de gestão – 40,0%; 

 

✓ Apoio alunos – Maior apoio na sala de aula (coadjuvação, apoio, acompanhamento a alunos com maiores dificuldades de 

aprendizagem); ter uma bolsa de docentes para apoio socioeducativo mais intensivo nas escolas; envolver e incluir a 

Comunidade Educativa, nomeadamente, os Encarregados de Educação em projetos em tomada de decisões referentes aos 

seus educandos e prestar um apoio acrescido aos que têm mais dificuldades e aos que têm menos capacidades – 10,0%;   

 

✓ Atividades extracurriculares – Intercâmbio entre alunos das várias escolas; maior investimento em visitas de âmbito cultural 

(teatro, museus...); melhoria nas parcerias com outros elementos educativos, fomentando as palestras (ex. centro de saúde, 

grupos desportivos, grupos de música, etc.); colocar as atividades de enriquecimento curricular no final do dia – 9,0%.  

 

 

4.6.1.7. Grau de satisfação   

Nesta dimensão, procurou aferir-se o grau de satisfação dos docentes com o processo de avaliação do seu 

trabalho, trabalho da escola direcionado à comunidade e ao grau de satisfação individual com o Agrupamento.  

Os itens desta dimensão que obtiveram uma concordância igual ou superior a 80%, revelando uma satisfação 

muito elevada e constituindo deste modo pontos fortes do Agrupamento, são: 

✓ O meu trabalho é valorizado pela comunidade educativa; 

✓ A imagem da escola/Agrupamento na comunidade em que está inserido é boa; 

✓ Gosto de trabalhar neste Agrupamento de Escolas. 
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Destes destaca-se o seguinte item por revelar a percentagem mais elevada de concordância: 

✓ Gosto de trabalhar neste Agrupamento de Escolas – 97,4%. 

 

Verifica uma percentagem elevada de indecisos, superior a 20%, nos itens seguintes: 

✓ O meu trabalho é valorizado pelo órgão de Direção e Gestão; 

✓  A Avaliação de Desempenho está de acordo com o cumprimento dos objetivos fixados.  

 

Destaca-se o item seguinte por apresentar uma percentagem de indecisão elevada, embora inferior a 20%: 

✓ O meu trabalho é valorizado pela comunidade educativa – 18,1%. 

 

Relativamente à discordância, não se verificam percentagens iguais ou superiores a 20% nas respostas obtidas.  

 

Resultados obtidos no inquérito ao Pessoal Docente nas diferentes dimensões em estudo 

 Valores em %  

 Dimensão 1. Recursos  
Discordo. 

Totalmente 
Discordo Indeciso Concordo 

Concordo 

Totalmente 

Não se 

aplica 
Total 

1.1. As instalações são 

adequadas ao 

desenvolvimento do 

processo de 

ensino/aprendizagem.  

0,6 6,5 1,3 59,4 32,3 --- 100 

1.2. Os recursos 

tecnológicos são 

adequados ao 

desenvolvimento do 

processo de 

ensino/aprendizagem.  

1,3 21,3 16,8 52,3 8,4 --- 100 

1.3. O número de 

assistentes operacionais 

é adequado às 

necessidades.  

1,9 18,1 11,6 48,4 20,0 --- 100 

1.4. Os horários 

conjugam os interesses 

dos alunos com os dos 

professores.  

3,2 13,5 14,2 48,4 20,6 --- 100 

1.5. O desfasamento de 

horários implementado, 

neste ano letivo, é 

benéfico para o 

2,6 15,5 15,5 36,1 26,5 3,9 100 
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funcionamento global da 

escola. 

1.6. A 

escola/Agrupamento 

dispõe de sistemas de 

informação integrados 

em rede (Inovar, 

Moodle, Teams…). 

0,0 1,9 1,3 49,7 47,1 --- 100 

1.7. Os horários dos 

serviços (Secretaria, 

Reprografia, Bufete…) 

são adequados ao bom 

funcionamento do 

Agrupamento.  

1,3 3,9 12,9 59,4 22,6 --- 100 

1.8. Os Assistentes 

Operacionais revelam 

competência no 

exercício das suas 

funções.  

0,0 3,9 9,7 58,1 28,4 --- 100 

1.9. Os Assistentes 

Técnicos revelam 

competência no 

exercício das suas 

funções.  

0,0 0,6 8,4 60,0 31,0 --- 100 

1.10. A BECRE (Biblioteca 

Escolar/Centro de 

Recursos Educativos) dá 

resposta às 

necessidades da 

comunidade educativa 

(horário de 

funcionamento, fundo 

documental, etc..).  

2,6 14,2 26,5 46,5 10,3 --- 100 

1.11. Conheço a 

organização física 

(localização no espaço) 

do Agrupamento. 

0,0 3,9 3,9 49,0 43,2 --- 100 

1.12. O espaço escolar 

encontra-se limpo e 

asseado.  

0,0 1,3 0,0 38,7 60,0 --- 100 

 
Valores em %  
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 Dimensão 2. Direção e Gestão 
Discordo 

Totalmente  

Discordo  Indeciso  Concordo  Concordo 

Totalmente  

Total  

2.1. O órgão de Direção e Gestão 

é liderante. 
0,0 1,3 7,1 62,6 29,0 100 

2.2. O órgão de Direção e Gestão 

do Agrupamento caracteriza-se 

por uma postura de diálogo e 

busca de consensos. 

0,0 4,5 9,0 56,8 29,7 100 

2.3. O corpo docente conhece 

a rede escolar (escolas 

constituintes) do Agrupamento. 

1,3 12,3 27,7 47,1 11,6 100 

2.4. O órgão de Direção e Gestão 

incentiva o envolvimento da 

comunidade educativa na 

concretização do PE (Projeto 

Educativo) e/ou no PAA (Plano 

Anual de Atividades). 

0,0 1,9 9,7 60,0 28,4 100 

2.5. O órgão de Direção e Gestão 

estimula e/ou cria condições 

para o 

desenvolvimento/participação 

em projetos. 

0,0 3,2 12,9 58,7 25,2 100 

2.6. O PE responde ao 

diagnóstico efetuado. 
0,0 3,9 20,0 55,5 20,6 100 

2.7. O órgão de Direção e Gestão 

define a oferta curricular da 

escola/Agrupamento, tendo em 

conta o contexto local, os 

recursos humanos e materiais. 

0,0 3,2 17,4 58,1 21,3 100 

2.8. O órgão de Direção e 

Gestão, na aquisição de material 

didático, tem em conta as 

propostas e necessidades dos 

professores e dos 

Departamentos. 

0,0 8,4 17,4 55,5 18,7 100 

2.9. O órgão de Direção e Gestão 

preocupa-se em dotar as BECRE 

de recursos necessários.  

0,6 5,2 27,7 55,5 11,0 100 

2.10. O órgão de Direção e 

Gestão facilita ao pessoal 

docente e não docente (e outras 

0,0 3,2 33,5 49,0 14,2 100 
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entidades idóneas) o uso das 

instalações e dos materiais em 

atividades não escolares.  

2.11. O órgão de Direção e 

Gestão promove o cumprimento 

do RI (Regulamento Interno) 

numa atitude de tolerância, 

respeito e aceitação das regras 

nele definidas.  

0,6 1,3 7,7 63,9 26,5 100 

2.12. O órgão de Direção e 

Gestão, em articulação com os 

órgãos de gestão pedagógica, 

acompanha o cumprimento do 

PAA.  

0,0 0,0 4,5 62,6 32,9 100 

2.13. O órgão de Direção e 

Gestão divulga os resultados da 

Avaliação do Agrupamento à 

comunidade escolar e demais 

elementos da comunidade 

educativa, através dos seus 

representantes.  

2,6 6,5 9,7 54,2 27,1 100 

2.14. O órgão de Direção e 

Gestão acompanha a realização 

das atividades do Agrupamento.  

0,0 2,6 8,4 61,3 27,7 100 

2.15. O órgão de Direção e 

Gestão é recetivo a propostas e 

projetos inovadores 

apresentados pelos docentes.  

0,6 2,6 16,1 53,5 27,1 100 

2.16. O Agrupamento promove o 

desenvolvimento integral do 

aluno.  

0,0 0,6 9,7 61,9 27,7 100 

 
 

Valores em % 

 Dimensão 3. Disciplina Interna 
Discordo 

Totalmente 
Discordo Indeciso Concordo 

Concordo 

Totalmente 
Total 

3.1. O corpo docente preocupa-

se com a implementação do 

Projeto Educativo.  

0,0 0,6 9,7 57,4 32,3 100 

3.2. O Agrupamento 

corresponsabiliza o Conselho de 

Turma/Conselho de Docentes na 

0,0 1,9 11,6 67,1 19,4 100 
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resolução de dificuldades de 

relacionamento 

professor/aluno(s) 

ou aluno(s)/aluno(s).  

3.3. O Agrupamento preocupa-

se em gerir e resolver os 

eventuais conflitos que surgem 

entre os diferentes grupos.  

0,6 1,3 12,9 58,7 26,5 100 

3.4. O órgão de Direção e Gestão 

atua com autoridade. 
0,6 5,8 11,0 67,1 15,5 100 

3.5. O corpo docente tem em 

conta o Regulamento Interno no 

desenvolvimento da atividade 

profissional.  

0,6 0,6 7,7 65,2 25,8 100 

3.6. Existe um ambiente 

disciplinar facilitador do 

processo de 

ensino/aprendizagem em sala 

de aula.  

0,0 2,6 5,2 58,1 34,2 100 

 3.7. Os alunos respeitam as 

orientações dos professores na 

sala de aula.  

0,0 4,5 5,8 63,9 25,8 100 

3.8. Existe ordem e disciplina nos 

espaços de convívio dos alunos 

na escola.  

0,0 5,2 12,3 66,5 16,1 100 

3.9. Os alunos respeitam as 

orientações dos professores e 

outros profissionais nos espaços 

exteriores à sala de aula. 

0,6 6,5 15,5 63,2 14,2 100 

3.10. O GAAF (Gabinete de 

Apoio ao Aluno e à Família) 

responde eficazmente aos 

problemas com que se depara. 

0,6 5,2 31,6 51,0 11,6 100 

3.11. As medidas tomadas, na 

sequência de comportamentos 

indevidos, por parte dos alunos, 

são apropriadas.  

0,0 8,4 33,5 45,2 12,9 100 

3.12. Os alunos cumprem os 

seus deveres, previstos no 

Regulamento Interno.  

0,6 7,7 21,9 60,0 9,7 100 
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3.13. O código de conduta do 

Agrupamento, favorece a 

convivência democrática e 

cívica.  

0,6 0,6 13,5 61,3 23,9 100 

 
Valores em % 

Dimensão 4. Relacionamento 

pessoal/Clima de Trabalho  

Discordo 

Totalmente 
Discordo Indeciso Concordo 

Concordo 

Totalmente 
Total 

4.1. O Conselho Pedagógico 

define claramente  

o perfil de mérito e de 

excelência do aluno.  

0,0 2,6 11,0 57,4 29,0 100 

4.2. O órgão de Direção e Gestão 

valoriza o pessoal docente e o 

pessoal não docente como fonte 

de geração de ideias.  

1,3 5,8 16,8 57,4 18,7 100 

4.3. A escola/Agrupamento 

acolhe e integra bem os novos 

professores.  

0,0 0,6 2,6 51,0 45,8 100 

4.4. O órgão de Direção e 

Gestão, em articulação com a 

comunidade escolar, 

promove atividades sociais e 

culturais, em vários momentos 

da vida da organização.  

0,0 2,6 14,8 67,1 15,5 100 

4.5. O ambiente do 

Agrupamento, proporcionado 

pelo órgão de Direção e Gestão, 

contribui para o 

desenvolvimento da autoestima 

dos professores.  

0,0 5,8 14,2 59,4 20,6 100 

4.6. Na escola/Agrupamento, os 

professores podem dar a sua 

opinião e são escutados.  

0,0 5,2 12,9 58,1 23,9 100 

4.7. Os Departamentos 

Curriculares e outras estruturas 

intermédias são recetivos às 

sugestões/iniciativas do corpo 

docente.  

0,0 1,9 4,5 65,2 28,4 100 

4.8. O corpo docente valoriza o 

trabalho dos Assistentes 

Técnicos/Operacionais.  

0,0 0,0 4,5 62,6 32,9 100 



Agrupamento de Escolas Amadeo de Souza-Cardoso  

 
 

Página 51 de 149  

 

4.9. Os Assistentes Técnicos e 

Operacionais são colaborantes.   
0,0 0,6 5,2 55,5 38,7 100 

4.10. Os Assistentes Técnicos e 

Operacionais executam as suas 

tarefas com empenho.  

0,0 1,3 5,8 61,3 31,6 100 

4.11. Gosto/gostaria de 

permanecer nesta escola.  
0,0 1,3 3,2 25,2 70,3 100 

 
 

Valores em % 

Dimensão 5. Sistema social 
Discordo 

Totalmente 
Discordo Indeciso Concordo 

Concordo 

Totalmente 
Total 

5.1. A escola/Agrupamento trata 

o "feedback" recebido no 

contacto permanente com os 

alunos, famílias, empresas, 

autarquias e outros 

interessados.  

0,6 1,3 22,6 54,2 21,3 100 

5.2. Os meios de comunicação 

com a comunidade educativa 

são suficientes.  

1,3 6,5 16,1 58,1 18,1 100 

5.3. Os meios de comunicação 

com a comunidade educativa 

são eficazes. 

1,3 4,5 20,6 58,1 15,5 100 

5.4. O Agrupamento fomenta a 

consciencialização 

e envolvimento dos professores 

e do pessoal não docente em 

temas de saúde, ambiente e 

segurança.  

0,0 1,9 8,4 65,2 24,5 100 

5.5. A escola/Agrupamento 

envolve-se em ações de 

solidariedade social.  

0,0 1,3 10,3 61,9 26,5 100 

5.6. O trabalho dos docentes é 

valorizado pelas famílias.  
0,6 6,5 19,4 64,5 9,0 100 

5.7. Os docentes desenvolvem 

trabalho colaborativo.  
0,6 3,2 7,1 60,0 29,0 100 

5.8. Entre os docentes existe 

verdadeiro espírito de unidade.  
1,3 7,1 17,4 57,4 16,8 100 

5.9. As amizades cultivadas pelos 

docentes contribuem para uma 

melhoria do desempenho 

global.  

0,6 0,6 2,6 51,6 44,5 100 
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Dimensão 6. Eficácia  
Discordo 

Totalmente 
Discordo Indeciso Concordo 

Concordo 

Totalmente 
Total 

6.1. O órgão de Direção e Gestão 

introduz e potencia novas formas 

de trabalho e novas tecnologias.  

0,6 6,5 16,1 60,6 16,1 100 

6.2. O órgão de Direção e Gestão 

valoriza e promove formas de 

ajudar os professores a 

melhorarem o seu desempenho.  

0,0 4,5 21,9 54,8 18,7 100 

6.3. O órgão de Direção e Gestão, 

em articulação com os órgãos de 

gestão pedagógica do 

Agrupamento e os professores, 

implementa medidas educativas 

(apoios, tutorias, coadjuvações…) 

para diminuir o insucesso escolar.  

0,6 1,3 8,4 58,7 31,0 100 

6.4. O Coordenador de 

Departamento informa 

claramente os membros do 

Departamento acerca de todas as 

deliberações/discussões 

ocorridas no Conselho 

Pedagógico.  

0,0 1,3 3,2 36,8 58,7 100 

6.5. O Coordenador de 

Departamento promove a 

reflexão sobre os assuntos 

discutidos em Conselho 

Pedagógico.  

0,0 3,2 6,5 35,5 54,5 100 

6.6. O Coordenador de 

Departamento promove a 

articulação com outras estruturas 

educativas, com vista ao 

desenvolvimento de estratégias 

de diferenciação pedagógica.  

0,6 3,2 11,0 45,2 40,0 100 

6.7. O Coordenador de 

Departamento promove o 

trabalho colaborativo dos 

professores que integram o 

Departamento na organização e 

atualização de materiais didáticos 

e recursos.  

0,6 3,9 4,5 45,8 45,2 100 
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6.8. O Coordenador de 

Departamento promove o 

trabalho de equipa com vista ao 

desenvolvimento e avaliação de 

projetos curriculares.  

0,0 3,2 5,8 46,5 44,5 100 

6.9. Os docentes de uma mesma 

área/disciplina desenvolvem um 

trabalho colaborativo definindo 

recursos e construindo materiais 

didáticos.  

0,0 3,9 11,0 52,9 32,3 100 

6.10. Os docentes informam os 

seus alunos/pais/encarregados de 

educação sobre os seus 

progressos nas aprendizagens.  

0,0 0,6 3,9 48,4 47,1 100 

6.11. Os docentes utilizam as 

tecnologias de informação e 

comunicação como recurso 

pedagógico e instrumento de 

desenvolvimento pessoal e 

profissional.  

0,0 1,9 2,6 62,6 32,9 100 

6.12. A formação adquirida nas 

ações/cursos de formação 

frequentados refletiu-se numa 

melhoria das práticas educativas.  

0,0 0,6 4,5 67,1 27,7 100 

6.13. Recolho opiniões dos alunos 

sobre as atividades/estratégias 

desenvolvidas nas minhas aulas.  

0,0 0,6 2,6 56,8 40,0 100 

6.14. Estou satisfeito(a) com os 

resultados obtidos pelos alunos.  
0,0 3,2 3,9 71,0 21,9 100 

6.15. O meu trabalho é 

reconhecido pelo pessoal não 

docente.  

0,0 1,3 19,4 61,3 18,1 100 

6.16. O meu trabalho é 

reconhecido pelos pares.  
0,0 0,6 16,1 63,9 19,4 100 

6.17. O meu trabalho é 

reconhecido pelos alunos.  
0,0 0,0 5,8 62,6 31,6 100 

6.18. O meu trabalho é 

reconhecido pelos encarregados 

de educação.  

0,0 3,9 13,5 56,8 25,8 100 

6.19. O meu trabalho é 

reconhecido pelo órgão de 

Direção e Gestão.  

0,0 2,6 26,5 56,1 14,8 100 
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6.20. Tenho vindo a alterar 

práticas pedagógicas e didáticas 

de forma a adequar a globalidade 

da ação educativa ao 

desenvolvimento das 

competências do Perfil do Aluno à 

Saída da Escolaridade 

Obrigatória.  

0,0 0,0 1,3 57,4 41,3 100 

6.21. Conheço os resultados da 

Autoavaliação do Agrupamento.  
1,9 5,2 12,9 53,5 26,5 100 

6.22. Refleti sobre os resultados 

da Autoavaliação do 

Agrupamento.  

2,6 5,8 11,6 57,4 22,6 100 

6.23 Tendo em consideração os 

resultados da Autoavaliação do 

Agrupamento, tive a 

oportunidade de fazer sugestões 

de melhoria.  

1,9 8,4 28,4 49,7 11,6 100 

6.24 Dê uma sugestão de melhoria para o funcionamento do Agrupamento. 

% de sugestões 

por categoria 

relativamente 

ao total de 

sugestões 

apresentadas 

Direção/comunicação – Disciplinas mais práticas serem lecionadas da parte da tarde; diminuição do 

preenchimento/replicação de documentos;  simplificação dos processos burocráticos;  a direção deveria sair do seu 

gabinete e, sem aviso prévio, deslocar-se regularmente aos outros estabelecimentos, promover reuniões gerais com 

EE, AO e Professores ao longo do ano; a direção deve pressionar insistentemente, sem demagogias e com isenção 

política, a autarquia local no sentido de atualizar os equipamentos que dão apoio às salas de aula; projetar a Escola 

e o que nela se faz no exterior, ou seja, à comunidade em geral, através de mostras fora da Escola; constituição de 

equipas de trabalho coesas; melhorar a gestão dos horários do pessoal docente e não docente com vista a melhorar 

a gestão de equipamentos;  adaptação do Agrupamento às redes sociais/atualização do site do Agrupamento; fazer 

horários com horas predestinadas para trabalho colaborativo entre grupos; continuar a trabalhar em sintonia com 

as necessidades dos alunos e a potencialidade de cada professor;  simplificar a comunicação/diminuir a burocracia; 

considero que seria muito benéfico para o bom funcionamento do Agrupamento, que o diretor e seus assessores se 

dispusessem a visitar e reunir com os docentes e assistentes, das escolas básicas e Jardins de Infância, pelo menos 

uma vez por período, podendo, desta forma, a Direção ter uma visão mais correta e alargada sobre a realidade das 

escolas do Agrupamento, assim, poderia conhecer e mais tarde, tentar resolver, alguns problemas existentes; as 

turmas do Pré-Escolar deveriam ter o apoio/visitas, observação de  atividades, pelo menos duas vezes por período, 

de docentes do ensino especial, ou do Departamento de Psicologia, com o objetivo de auxiliarem as educadoras a 

sinalizarem crianças com problemas de aprendizagem, de comportamento e de saúde; mais proximidade com os 

órgãos de gestão. 

40,0% 

(12) 

Apoio alunos – Maior apoio na sala de aula (coadjuvação, apoio, acompanhamento a alunos com maiores 

dificuldades de aprendizagem); ter uma bolsa de docentes para apoio socioeducativo mais intensivo nas escolas; 

envolver e incluir a Comunidade Educativa, nomeadamente, os Encarregados de Educação em projetos em tomada 

de decisões referentes aos seus educandos e prestar um apoio acrescido aos que têm mais dificuldades e aos que 

têm menos capacidades.   

10,0% 

(3) 
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Atividades extracurriculares – Intercâmbio entre alunos das várias escolas; maior investimento em visitas de âmbito 

cultural (teatro, museus...); melhoria nas parcerias com outros elementos educativos, fomentando as palestras (ex. 

centro de saúde, grupos desportivos, grupos de música, etc.); colocar as atividades de enriquecimento curricular no 

final do dia. 

9,0% 

(3) 

Outras – Voltar às reuniões presenciais entre docentes; sugiro que repensemos o que se passa com as refeições na 

cantina. Os alunos e os pais queixam-se da qualidade da comida. 

6,7% 

(2) 

Infraestruturas/recursos – Falta um pavilhão para os alunos brincarem, no momento do intervalo, nos dias de chuva; 

a biblioteca da escola deveria permitir o acesso de alunos, com lotação definida, sem necessitarem de 

acompanhamento de um professor. 

6,7% 

(2) 

Valorização docente – Desenvolver uma cultura de escola democrática e imparcial que fomente o mérito entre a 

comunidade educativa; penso que o corpo docente poderia ser mais unido. 

6,7% 

(2) 

Departamento Curricular – Aperfeiçoar o trabalho colaborativo; reuniões de Departamento mais produtivas e 

focadas nos interesses pedagógicos dos alunos. 

6,7% 

(2) 

Formação – Promover formação adequada para o pessoal docente e não docente no âmbito da Escola Inclusiva.  
3,3% 

(1) 

Utilização das TIC – Dotar as escolas do 1º Ciclo com mais equipamentos tecnológicos passíveis de serem utilizados 

pelos alunos. 

3,3% 

(1) 

Articulação entre ciclos – Haver mais ligação entre as escolas e o Agrupamento.  
3,3% 

(1) 

 
Valores em % 

 Dimensão 7. Grau de satisfação  
Discordo 

Totalmente 
Discordo Indeciso Concordo 

Concordo 

Totalmente 
Total 

7.1 O meu trabalho é valorizado pela comunidade 

educativa.  
0,0 1,3 18,1 61,9 18,7 100 

7.2 O meu trabalho é valorizado pelo órgão de 

Direção e Gestão.  
0,0 3,2 20,6 59,4 16,8 100 

7.3 A Avaliação de Desempenho está de acordo com 

o cumprimento dos objetivos fixados.  
1,3 6,5 21,9 54,2 16,1 100 

7.4 A imagem da escola/Agrupamento na 

comunidade em que está inserido é boa.  
0,0 0,0 7,7 65,8 26,5 100 

7.5 Gosto de trabalhar neste Agrupamento de 

Escolas. 
0,0 0,0 2,6 31,6 65,8 100 

 

4.6.2. Análise dos inquéritos de satisfação ao Pessoal Não Docente (PND) 

Num universo de 190 elementos do Pessoal Não Docente (PND), responderam 114 que corresponde a 60,0% 

do total. Dos respondentes, 89,5% são do género feminino e 10,5% do masculino. A distribuição dos 

respondentes por intervalos etários é o seguinte: menor ou igual a 25 1,8%; entre 26-30 anos 3,5%; entre 

31-35 anos 7,9%; entre 36-40 anos 9,6%; entre 41-45 anos 17,5%; entre 46-50 anos 9,6%; entre 51-55 anos 

12,5%; entre 56-60 anos 24,6%; entre 61-65 anos 12,3% e com idade igual ou superior a 66 anos 0,9%. 

Quanto às habilitações literárias, os mesmos encontram-se distribuídos da seguinte forma pelos anos de 

escolaridade subsequentes: 4.º ano 4,4%; 6.º ano 2,6%; 9.º ano 27,2%; 12.º ano 57,0%; licenciatura 7,0%; 

outra 1,8%. Atinente à distribuição dos respondentes por intervalos de número de anos de tempo de serviço 

é a seguinte: menor ou igual a 5 anos 23,7%; entre 6-10 5,3%; entre 11-15 anos 21,1%; entre 16-20 anos 
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14,9%; entre 21-25 anos 18,4%; entre 26-30 anos 7,9%; entre 31-35 anos 4,4%; entre 36-40 anos 3,5%; igual 

ou superior a 41 anos 0,9%.  A maioria do PND que respondeu ao inquérito, 28,9% trabalha na EB Amadeo 

de Souza-Cardoso; 10,5% trabalha na EB Luís Van Zeller de Macedo; 9,6% na EB Acácio Lino; 7,0% trabalha 

na EB Igreja Vila Caiz e outros 7,0% na EB Torreira. Os restantes respondentes distribuem-se pelas outras 

Escolas Básicas e Jardins de Infância do Agrupamento.  

 

Todo o PND foi convidado a responder ao Inquérito com itens de caracterização geral do Agrupamento, nas 

suas várias dimensões. Desta forma, foram colocados 77 itens, distribuídos pelas seguintes dimensões:  

✓ Recursos – 16 itens;  

✓ Direção e Gestão – 15 itens;  

✓ Disciplina Interna – 12 itens;  

✓ Relacionamento Pessoal/Clima de Trabalho – 12 itens;  

✓ Sistema Social – 4 itens;  

✓ Eficácia – 13 itens; 

✓ Grau de satisfação geral – 5 itens. 

 

4.6.2.1. Recursos  

Nesta dimensão, procurou conhecer-se a perceção do PND relativamente à disponibilidade e à qualidade dos 

recursos materiais e humanos e de apoio ao funcionamento do Agrupamento. No geral, a perceção foi bastante 

satisfatória. 

Os itens desta dimensão que obtiveram uma concordância igual ou superior a 80%, revelando uma satisfação 

elevada e constituindo deste modo pontos fortes do Agrupamento, são: 

✓ As instalações são adequadas ao desenvolvimento das minhas funções; 

✓ Os recursos disponíveis são suficientes/adequados ao desenvolvimento das minhas funções; 

✓ Os horários estão adequados às funções que desempenho; 

✓ Os horários facilitam as funções que desempenho. 

 

Verifica-se uma percentagem elevada de indecisos, superior a 20%, em alguns itens, revelando um grau de 

satisfação muito baixo, podendo constituir um ponto fraco do Agrupamento, a saber: 

✓ Utilizo os sistemas de informação integrados em rede que a escola/Agrupamento dispõe; 

✓ Os serviços administrativos utilizam as novas tecnologias na melhoria dos processos de administração e 

gestão; 

✓ Os serviços administrativos utilizam as novas tecnologias para melhorar a informação ao público; 

✓ Conheço a organização física do Agrupamento (nº de escolas e sua localização, níveis de ensino,…); 

✓ Existe um local próprio onde o pessoal não docente pode dar as suas opiniões/sugestões. 
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Destacam-se ainda, os itens seguintes por apresentarem uma percentagem de indecisão elevada, embora 

inferior a 20%:  

✓ Conheço os sistemas de informação integrados em rede que a escola/Agrupamento dispõe (Inovar, 

Moodle, Teams…) –19,3%; 

✓ Considero que as funções estão bem distribuídas pelos diversos Assistentes Técnicos e pelos diversos 

Assistentes Operacionais – 15,8%. 

 

Relativamente à discordância, verificam-se percentagens iguais ou superiores a 20% nas respostas obtidas nos 

itens subsequentes:  

✓ A sala do pessoal não docente dispõe de condições dignas; 

✓ O pessoal não docente é, em número, adequado às necessidades; 

✓ Conheço os sistemas de informação integrados em rede que a escola/Agrupamento dispõe (Inovar, 

Moodle, Teams…); 

✓ Utilizo sistemas de informação integrados em rede que a escola/Agrupamento dispõe; 

✓ Considero que as funções estão bem distribuídas pelos diversos Assistentes Técnicos e pelos diversos 

Assistentes Operacionais; 

✓ Considero que é adequada a rotatividade das funções entre os Assistentes Técnicos e entre os Assistentes 

Operacionais; 

✓ Existe um local próprio onde o pessoal não docente pode dar as suas opiniões/sugestões. 

 

No entanto, há que destacar alguns itens onde se obteve, por um lado uma percentagem elevada, de 

discordância:  

• A sala do pessoal não docente dispõe de condições dignas – 43,0%; 

• O pessoal não docente é, em número, adequado às necessidades – 30,7%; 

e por outro lado, há também a destacar o item, embora abaixo do limite referido, podendo deste modo, 

constituir um ponto fraco do Agrupamento: 

• Conheço a organização física do Agrupamento (nº de escolas e sua localização, níveis de ensino,…) – 

16,6%. 

 

NOTA: É de salientar que na questão “1.7. O desfasamento de horários implementado neste ano letivo é benéfico 

para o funcionamento global da escola.”, 18,4% dos respondentes do PND indicou que esta medida “Não se 

aplica na minha escola”. Esta percentagem é bastante elevada em comparação com a obtida na pergunta 

análoga no Inquérito do Pessoal Docente. 
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4.6.2.2. Direção 

Nesta dimensão, procurou aferir-se a eficácia da atuação do órgão Direção e Gestão, nas várias vertentes do 

funcionamento do Agrupamento. Os resultados obtidos pouco positivos nos vários itens. 

Nesta dimensão obtiveram uma concordância igual ou superior a 80%, revelando uma satisfação elevada e 

constituindo deste modo pontos fortes do Agrupamento, os itens seguintes: 

• O órgão de Direção e Gestão do Agrupamento é liderante; 

• Considero que o Agrupamento se preocupa com o desenvolvimento integral dos alunos; 

• Considero que o órgão de Direção e Gestão proporciona as condições satisfatórias ao desenvolvimento 

das minhas funções. 

Verificou-se uma percentagem elevada de indecisos, superior a 20%, na maioria dos itens, revelando um grau 

de satisfação muito baixo, podendo constituir um ponto fraco do Agrupamento, a saber: 

✓ O Agrupamento dispõe de instrumentos de gestão claros e utilizáveis (Projeto Educativo, Regulamento 

Interno e Plano Anual de Atividades); 

✓ O órgão de Direção e Gestão aceita as opiniões/sugestões do pessoal não docente; 

✓ O órgão de Direção e Gestão incentiva o envolvimento do pessoal não docente na concretização do 

Projeto Educativo; 

✓ O órgão de Direção e Gestão facilita ao pessoal não docente o uso das instalações e dos materiais em 

atividades não escolares; 

✓ O órgão de Direção e Gestão estimula e/ou cria condições para o desenvolvimento/ participação do 

pessoal não docente em projetos/atividades do Agrupamento; 

✓ O órgão de Direção e Gestão utiliza a divulgação do Regulamento Interno como estratégia de 

envolvimento do pessoal não docente na aplicação do seu conteúdo; 

✓ Conheço o Plano Anual de Atividades do Agrupamento; 

✓ O órgão de Direção e Gestão divulga os resultados da Autoavaliação do Agrupamento à comunidade 

escolar e demais elementos da comunidade educativa, através dos seus representantes; 

✓ O órgão de Direção e Gestão promove a realização de ações de formação destinadas ao pessoal não 

docente sobre decisões que impliquem alterações/mudanças na legislação ou na própria escola/ 

Agrupamento; 

✓ O órgão de Direção e Gestão faz reuniões com o pessoal não docente para divulgar as funções e os 

objetivos da escola/ Agrupamento, explicitados no Projeto Educativo; 

✓ O órgão de Direção e Gestão estabelece protocolos com Centros de Formação, Centros de Saúde e outras 

instituições no sentido de desenvolver a formação do pessoal não docente. 

 

No entanto, há que destacar o item onde se obteve, por um lado uma percentagem elevada, de indecisão:  
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✓ O órgão de Direção e Gestão facilita ao pessoal não docente o uso das instalações e dos materiais em 

atividades não escolares – 34,2%. 

 

Destacam-se ainda, os itens seguintes por apresentarem uma percentagem de indecisão elevada, embora 

inferior a 20%: 

✓ O órgão de Direção e Gestão do Agrupamento é liderante – 14,9%; 

✓ O órgão de Direção e Gestão do Agrupamento caracteriza-se por uma postura de diálogo e busca de 

consensos – 14,9%. 

 

Relativamente à discordância, verifica-se o seguinte item onde a percentagem de resposta é igual ou superior 

a 20%: 

• Conheço o Plano Anual de Atividades do Agrupamento. 

 

Destacam-se ainda, os itens seguintes por apresentarem uma percentagem de discordância elevada, embora 

inferior a 20%: 

✓ O órgão de Direção e Gestão facilita ao pessoal não docente o uso das instalações e dos materiais em 

atividades não escolares – 14,0%; 

✓ O órgão de Direção e Gestão promove a realização de ações de formação destinadas ao pessoal não 

docente sobre decisões que impliquem alterações/mudanças na legislação ou na própria escola/ 

Agrupamento – 14,0%; 

✓ O órgão de Direção e Gestão faz reuniões com o pessoal não docente para divulgar as funções e os 

objetivos da escola/ Agrupamento, explicitados no Projeto Educativo – 16,7%. 

 

4.6.2.3. Disciplina Interna   

Nesta dimensão, procurou conhecer-se a perceção do PND, no que diz respeito à sua intervenção e preparação 

para a gestão e resolução de conflitos, à sua participação no cumprimento do Regulamento Interno e à presença 

de ordem, disciplina e respeito no exercício das suas funções. Os resultados obtidos revelaram uma apreciação 

bastante favorável, em valores iguais ou superiores a 80%, na maioria dos itens: 

✓ O Agrupamento preocupa-se em gerir e resolver os eventuais conflitos que surgem entre os diferentes 

grupos; 

✓ Preocupo-me em cumprir e fazer cumprir o Regulamento Interno; 

✓ Fui esclarecido sobre o procedimento a adotar perante uma situação de conflito entre elementos da 

comunidade educativa; 

✓ Existe ordem e disciplina nos espaços de convívio dos alunos na escola/Agrupamento; 
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✓ Existem mecanismos eficazes para prevenir e resolver os problemas de indisciplina; 

✓ Considero que sou respeitado pelo pessoal docente no exercício das minhas funções; 

✓ Considero que sou respeitado pelos alunos no exercício das minhas funções; 

✓ Considero que os alunos respeitam as minhas orientações; 

✓ Considero que os alunos têm uma boa relação entre si; 

✓ O Código de Conduta do Agrupamento favorece a convivência democrática e cívica. 

 

Destes destacam-se os seguintes por apresentarem as percentagens mais elevadas: 

✓ Preocupo-me em cumprir e fazer cumprir o Regulamento Interno – 96,5%; 

✓ Considero que sou respeitado pelo pessoal docente no exercício das minhas funções – 94,7%. 

 

O item seguinte apresenta uma percentagem de indecisão elevada, acima dos 20%, constituindo um ponto fraco 

do Agrupamento: 

✓ O Agrupamento solicita-me para participar na resolução de dificuldades de relacionamento entre 

elementos da comunidade educativa – 34,2%. 

 

O item seguinte apresenta uma percentagem de indecisão elevada, apesar de inferior a 20%: 

✓ O órgão de Direção e Gestão atua com autoridade – 17,5%. 

 

Relativamente à discordância, não se verificam itens nos quais as percentagens de respostas sejam iguais ou 

superiores a 20%, mas salienta-se o seguinte item por poder constituir um ponto fraco do Agrupamento: 

✓ O Agrupamento solicita-me para participar na resolução de dificuldades de relacionamento entre 

elementos da comunidade educativa – 15,8%. 

 

4.6.2.4. Relacionamento pessoal/Clima de trabalho 

Nesta dimensão, procurou aferir-se a perceção do PND relativamente à valorização, tratamento e 

reconhecimento do seu mérito por parte da Direção e dos Docentes. E aferir ainda sobre o item informação 

disponibilizada quer para o desempenho das funções do PND quer para o sistema de avaliação de desempenho. 

Salientam-se os itens onde se obteve uma percentagem de concordância igual ou superior a 80%: 

✓ A escola/Agrupamento acolhe e integra bem os novos elementos do pessoal não docente; 

✓ O pessoal docente valoriza o trabalho do pessoal não docente; 

✓ Valorizo o trabalho desenvolvido pelo corpo docente; 

✓ O pessoal não docente é colaborante e executa as suas tarefas com empenho; 

✓  Colaboro com a restante comunidade educativa na resolução dos diversos problemas; 
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✓ O pessoal não docente dispõe de informação apropriada para o desempenho das suas funções; 

✓ Os meios e os modos de comunicação com o pessoal não docente são adequados; 

✓ Gosto/gostaria de permanecer nesta escola. 

 

Destes, destaca-se o item seguinte pelo facto do PND o valorizar em 93,9%:  

✓ Valorizo o trabalho desenvolvido pelo corpo docente. 

 

Os itens seguintes apresentam uma percentagem de indecisão elevada, igual ou superior a 20%: 

✓ O órgão de Direção e Gestão valoriza-me como fonte de geração de ideias, tendo em conta as minhas 

sugestões/preocupações; 

✓ O órgão de Direção e Gestão, em articulação com a comunidade escolar, promove atividades sociais e 

culturais.  

 

Os itens seguintes apresentam uma percentagem de indecisão elevada, apesar de inferior a 20%: 

✓ O ambiente do Agrupamento contribui para o desenvolvimento da minha autoestima – 17,5%. 

✓ O pessoal não docente dispõe de informação apropriada relativa ao processo de Avaliação de 

Desempenho – 15,8%. 

 

Relativamente à discordância, não se verificam itens nos quais as percentagens de respostas sejam iguais ou 

superiores a 20% ou qualquer outro item que mereça destaque. 

 

4.6.2.5. Sistema social  

Nesta dimensão, procurou aferir-se a perceção do PND em relação ao papel da Escola na formação pessoal, 

social e cívica da comunidade escolar através das ações realizadas. 

Globalmente, registou-se uma apreciação positiva nos seguintes itens com uma percentagem igual ou superior 

a 80%: 

✓ A escola/Agrupamento tem em consideração o "feedback" recebido no contato permanente com os 

alunos, famílias, empresas, autarquias e outros interessados; 

✓ O Agrupamento fomenta a consciencialização e implicação do pessoal não docente em temas 

relacionados com a saúde, ambiente e segurança.  

 

Destacam-se ainda, os itens seguintes por apresentarem uma percentagem de indecisão elevada, embora 

inferior a 20%: 
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✓ A escola/Agrupamento tem em consideração o "feedback" recebido no contato permanente com os 

alunos, famílias, empresas, autarquias e outros interessados – 16,7%; 

✓ Entre o pessoal não docente existe espírito de unidade – 17,5%. 

 

Salientam-se, também, o item seguinte por apresentar uma percentagem de discordância elevada, apesar de 

inferior a 20%: 

✓ Entre o pessoal não docente existe espírito de unidade – 19,3%. 

 

4.6.2.6. Eficácia 

Nesta dimensão, procurou aferir-se o feedback que o PND tem relativamente à avaliação do desempenho das 

suas funções e reconhecimento por parte dos intervenientes no espaço escolar. Os seguintes itens apresentam 

percentagens de opinião favorável igual ou superior a 80%: 

✓ O pessoal não docente desenvolve um trabalho colaborativo para obter melhores resultados; 

✓ A formação adquirida, nas ações/cursos de formação que frequentei, refletiu-se numa melhoria do 

desempenho das minhas tarefas; 

✓ O meu trabalho é reconhecido pelos docentes; 

✓ O meu trabalho é reconhecido pelos alunos; 

✓ O meu trabalho é reconhecido pelos encarregados de educação. 

 

Os itens seguintes apresentam uma percentagem igual ou superior a 20% de indecisão:  

✓ O órgão de Direção e Gestão introduz e potencia novas formas de trabalho e novas tecnologias; 

✓ Conheço os resultados da Autoavaliação do Agrupamento; 

✓ Refleti sobre os resultados da Autoavaliação do Agrupamento; 

✓ Após reflexão sobre os resultados de Autoavaliação do Agrupamento, tive a oportunidade de fazer 

sugestões de melhoria do mesmo. 

 

Destes é de salientar os seguintes itens por apresentarem uma percentagem mais elevada ao nível da indecisão, 

constituindo pontos fracos do Agrupamento: 

✓ Conheço os resultados da Autoavaliação do Agrupamento – 31,6%; 

✓ Refleti sobre os resultados da Autoavaliação do Agrupamento – 34,2%; 

✓ Após reflexão sobre os resultados de Autoavaliação do Agrupamento, tive a oportunidade de fazer 

sugestões de melhoria do mesmo – 47,4%. 

 



Agrupamento de Escolas Amadeo de Souza-Cardoso  

 
 

Página 63 de 149  

 

Os itens subsequentes distinguem-se por corresponderem a uma percentagem de indecisão elevada, apesar de 

inferior a 20% de indecisão: 

✓ O órgão de Direção e Gestão valoriza e promove formas de ajudar o pessoal não docente a melhorar o 

seu desempenho – 16,7%; 

✓ A formação adquirida, nas ações/cursos de formação que frequentei, refletiu-se numa melhoria do 

desempenho das minhas tarefas – 14,0%; 

✓ O meu trabalho é reconhecido pelos meus colegas – 14,0%; 

✓ O meu trabalho é reconhecido pelos encarregados de educação – 14,0%; 

✓ O meu trabalho é reconhecido pelo órgão de Direção e Gestão – 15,8%. 

 

Relativamente à discordância, todas as percentagens são inferiores a 20%, contudo destaca-se o seguinte item 

por apresentar uma percentagem mais elevada: 

✓ Após reflexão sobre os resultados de Autoavaliação do Agrupamento, tive a oportunidade de fazer 

sugestões de melhoria do mesmo – 14,9%. 

 

Atinente ao item de resposta de opinião “Dê uma sugestão de melhoria para o funcionamento do 

Agrupamento.”, fez-se uma análise de conteúdo, procurando destacar, em primeiro lugar, palavras-chave, 

procurando, de seguida, a sua contextualização, de modo a categorizar as respostas.  Destacam-se as seguintes 

sugestões por apresentarem uma maior percentagem:  

 

Desempenho do PND – Seria importante aplicar a rotatividade de horários, evitando saturação na gestão da 

carga de tarefas e conflitos de interesses; aumento do número de assistentes operacionais e técnicos; em cada 

escola/centro escolar, deveria haver um/a funcionário/a responsável pela organização de tarefas e de horários 

dos/as colegas, como por exemplo, marcar férias, faltas, substituição de colegas em algum serviço onde ajudaria 

o/ a coordenador/a do estabelecimento; implementação de banco de horas para não haver injustiças; haver 

rotatividade em todas as funções; elogiar mais o nosso trabalho, que fazemos com todo o gosto; dar mais valor 

a quem faz bem o seu trabalho. – 38,5%;  

 

Civismo –   O Agrupamento precisa apenas de mais espírito de grupo; a escola é como um barco, temos de remar 

todos na mesma direção, senão o barco afunda; algum pessoal docente devia valorizar mais o trabalho do não 

docente e ser mais justo e correto em várias circunstâncias; ser tratadas com mais respeito pelo pessoal docente; 

mais união entre o Pessoal Não docente. – 23,1%;  

 

Direção e Gestão do Agrupamento – O órgão de direção do Agrupamento devia pressionar e exigir mais, o 

melhoramento do espaço físico, de condições dignas para que os alunos possam estar na escola em segurança, 
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terem espaços para brincadeiras sem correrem riscos de acidentes e poderem ter as mesmas oportunidades que 

outros alunos; seria facilitador do trabalho e sua qualidade, se a direção ouvisse os diferentes intervenientes de 

forma direta, na gestão de problemas/necessidades do quotidiano;  a direção escolar deverá recolher feedback 

do pessoal não docente com mais frequência, a fim de ultrapassar algumas dificuldades que surgem no trabalho 

em equipa; é necessário a Direção do Agrupamento fazer visitas surpresa às escolas. – 15,4%; 

 

Avaliação – Acho que a avaliação de excelente devia ser para quem a merece. Há funcionárias com muitas 

funções e outras com muito menos, uma disparidade; haver mais justiça nas avaliações dos profissionais, criarem 

um método de avaliação mais adequado e justo, evitando assim avaliações corruptas e inadequadas. – 7,7%. 

 

4.6.2.7. Grau de satisfação  

Nesta dimensão, procurou aferir-se o grau de satisfação do PND com o processo de avaliação do seu trabalho, 

a valorização do seu trabalho na Escola e o grau de satisfação individual com o Agrupamento. Os valores de 

concordância foram bastante positivos na maioria dos itens, com percentagem acima de 80%: 

✓ O meu trabalho é valorizado pela comunidade educativa; 

✓ A imagem do Agrupamento, na comunidade em que está inserido, é boa; 

✓ Gosto de trabalhar neste Agrupamento de escolas. 

 
O item seguinte apresenta uma percentagem igual ou superior a 20% de indecisão:  

✓ A avaliação de desempenho é justa. 

 
O item subsequente distingue-se por corresponder a uma percentagem de indecisão elevada, apesar de inferior 

a 20% de indecisão: 

✓ O meu trabalho é valorizado pelo órgão de Direção e Gestão – 16,7%. 

 
No que respeita à discordância, destaca-se o item seguinte pelo facto de ter obtido uma percentagem muito 

significativa de respondentes, a saber 35,1%:  

✓ A avaliação de desempenho é justa. 

Dimensão 1. Recursos 
Discordo 

Totalmente 
Discordo Indeciso Concordo 

Concordo 

Totalmente 

Não se 

aplica 
Total 

1.1. As instalações são 

adequadas ao desenvolvimento 

das minhas funções. 

0,0 7,9 4,4 51,8 36,0 --- 100 

1.2. A sala do pessoal não 

docente dispõe de condições 

dignas. 

19,3 23,7 11,4 28,1 17,5 --- 100 
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1.3. Os recursos disponíveis são 

suficientes/adequados ao 

desenvolvimento das minhas 

funções. 

0,9 8,8 5,3 60,5 24,6 --- 100 

1.4. O pessoal não docente é, 

em número, adequado às 

necessidades. 

5,3 25,4 10,5 46,5 12,3 --- 100 

1.5. Os horários estão 

adequados às funções que 

desempenho. 

2,6 6,1 3,5 66,7 21,1 --- 100 

1.6. Os horários facilitam as 

funções que desempenho. 
2,6 5,3 4,4 67,5 20,2 --- 100 

1.7. O desfasamento de horários 

implementado neste ano letivo 

é benéfico para o 

funcionamento global da escola. 

4,4 8,8 9,6 41,2 17,5 18,4 100 

1.8. Conheço os sistemas de 

informação integrados em rede 

que a escola/Agrupamento 

dispõe (Inovar, Moodle, 

Teams…). 

9,6 15,8 19,3 44,7 10,5 --- 100 

1.9. Utilizo os sistemas de 

informação integrados em rede 

que a escola/Agrupamento 

dispõe. 

7,9 14,0 21,9 46,5 9,6 --- 100 

1.10. A entidade responsável 

pela aquisição de recursos 

materiais tem em conta as 

propostas e necessidades do 

pessoal não docente. 

1,8 10,5 11,4 64,0 12,3 --- 100 

1.11. Considero que as funções 

estão bem distribuídas pelos 

diversos Assistentes Técnicos e 

pelos diversos Assistentes 

Operacionais. 

11,4 18,4 15,8 39,5 14,9 --- 100 

1.12. Considero que é adequada 

a rotatividade das funções entre 

os Assistentes Técnicos e entre 

os Assistentes Operacionais. 

9,6 14,9 12,3 47,4 15,8 --- 100 

1.13. Os serviços administrativos 

utilizam as novas tecnologias na 
0,9 0,0 21,1 64,9 13,2 --- 100 
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4.6.2.8. Resultados obtidos no inquérito ao Pessoal Não Docente nas diferentes dimensões em estudo 

Valores em % 

Dimensão 2. Direção 
Discordo 

Totalmente 
Discordo Indeciso Concordo 

Concordo 

Totalmente 
Total 

2.1. O Agrupamento dispõe de 

instrumentos de gestão claros e 

utilizáveis (Projeto Educativo, 

Regulamento Interno e Plano 

Anual de Atividades). 

1,8 2,6 22,8 56,1 16,7 100 

2.2. O órgão de Direção e Gestão 

do Agrupamento é liderante. 
0,9 3,5 14,9 56,1 24,6 100 

2.3. O órgão de Direção e Gestão 

do Agrupamento caracteriza-se 

por uma postura de diálogo e 

busca de consensos. 

2,6 4,4 14,9 51,8 26,3 100 

2.4. O órgão de Direção e Gestão 

aceita as opiniões/sugestões do 

pessoal não docente. 

2,6 5,3 22,8 50,9 18,4 100 

2.5. O órgão de Direção e Gestão 

incentiva o envolvimento do 

pessoal não docente na 

concretização do Projeto 

Educativo. 

4,4 7,0 21,1 54,4 13,2 100 

2.6. O órgão de Direção e Gestão 

facilita ao pessoal não docente o 
2,6 11,4 34,2 43,0 8,8 100 

melhoria dos processos de 

administração e gestão. 

1.14. Os serviços administrativos 

utilizam as novas tecnologias 

para melhorar a informação ao 

público. 

0,0 1,8 20,2 65,8 12,3 --- 100 

1.15. Conheço a organização 

física do Agrupamento (nº de 

escolas e sua localização, níveis 

de ensino,…).  

2,6 14,0 28,9 46,5 7,9 --- 100 

1.16. Existe um local próprio 

onde o pessoal não docente 

pode dar as suas 

opiniões/sugestões. 

8,8 17,5 33,3 31,6 8,8 --- 100 
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uso das instalações e dos materiais 

em atividades não escolares. 

2.7. O órgão de Direção e Gestão 

estimula e/ou cria condições para 

o desenvolvimento/ participação 

do pessoal não docente em 

projetos/atividades do 

Agrupamento. 

4,4 5,3 24,6 54,4 11,4 100 

2.8. O órgão de Direção e Gestão 

utiliza a divulgação do 

Regulamento Interno como 

estratégia de envolvimento do 

pessoal não docente na aplicação 

do seu conteúdo. 

3,5 7,0 28,9 50,0 10,5 100 

2.9. Conheço o Plano Anual de 

Atividades do Agrupamento. 
5,3 19,3 22,8 41,2 11,4 100 

2.10. O órgão de Direção e Gestão 

divulga os resultados da 

Autoavaliação do Agrupamento à 

comunidade escolar e demais 

elementos da comunidade 

educativa, através dos seus 

representantes. 

5,3 7,9 32,5 46,5 7,9 100 

2.11. Considero que o 

Agrupamento se preocupa com o 

desenvolvimento integral dos 

alunos. 

1,8 1,8 2,6 64,0 29,8 100 

2.12. Considero que O órgão de 

Direção e Gestão proporciona as 

condições satisfatórias ao 

desenvolvimento das minhas 

funções. 

1,8 6,1 5,3 66,7 20,2 100 

2.13. O órgão de Direção e Gestão 

promove a realização de ações de 

formação destinadas ao pessoal 

não docente sobre decisões que 

impliquem alterações/mudanças 

na legislação ou na própria escola/ 

Agrupamento. 

3,5 10,5 27,2 49,1 9,6 100 

2.14. O órgão de Direção e Gestão 

faz reuniões com o pessoal não 

docente para divulgar as funções e 

4,4 12,3 21,1 50,0 12,3 100 
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os objetivos da escola/ 

Agrupamento, explicitados no 

Projeto Educativo. 

2.15. O órgão de Direção e Gestão 

estabelece protocolos com 

Centros de Formação, Centros de 

Saúde e outras instituições no 

sentido de desenvolver a 

formação do pessoal não docente. 

4,4 7,9 24,6 52,6 10,5 100 

 
 

Valores em % 

Dimensão 3. Disciplina Interna 
Discordo 

Totalmente 
Discordo Indeciso Concordo 

Concordo 

Totalmente 
Total 

3.1. O Agrupamento preocupa-se 

em gerir e resolver os eventuais 

conflitos que surgem entre os 

diferentes grupos. 

3,5 2,6 9,6 66,7 17,5 100 

3.2. Preocupo-me em cumprir e 

fazer cumprir o Regulamento 

Interno. 

1,8 0,0 1,8 53,5 43,0 100 

3.3. Fui esclarecido sobre o 

procedimento a adotar perante 

uma situação de conflito entre 

elementos da comunidade 

educativa. 

2,6 6,1 9,6 58,8 22,8 100 

3.4. O órgão de Direção e Gestão 

atua com autoridade. 
2,6 5,3 17,5 59,6 14,9 100 

3.5. O Agrupamento solicita-me 

para participar na resolução de 

dificuldades de relacionamento 

entre elementos da comunidade 

educativa. 

3,5 12,3 34,2 39,5 10,5 100 

3.6. Existe ordem e disciplina nos 

espaços de convívio dos alunos na 

escola/Agrupamento. 

2,6 0,9 9,6 70,2 16,7 100 

3.7. Existem mecanismos eficazes 

para prevenir e resolver os 

problemas de indisciplina. 

1,8 4,4 13,2 69,3 11,4 100 

3.8. Considero que sou respeitado 

pelo pessoal docente no exercício 

das minhas funções. 

1,8 1,8 1,8 60,5 34,2 100 
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3.9. Considero que sou respeitado 

pelos alunos no exercício das 

minhas funções. 

2,6 2,6 3,5 57,9 33,3 100 

3.10. Considero que os alunos 

respeitam as minhas orientações. 
1,8 2,6 7,9 59,6 28,1 100 

3.11. Considero que os alunos têm 

uma boa relação entre si. 
1,8 0,9 8,8 63,2 25,4 100 

3.12. O Código de Conduta do 

Agrupamento favorece a 

convivência democrática e cívica. 

1,8 0,9 11,4 66,7 19,3 100 

 

Valores em % 

Dimensão 4. Relacionamento 

pessoal/Clima de Trabalho 

Discordo 

Totalmente 
Discordo Indeciso Concordo 

Concordo 

Totalmente 
Total 

4.1. O órgão de Direção e Gestão 

valoriza-me como fonte de 

geração de ideias, tendo em conta 

as minhas sugestões/ 

preocupações. 

1,8 9,6 27,2 52,6 8,8 100 

4.2. A escola/Agrupamento acolhe 

e integra bem os novos elementos 

do pessoal não docente. 

1,8 0,9 7,9 66,7 22,8 100 

4.3. O órgão de Direção e Gestão, 

em articulação com a comunidade 

escolar, promove atividades 

sociais e culturais. 

1,8 3,5 24,6 59,6 10,5 100 

4.4. O ambiente do Agrupamento 

contribui para o desenvolvimento 

da minha autoestima. 

1,8 8,8 17,5 57,9 14,0 100 

4.5. O pessoal docente valoriza o 

trabalho do pessoal não docente. 
1,8 4,4 10,5 62,3 21,1 100 

4.6. Valorizo o trabalho 

desenvolvido pelo corpo docente. 
0,9 0,9 4,4 65,8 28,1 100 

4.7. O pessoal não docente é 

colaborante e executa as suas 

tarefas com empenho. 

1,8 2,6 7,9 57,0 30,7 100 

4.8. Colaboro com a restante 

comunidade educativa na 

resolução dos diversos problemas. 

1,8 0,9 5,3 65,8 26,3 100 

4.9. O pessoal não docente dispõe 

de informação apropriada para o 

desempenho das suas funções. 

1,8 4,4 7,0 66,7 20,2 100 
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4.10. O pessoal não docente 

dispõe de informação apropriada 

relativa ao processo de Avaliação 

de Desempenho. 

3,5 7,0 15,8 60,5 13,2 100 

4.11. Os meios e os modos de 

comunicação com o pessoal não 

docente são adequados. 

2,6 4,4 10,5 68,4 14,0 100 

4.12. Gosto/gostaria de 

permanecer nesta escola. 
3,5 0,9 6,1 33,3 56,1 100 

 
Valores em %  

Dimensão 5. Sistema social 
Discordo 

Totalmente 
Discordo Indeciso Concordo 

Concordo 

Totalmente 
Total 

5.1. A escola/Agrupamento tem 

em consideração o "feedback" 

recebido no contato permanente 

com os alunos, famílias, empresas, 

autarquias e outros interessados. 

1,8 0,0 16,7 65,8 15,8 100 

5.2. O Agrupamento fomenta a 

consciencialização e implicação do 

pessoal não docente em temas 

relacionados com a saúde, 

ambiente e segurança. 

2,6 2,6 13,2 71,9 9,6 100 

5.3. Considero que, na escola, são 

desenvolvidas atividades para a 

promoção da solidariedade social. 

2,6 4,4 14,0 66,7 12,3 100 

5.4. Entre o pessoal não docente 

existe espírito de unidade. 
6,1 13,2 17,5 46,5 16,7 100 

 

Valores em %  

Dimensão 6. Eficácia 
Discordo 

Totalmente 
Discordo Indeciso Concordo 

Concordo 

Totalmente 
Total 

6.1. O órgão de Direção e Gestão 

valoriza e promove formas de 

ajudar o pessoal não docente a 

melhorar o seu desempenho. 

1,8 9,6 16,7 61,4 10,5 100 

6.2. O órgão de Direção e Gestão 

introduz e potencia novas formas 

de trabalho e novas tecnologias. 

1,8 9,6 22,8 58,8 7,0 100 

6.3. o pessoal não docente 

desenvolve um trabalho 
2,6 4,4 9,6 66,7 16,7 100 
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colaborativo para obter melhores 

resultados. 

6.4. A formação adquirida, nas 

ações/cursos de formação que 

frequentei, refletiu-se numa 

melhoria do desempenho das 

minhas tarefas. 

0,9 3,5 14,0 53,5 28,1 100 

6.5. O meu trabalho é reconhecido 

pelos docentes. 
1,8 4,4 9,6 62,3 21,9 100 

6.6. O meu trabalho é reconhecido 

pelos meus colegas. 
2,6 7,9 14,0 54,4 21,1 100 

6.7. O meu trabalho é reconhecido 

pelos alunos. 
1,8 1,8 3,5 67,5 25,4 100 

6.8. O meu trabalho é reconhecido 

pelos encarregados de educação. 
1,8 0,9 14,0 61,4 21,9 100 

6.9. O meu trabalho é reconhecido 

pelo órgão de Direção e Gestão 
4,4 6,1 15,8 53,5 20,2 100 

6.10. Conheço os resultados da 

Autoavaliação do Agrupamento. 
2,6 7,0 31,6 43,0 15,8 100 

6.11. Refleti sobre os resultados 

da Autoavaliação do 

Agrupamento. 

1,8 5,3 34,2 44,7 14,0 100 

6.12. Após reflexão sobre os 

resultados de Autoavaliação do 

Agrupamento, tive a oportunidade 

de fazer sugestões de melhoria do 

mesmo. 

2,6 12,3 47,4 31,6 6,1 100 

6.13. Dê uma sugestão de melhoria para o funcionamento do Agrupamento. 

% de sugestões por 

categoria relativamente ao 

total de sugestões 

apresentadas 

Desempenho do PND – Seria importante aplicar a rotatividade de horários, evitando saturação na gestão 

da carga de tarefas e conflitos de interesses; aumento do número de assistentes operacionais e técnicos; 

em cada escola/centro escolar, deveria haver um/a funcionário/a responsável pela organização de tarefas 

e de horários dos/as colegas, como por exemplo, marcar férias, faltas, substituição de colegas em algum 

serviço onde ajudaria o/ a coordenador/a do estabelecimento; implementação de banco de horas para não 

haver injustiças; haver rotatividade em todas as funções; elogiar mais o nosso trabalho, que fazemos com 

todo o gosto; dar mais valor a quem faz bem o seu trabalho.  

38,5% 

(10) 

Civismo –   O Agrupamento precisa apenas de mais espírito de grupo; a escola é como um barco, temos de 

remar todos na mesma direção, senão o barco afunda; algum pessoal docente devia valorizar mais o 

trabalho do não docente e ser mais justo e correto em várias circunstâncias; ser tratadas com mais respeito 

pelo pessoal docente; mais união entre o Pessoal Não docente. 

 

23,1% 

(6) 
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Direção e Gestão do Agrupamento – O órgão de direção do Agrupamento devia pressionar e exigir mais, 

o melhoramento do espaço físico, de condições dignas para que os alunos possam estar na escola em 

segurança, terem espaços para brincadeiras sem correrem riscos de acidentes e poderem ter as mesmas 

oportunidades que outros alunos; seria facilitador do trabalho e sua qualidade, se a direção ouvisse os 

diferentes intervenientes de forma direta, na gestão de problemas/necessidades do quotidiano;  a direção 

escolar deverá recolher feedback do pessoal não docente com mais frequência, a fim de ultrapassar 

algumas dificuldades que surgem no trabalho em equipa; é necessário a Direção do Agrupamento fazer 

visitas surpresa às escolas. 

15,4% 

(4) 

Avaliação – Acho que a avaliação de excelente devia ser para quem a merece. Há funcionárias com muitas 

funções e outras com muito menos, uma disparidade; haver mais justiça nas avaliações dos profissionais, 

criarem um método de avaliação mais adequado e justo, evitando assim avaliações corruptas e 

inadequadas.  

7,7% 

(2) 

 

Comunicação – Mais comunicação direta com o pessoal. 
3,8% 

(1) 

Salas de aula – Equipar melhor as salas de aulas com quadros interativos. 
3,8%  

(1) 

Formação – Haver mais formação. 
3,8%  

(1) 

Clima de escola – Mediante o facto das minhas funções serem num sector específico, há respostas não 

concludentes, dado que o ponto "não existe" seria o mais correto. 

3,8% 

 (1) 

Segurança – A Escola Segura devia estar mais presente à saída da escola, para que os nossos alunos fiquem 

mais protegidos. 

3,8%  

(1) 

Colocação do PND – Gostaria de trabalhar mais perto de casa. 
3,8%  

(1) 

 
Valores em %  

Dimensão 7. Grau de satisfação 
Discordo 

Totalmente 
Discordo Indeciso Concordo 

Concordo 

Totalmente 
Total 

7.1. O meu trabalho é valorizado pela 

comunidade educativa. 
0,9 2,6 10,5 64,0 21,9 100 

7.2. O meu trabalho é valorizado pelo órgão 

de Direção e Gestão. 
2,6 3,5 16,7 59,6 17,5 100 

7.3. A imagem do Agrupamento, na 

comunidade em que está inserido, é boa. 
0,0 0,9 6,2 69,0 23,9 100 

7.4. A avaliação de desempenho é justa. 11,4 23,7 24,6 32,5 7,9 100 

7.5. Gosto de trabalhar neste Agrupamento 

de escolas. 
0,9 0,0 6,1 44,7 48,2 100 

 

4.6.3. Análise dos Inquéritos de satisfação aos Encarregados de Educação 

Num universo de 791 Encarregados de Educação, responderam 329, o que corresponde a uma percentagem de 

41,6%, sendo que destes, 87,8% são do sexo feminino e 12,2% do masculino. 

bookmark://_Toc26190676/
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A distribuição dos respondentes por intervalos etários é o seguinte: menor ou igual a 25 anos 1,8%; entre 26-

30 anos 2,7%; entre 31-35 anos 12,2%; entre 36-40 anos 27,4%; entre 41-45 anos 33,1%; entre 46-50 anos 

17,6%; entre 51-55 anos 4,9%; entre 56-60 anos 0,0%; entre 61-65 anos 0,0% e  maior ou igual a 66 anos 

0,3%.Em relação às habilitações literárias do Encarregados de Educação, as respostas distribuem-se pelos anos 

de escolaridade subsequentes: sem habilitações 1,5%; 1.º ciclo 7,6%; 2.º ciclo 16,4%; 3.º ciclo 24,6%; secundário 

29,5%; bacharelato 1,8%; licenciatura 11,9%; pós-graduação 1,8%; mestrado 4,6%; doutoramento 0,0% e outra 

0,3%. Considerando a condição perante a atividade económica, 58,7% dos respondentes são trabalhadores por 

conta de outrem, 18,8% estão desempregados, 11,6% são domésticos e os restantes distribuem-se por outras 

categorias com percentagens menos relevantes. A maior percentagem dos respondentes (52,3%) tem o seu 

educando a frequentar a escola EB Amadeo de Souza-Cardoso; 10,3% frequentam a EB de Vila Caiz; 7,6% 

frequentam a EB Luís Van Zeller de Macedo; 6,1% frequentam a EB Acácio Lino; e os restantes distribuem-se 

por Escola Básicas e Jardins de Infância do Agrupamento.  

 

Os EE foram convidados a responder ao Inquérito com vista a aferir a sua perceção relativamente ao 

funcionamento do Agrupamento nas suas variadas dimensões. Foram apresentados 61 itens, distribuídos pelas 

dimensões:  

✓ Funcionamento da Escola/Agrupamento – 12 itens;  

✓ Preparação dos alunos – 11 itens;  

✓ Comunicação com o diretor de turma/professor titular ou de grupo – 6 itens;  

✓ Informação e participação dos pais/encarregados de educação na vida escolar dos seus educandos – 14 

itens;  

✓ Associação de Pais e Encarregados de Educação – 5 itens; 

✓ Ordem e disciplina – 6 itens;  

✓ Atividades extracurriculares/enriquecimento curricular – 3 itens; 

✓ Grau de satisfação com o Agrupamento/Autoavaliação – 4 itens. 

 

4.6.3.1. Funcionamento da Escola/Agrupamento  

Nesta dimensão, procurou aferir-se a perceção da qualidade dos recursos humanos e físicos do Agrupamento.  

Os itens desta dimensão que obtiveram uma concordância igual ou superior a 80%, revelando uma satisfação 

elevada e constituindo, deste modo, pontos fortes do Agrupamento, são: 

✓ O atendimento na Secretaria do Agrupamento é eficaz; 

✓ O Agrupamento preocupa-se com a preservação do Meio Ambiente; 

✓ Considero a imagem da escola do meu educando, na comunidade em que está inserida, é boa. 
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Verifica-se uma percentagem elevada de indecisos, igual ou superior a 20%, em alguns itens, revelando um grau 

de satisfação muito baixo, podendo constituir um ponto fraco do Agrupamento, a saber: 

✓ O transporte escolar responde às necessidades de segurança e de conforto do meu educando no 

percurso casa-escola-casa; 

✓ O transporte escolar que o meu educando usufrui cumpre o horário previsto para o percurso casa-escola-

casa; 

✓ Na escola do meu educando, existem formas adequadas (ex.: caixas de sugestões ou outras) para 

efetuar reclamações e/ou sugestões sobre a sua organização/funcionamento; 

✓ Estou satisfeito com o serviço de apoio prestado pela Biblioteca da escola e/ou Agrupamento; 

✓ Estou satisfeito com os serviços prestados pelo ASE (Apoio Social e Escolar). 

 

Destaca-se o seguinte item por apresentar uma percentagem muito elevada de indecisão, de valor igual a 42,2%: 

✓ Na escola do meu educando, existem formas adequadas (ex.: caixas de sugestões ou outras) para 

efetuar reclamações e/ou sugestões sobre a sua organização/funcionamento. 

 

Destacam-se ainda, os itens seguintes por apresentarem uma percentagem de indecisão elevada, embora 

inferior a 20%: 

✓ Os anos letivos 2019/20 e 2020/21 decorreram com normalidade – 15,5%; 

✓ Existe uma Direção eficaz no Agrupamento do meu educando – 15,5%; 

✓ O atendimento na Secretaria do Agrupamento é eficaz – 14,3%; 

✓ O pessoal não docente (funcionários) é eficaz no desempenho das suas funções – 14,3%; 

✓ A cantina/bar disponibiliza refeições e alimentos adequados às necessidades alimentares do meu 

educando – 18,5%. 

✓ O Agrupamento preocupa-se com a preservação do Meio Ambiente – 14,3%. 

 

Relativamente à discordância, verificam-se percentagens iguais ou superiores a 20% nas respostas obtidas, 

constituindo, deste modo, um ponto fraco do Agrupamento, a saber: 

✓ Os anos letivos 2019/20 e 2020/21 decorreram com normalidade; 

✓ A cantina/bar disponibiliza refeições e alimentos adequados às necessidades alimentares do meu 

educando. 

Destes destaca-se o item seguinte por ter obtido uma percentagem de discordância igual a 45,0%: 

✓ Os anos letivos 2019/20 e 2020/21 decorreram com normalidade. 

 

 Destaca-se o item subsequente onde se obteve uma percentagem elevada, embora abaixo do limite referido 

(20,0%), podendo deste modo, constituir um ponto fraco do Agrupamento: 

✓ O transporte escolar que o meu educando usufrui cumpre o horário previsto para o percurso casa-escola-

casa – 18,5%. 
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4.6.3.2. Preparação dos alunos 

Nesta dimensão, procurou aferir-se a perceção dos Encarregados de Educação relativamente à qualidade do 

processo de ensino/aprendizagem. Esta foi avaliada muito positivamente pelo que não se registam muitas 

dúvidas dos EE relativamente ao trabalho desenvolvido pelos docentes. 

Os itens desta dimensão que obtiveram uma concordância igual ou superior a 80%, revelando uma satisfação e 

constituindo deste modo pontos fortes do Agrupamento, são: 

✓ O nível de exigência dos professores é adequado a uma boa preparação do meu educando; 

✓ As estratégias de ensino/metodologias de ensino adotadas pelos professores são adequadas ao perfil 

do meu educando; 

✓ As medidas de apoio educativo respondem às necessidades do meu educando; 

✓ O ensino que é desenvolvido com o meu educando corresponde às minhas expectativas; 

✓ O horário da turma do meu educando contribui para uma boa aprendizagem; 

✓ Na escola do meu educando, existem recursos/materiais adequados às dificuldades/potencialidades do 

meu educando; 

✓ Os professores desenvolvem com o meu educando hábitos de estudo e de trabalho autónomo; 

✓ Confio no desempenho dos professores do meu educando; 

✓ O meu educando identifica, nas vivências do dia a dia, os conhecimentos adquiridos nas diferentes 

disciplinas. 

 

Não se verificam itens com percentagem de resposta elevada de indecisos, igual ou superior a 20%, contudo, 

destacam-se os itens seguintes por apresentarem uma percentagem de indecisão elevada, embora inferior a 

20%: 

✓ O meu educando faz diariamente a revisão do trabalho realizado em sala de aula – 19,5%;  

✓ O meu educando costuma procurar mais informação sobre os assuntos abordados sobre assuntos dados 

nas aulas (ex.: pesquisa na Internet, visualização de documentários e leitura de textos…) – 16,4%. 

 

Relativamente à discordância, não se verificam percentagens iguais ou superiores a 20% nas respostas obtidas. 

No entanto, há que destacar o item subsequente onde se obteve a percentagem mais elevada, embora abaixo 

do limite referido, podendo deste modo, constituir um ponto fraco do Agrupamento: 

✓ O meu educando faz diariamente a revisão do trabalho realizado em sala de aula – 12,4%. 
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4.6.3.3. Comunicação com diretor de turma/professor titular de turma ou de grupo 

Nesta dimensão, procurou aferir-se a perceção dos Encarregados de Educação relativamente à qualidade do 

trabalho desenvolvido pelo diretor de turma/professor titular de turma ou de grupo. 

Tal como o item anterior, esta dimensão foi avaliada muito positivamente. Os itens desta dimensão que 

obtiveram uma concordância igual ou superior a 80%, revelando uma satisfação muito elevada e constituindo 

deste modo pontos fortes do Agrupamento, são: 

✓ O diretor de turma/professor titular de turma ou de grupo contacta comigo sempre que se justifica; 

✓ Contacto regularmente com o diretor de turma/professor titular de turma ou de grupo do meu 

educando; 

✓ O diretor de turma/professor titular de turma ou de grupo mostra-se interessado pelos assuntos 

relacionados com o meu educando; 

✓ O diretor de turma/professor titular de turma ou de grupo é um intermediário entre o Conselho de 

Turma/Conselho Docentes e os encarregados de educação; 

✓ O diretor de turma/professor titular de turma ou de grupo é recetivo às minhas sugestões e/ou 

reclamações. 

Destes destaca-se o item subsequente por apresentar uma percentagem de concordância mais elevada: 

✓  O diretor de turma/professor titular de turma ou de grupo contacta comigo sempre que se justifica – 

95,7%; 

✓ O diretor de turma/professor titular de turma ou de grupo mostra-se interessado pelos assuntos 

relacionados com o meu educando – 93,4%. 

 

Não se verificam itens com percentagem de resposta elevada de indecisos, igual ou superior a 20%, contudo, 

destacam-se os itens seguintes por apresentarem uma percentagem de indecisão elevada, embora inferior a 

20%: 

✓ O Agrupamento colabora com as famílias para evitar que os alunos faltem às aulas – 16,7%. 

  

Relativamente à discordância, não se verificam percentagens iguais ou superiores a 20% nas respostas obtidas.  

 

4.6.3.4. Informação e participação dos pais/encarregados de educação na vida escolar dos seus 

educandos 

Nesta dimensão, procurou aferir-se o grau de conhecimento dos Encarregados de Educação relativamente aos 

documentos e às estruturas pedagógicas que o Agrupamento proporciona, como resposta aos problemas com 

que o funcionamento de uma escola/Agrupamento se confronta.  
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Os itens desta dimensão que obtiveram uma concordância igual ou superior a 80%, revelando uma satisfação 

muito elevada e constituindo deste modo pontos fortes do Agrupamento, são: 

✓ Os serviços da escola/Agrupamento orientam-me, convenientemente, sempre que necessito de ajuda;  

✓ O diretor de turma/professor titular de turma ou de grupo promove a participação dos 

pais/encarregados de educação no processo de ensino/aprendizagem;  

✓ O diretor de turma/professor titular de turma ou de grupo comunicou aos pais/encarregados de 

educação o seu horário de atendimento;  

✓ Os encarregados de educação, quando convocados, presencialmente ou à distância, são atendidos à 

hora marcada;  

✓ As convocatórias aos pais/encarregados de educação, e aos alunos, são afixadas/enviadas com 

antecedência adequada e com a indicação clara da hora, local e assuntos a tratar. 

✓ Destes destacam-se os seguintes itens por apresentarem percentagens de concordância muito 

elevadas: 

✓ O diretor de turma/professor titular de turma ou de grupo comunicou aos pais/encarregados de 

educação o seu horário de atendimento – 96,6%.  

 

Verifica-se uma percentagem elevada de indecisos, superior a 20%, em alguns itens, revelando um grau de 

satisfação muito baixo, podendo constituir um ponto fraco do Agrupamento, a saber: 

✓ Conheço o Projeto Educativo do Agrupamento; 

✓ Conheço o Regulamento Interno do Agrupamento; 

✓ Conheço a existência do Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF); 

✓ O encarregado de educação ou um seu representante é chamado a participar na construção do Projeto 

Educativo; 

✓ A Direção promove e incentiva a interação da escola/Agrupamento com a Comunidade Escolar. 

✓ As minhas opiniões, enquanto encarregado de educação, são tidas em consideração pelas estruturas do 

Agrupamento. 

Destacam-se ainda, os itens seguintes por apresentarem uma percentagem de indecisão elevada, embora 

inferior a 20%: 

✓ Conheço a existência do Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) – 17,3%; 

✓ O diretor de turma/professor titular de turma ou de grupo promove a participação dos 

pais/encarregados de educação no processo de ensino/aprendizagem – 14,9%; 

✓ As famílias são incentivadas pelos professores a participar nas atividades escolares – 15,2%. 

✓ Os pais/encarregados de educação estão informados dos meios através dos quais podem pedir 

informações/esclarecimentos e fazer reclamações – 16,7%. 
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Relativamente à discordância, não se verificam percentagens iguais ou superiores a 20% nas respostas obtidas. 

No entanto, há que destacar os dois itens subsequentes, pela sua importância, onde se obteve a maior 

percentagem, inferior ao limite referido, podendo deste modo, constituir um ponto fraco do Agrupamento: 

✓ Conheço o Projeto Educativo do Agrupamento – 11,8%; 

✓ Conheço o Regulamento Interno do Agrupamento – 11,8%. 

 

4.6.3.5. Associação de Pais e Encarregados de Educação 

Nesta dimensão foram apresentados cinco itens cuja resposta seria Sim, Não e, na maioria também a opção, 

Não existe Associação no meu Agrupamento. Das respostas obtidas, verifica-se que a percentagem de resposta 

Sim em cada questão é: 

✓ Na escola do meu educando, existe Associação de Pais e Encarregados de Educação – 98,2%; 

✓ Conheço as atividades desenvolvidas pela Associação de Pais e Encarregados de Educação – 75,1%; 

✓ Conheço as competências da Associação de Pais e Encarregados de Educação – 74,8%; 

✓ Participo nas assembleias da Associação de Pais e Encarregados de Educação – 28,3%;  

✓  Participo nas atividades desenvolvidas pela Associação de Pais e Encarregados de Educação – 40,4%. 

 

4.6.3.6. Ordem e disciplina  

Os itens desta dimensão que obtiveram uma concordância igual ou superior a 80%, revelando uma satisfação 

muito elevada e constituindo deste modo pontos fortes do Agrupamento, são: 

✓ Considero que o meu educando está seguro na escola que frequenta; 

✓ A escola do meu educando controla as entradas e as saídas das pessoas; 

✓ As regras de disciplina da escola/ Agrupamento favorecem a convivência cívica e democrática. 

 

Destes destaca-se o seguinte item por apresentar percentagem de concordância muito elevada: 

✓ A escola do meu educando controla as entradas e as saídas das pessoas – 95,5%.  

 

Verifica-se uma percentagem elevada de indecisos, superior a 20%, em alguns itens, revelando um grau de 

satisfação muito baixo, podendo constituir um ponto fraco do Agrupamento, a saber: 

✓ O Agrupamento atua com autoridade; 

✓ As medidas disciplinares aplicadas aos alunos na sequência de comportamentos incorretos são 

adequadas; 

✓ Os alunos da escola do meu educando respeitam os seus deveres, previstos no Regulamento Interno. 

Destacam-se ainda, os itens seguintes por apresentarem uma percentagem de indecisão elevada, embora 

inferior a 20%: 



Agrupamento de Escolas Amadeo de Souza-Cardoso  

 
 

Página 79 de 149  

 

✓ As regras de disciplina da escola/Agrupamento favorecem a convivência cívica e democrática – 17,6%. 

 

Relativamente à discordância, não se verificam percentagens iguais ou superiores a 20% nas respostas obtidas.  

 

4.6.3.7. Atividades extracurriculares/enriquecimento curricular 

Esta dimensão procurou aferir a perceção dos Encarregados de Educação relativamente às atividades 

extracurriculares oferecidas pelas escolas do Agrupamento, bem como o seu grau de adequação aos interesses 

dos alunos. Todos os itens desta dimensão obtiveram uma concordância igual ou superior a 80%, revelando 

uma satisfação muito elevada e constituindo deste modo pontos fortes do Agrupamento, são: 

✓ Sou informado, em tempo útil, sobre as atividades a realizar pela escola/Agrupamento; 

✓ Incentivo o meu educando a participar nas atividades extracurriculares/enriquecimento curricular (ex.: 

AEC, clubes, visitas de estudo, eventos,...); 

✓ As atividades extracurriculares/ enriquecimento curricular vão ao encontro dos interesses do meu 

educando. 

Destes destaca-se o seguinte item por apresentar uma percentagem de concordância mais elevada: 

✓ Incentivo o meu educando a participar nas atividades extracurriculares/enriquecimento curricular (ex.: 

AEC, clubes, visitas de estudo, eventos,...) – 95,5%. 

 

Não se verifica nenhum item com elevada percentagem de indecisos, igual ou superior a 20%. 

No entanto, destaca-se o item seguinte por apresentar uma percentagem de indecisão elevada, embora inferior 

a 20%: 

✓ As atividades extracurriculares/ enriquecimento curricular vão ao encontro dos interesses do meu 

educando – 16,4%. 

 

Relativamente à discordância, não se verificam percentagens iguais ou superiores a 20% nas respostas obtidas. 

 

4.6.3.8. Satisfação com o Agrupamento  

Esta dimensão procurou aferir o nível de satisfação dos Encarregados de Educação relativamente ao 

Agrupamento.  

Nesta dimensão foram apresentados cinco itens cuja resposta seria Sim, Não e, em alguns também a opção, 

Não conheço os resultados. Das respostas obtidas, verifica-se que a percentagem de resposta Sim em cada 

questão é: 

✓ Recomendaria esta escola a outras famílias/amigos – 92,7%; 

✓ Estou satisfeito com este Agrupamento de Escolas – 92,1%; 
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✓ Conheço o resultado da Autoavaliação do Agrupamento – 50,8%; 

✓ Refleti sobre os resultados da Autoavaliação do Agrupamento – 47,4%; 

✓ Após reflexão sobre os resultados da Autoavaliação do Agrupamento, tive a oportunidade de fazer 

sugestões de melhoria do mesmo – 28,6%. 

 

Relativamente ao item de resposta de opinião “Dê uma sugestão de melhoria para o funcionamento da 

escola/Agrupamento do seu educando.”, fez-se uma análise de conteúdo, procurando destacar, em primeiro 

lugar, palavras-chave, procurando, de seguida, a sua contextualização, de modo a categorizar as respostas. 

Salientam-se as seguintes sugestões que apresentam uma maior percentagem de resposta:  

 

Serviço da cantina – O serviço deveria ser assegurado pela própria Escola ou Município; aceitar reclamações; 

melhoria de serviço de cantina; melhorar as condições da cantina; melhorar a qualidade das refeições do 

Agrupamento; mudar a ementa das refeições da escola; comida adequada (alimentos frescos sem carnes 

processadas ou congelados) na cantina escolar; alteração da empresa que fornece a alimentação; melhor 

organização do serviço da cantina; servir comida em quantidade suficiente em função da criança – 46,0%;  

Pessoal Não Docente – Rotatividade na distribuição de serviço; aumento do número de funcionários; mais 

empenho por parte dos funcionários em ajudar os alunos; serem mais rigorosos na escolha do pessoal não 

docente, pois alguns esquecem-se que devem cumprir as suas tarefas e não estar a conversar; algumas auxiliares 

devem ser mais humanas; maior atenção e interesse pelo cumprimento das tarefas atribuídas; formação urgente 

às assistentes operacionais, de forma a cumprir os seus deveres, nomeadamente, o respeito a todos os alunos, 

sem exceção, e a todos os professores (1ºCiclo) – 11,5%; 

 

Transporte – Pontualidade dos transportes escolares; melhorar os horários do transporte no final do dia; os 

autocarros deveriam chegar mais cedo; cumprir horários; a Escola devia fazer mais pressão junto da Câmara de 

Amarante, pois este ano letivo vi-me obrigada a mudar o horário de trabalho à tarde; mais rigor nos horários do 

autocarro; terem transporte escolar (1ºCiclo) – 11,5%; 

 

Direção do Agrupamento – Diretor mais recetivo, que ouvisse os pais e resolvesse os problemas sem ser 

autoritário e sem proteger os funcionários, mesmo quando sabe que estão errados; a Direção da Escola deverá 

tomar decisões mais coerentes e rápidas, ser imparcial, não procedendo a favorecimentos; informar e ouvir o 

que os pais têm a dizer, aquando da fusão de estabelecimentos de ensino (JI); dar a conhecer os projetos em 

desenvolvimento aos pais e ouvir as suas opiniões; mais interação da parte da Direção da Escola com os 

encarregados de educação e com os alunos (1ºCiclo); não deixar as pessoas no posto de liderança, durante muito 

tempo, torná-los rotativos (diretores, subdiretores e Diretor de Agrupamento) – 1ºCiclo – 9,2%;   
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Entrada/saída da Escola – Deve continuar assim a saída dos alunos, com ordem, sem ajuntamentos nem 

encontrões; os alunos só deveriam sair da escola quando o autocarro respetivo estivesse à entrada do portão – 

9,2%;   

 

Civismo/Cidadania – Continuar a incentivar os bons exemplos; se os alunos se comportarem mal, devem ter 

castigos; ter em atenção determinados comportamentos dos professores para com os seus alunos (1ºCiclo); os 

alunos deveriam ser chamados a participar nas limpezas das zonas comuns; grande parte do pessoal docente e 

não docente não cumprem o seu dever como uma referência de valores humanos e profissionais (1ºCiclo); as 

funcionárias do piso superior deveriam ser mais educadas com os meninos e meninas (1ºCiclo); alguns 

funcionários deveriam frequentar aulas sobre relações humanas, em virtude de nem sempre terem um discurso 

cuidadoso e educado para com os alunos – 8,0%.  

 

4.6.3.9. Resultados obtidos no inquérito aos Encarregados de Educação nas diferentes dimensões em 

estudo 

Valores em % 

Dimensão 1. Funcionamento da Escola/ 

Agrupamento 

Discordo 

Totalmente 
Discordo Indeciso Concordo 

Concordo 

Totalmente 
Total 

1.1. Os anos letivos 2019/20 e 2020/21 

decorreram com normalidade. 
7,9 37,1 15,5 33,4 6,1 100 

1.2. Existe uma Direção eficaz no Agrupamento 

do meu educando. 
2,1 4,6 15,5 63,8 14,0 100 

1.3. O atendimento na Secretaria do 

Agrupamento é eficaz. 
1,2 1,5 14,3 64,4 18,5 100 

1.4. O pessoal não docente (funcionários) é 

eficaz no desempenho das suas funções. 
3,0 4,3 14,3 61,4 17,0 100 

1.5. A cantina/bar disponibiliza refeições e 

alimentos adequados às necessidades 

alimentares do meu educando. 

8,5 12,2 18,5 48,0 12,8 100 

1.6. O transporte escolar responde às 

necessidades de segurança e de conforto do 

meu educando no percurso casa-escola-casa. 

4,0 9,4 29,5 42,9 14,3 100 

1.7. O transporte escolar que o meu educando 

usufrui cumpre o horário previsto para o 

percurso casa-escola-casa. 

8,2 10,3 29,8 39,2 12,5 100 

1.8. O Agrupamento preocupa-se com a 

preservação do Meio Ambiente. 
0,3 0,9 14,3 69,6 14,9 100 

1.9. Na escola do meu educando, existem formas 

adequadas (ex.: caixas de sugestões ou outras) 
3,6 3,3 42,2 43,8 7,0 100 
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para efetuar reclamações e/ou sugestões sobre a 

sua organização/funcionamento. 

1.10. Estou satisfeito com o serviço de apoio 

prestado pela Biblioteca da escola e/ou do 

Agrupamento. 

0,3 3,0 28,9 57,1 10,6 100 

1.11. Estou satisfeito com os serviços prestados 

pelo ASE (Ação Social Escolar). 
0,9 3,6 27,4 59,0 9,1 100 

1.12. Considero que a imagem da escola do meu 

educando, na comunidade em que está inserida, 

é boa. 

1,8 4,3 7,0 66,0 21,0 100 

 

Valores em % 

Dimensão 2. Preparação dos alunos 
Discordo 

Totalmente 
Discordo Indeciso Concordo 

Concordo 

Totalmente 
Total 

2.1. O nível de exigência dos professores é 

adequado a uma boa preparação do meu 

educando. 

0,9 2,7 6,7 68,7 21,0 100 

2.2. As estratégias/metodologias de ensino 

adotadas pelos professores são adequadas ao 

perfil do meu educando. 

1,2 3,0 7,6 70,5 17,6 100 

2.3. As medidas de Apoio Educativo respondem 

às necessidades do meu educando. 
0,9 4,9 12,8 69,3 12,2 100 

2.4. O ensino que é desenvolvido com o meu 

educando corresponde às minhas expectativas. 
1,8 5,8 8,8 69,6 14,0 100 

2.5. O horário da turma do meu educando 

contribui para uma boa aprendizagem. 
2,7 5,2 7,6 70,5 14,0 100 

2.6. Na escola do meu educando, existem 

recursos/materiais adequados às dificuldades/ 

potencialidades do meu educando. 

1,5 3,0 14,0 69,3 12,2 100 

2.7. Os professores desenvolvem com o meu 

educando hábitos de estudo e de trabalho 

autónomo. 

0,3 3,3 10,6 67,2 18,5 100 

2.8. Confio no desempenho dos professores do 

meu educando. 
0,3 3,0 7,6 63,5 25,5 100 

2.9. O meu educando faz diariamente a revisão 

do trabalho realizado em sala de aula. 
1,8 10,6 19,5 56,2 11,9 100 

2.10. O meu educando costuma procurar mais 

informação sobre os assuntos abordados nas 

aulas (ex.: pesquisa na Internet, visualização de 

documentários, leitura de textos...). 

2,1 7,0 16,4 59,6 14,9 100 

2.11. O meu educando identifica, nas vivências 

do dia a dia, os conhecimentos adquiridos nas 

diferentes disciplinas. 

0,6 1,5 7,6 74,5 15,8 100 
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Valores em % 

Dimensão 3. Comunicação com diretor de 

turma/professor titular de turma ou de grupo 

Discordo 

Totalmente 
Discordo Indeciso Concordo 

Concordo 

Totalmente 
Total 

3.1. O diretor de turma/professor titular de 

turma ou de grupo contacta comigo sempre que 

se justifica. 

0,0 1,8 2,4 48,6 47,1 100 

3.2. Contacto, regularmente, com o diretor de 

turma/professor titular de turma ou de grupo do 

meu educando. 

1,2 3,6 5,8 64,1 25,2 100 

3.3. O diretor de turma/professor titular de 

turma ou de grupo mostra-se interessado pelos 

assuntos relacionados com o meu educando. 

0,0 2,1 4,6 50,2 43,2 100 

3.4. O diretor de turma/professor titular de 

turma ou de grupo é um intermediário entre o 

Conselho de Turma/Conselho de Docentes e os 

encarregados de educação. 

0,6 1,5 9,4 59,3 29,2 100 

3.5. O diretor de turma/professor titular de 

turma ou de grupo é recetivo às minhas 

sugestões e/ou reclamações. 

0,6 1,8 8,8 58,1 30,7 100 

3.6. O Agrupamento colabora com as famílias 

para evitar que os alunos faltem às aulas. 
0,6 3,0 16,7 56,2 23,4 100 

 

Valores em %  

Dimensão 4. Informação e participação dos 

pais/encarregados de educação na vida escolar 

dos seus educandos 

Discordo 

Totalmente 
Discordo Indeciso Concordo 

Concordo 

Totalmente 
Total 

4.1. Conheço o Projeto Educativo do 

Agrupamento. 
3,0 8,8 26,4 53,8 7,9 100 

4.2. Conheço o Regulamento Interno do 

Agrupamento. 
2,7 9,1 24,3 55,3 8,5 100 

4.3. Os serviços da escola/Agrupamento 

orientam-me, convenientemente, sempre que 

necessito de ajuda. 

1,2 3,3 12,5 69,3 13,7 100 

4.4. Conheço a existência do Serviço de 

Psicologia e Orientação (SPO). 
2,7 4,3 17,3 59,9 15,8 100 

4.5. Conheço a existência do Gabinete de Apoio 

ao Aluno e à Família (GAAF). 
3,3 7,0 22,5 53,2 14,0 100 

4.6. O diretor de turma/professor titular de 

turma ou de grupo promove a participação dos 

pais/encarregados de educação no processo de 

ensino/aprendizagem. 

1,2 2,1 14,9 59,0 22,8 100 
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4.7. O diretor de turma/professor titular de 

turma ou de grupo comunicou aos 

pais/encarregados de educação o seu horário de 

atendimento. 

0,3 1,2 1,8 49,2 47,4 100 

4.8. Os encarregados de educação, quando 

convocados, presencialmente ou à distância, 

são atendidos à hora marcada. 

0,0 1,5 6,7 51,1 40,7 100 

4.9. As convocatórias aos pais/encarregados de 

educação e aos alunos são afixadas/enviadas 

com antecedência adequada e com a indicação 

clara da hora, local e assuntos a tratar. 

0,3 0,6 7,0 56,5 35,6 100 

4.10. O encarregado de educação ou um seu 

representante é chamado a participar na 

construção do Projeto Educativo. 

2,4 9,1 30,4 46,8 11,2 100 

4.11. As famílias são incentivadas pelos 

professores a participar nas atividades 

escolares. 

1,8 8,5 15,2 61,1 13,4 100 

4.12. A Direção promove e incentiva a interação 

da escola/Agrupamento com a Comunidade 

Escolar. 

0,6 4,0 27,1 59,0 9,4 100 

4.13. As minhas opiniões, enquanto 

encarregado de educação, são tidas em 

consideração pelas estruturas do Agrupamento. 

2,1 4,6 28,0 54,7 10,6 100 

4.14. Os pais/encarregados de educação estão 

informados dos meios através dos quais podem 

pedir informações/esclarecimentos e fazer 

reclamações. 

1,5 5,5 16,7 59,9 16,4 100 

 

Valores em %  

Dimensão 5. Associações de Pais e Encarregados de Educação SIM NÃO 
Não existe 

Associação 
Total 

5.1. Na escola do meu educando, existe Associação de Pais e 

Encarregados de Educação. 
98,2 1,8 --- 100 

5.2. Conheço as atividades desenvolvidas pela Associação de Pais 

e Encarregados de Educação. 
75,1 23,1 1,8 100 

5.3. Conheço as competências da Associação de Pais e 

Encarregados de Educação. 
74,8 24,0 1,2 100 

5.4. Participo nas assembleias da Associação de Pais e 

Encarregados de Educação. 
28,3 70,5 1,2 100 

5.5. Participo nas atividades desenvolvidas pela Associação de Pais 

e Encarregados de Educação. 
40,4 58,4 1,2 100 
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Valores em % 

Dimensão 6.  Ordem e disciplina 
Discordo 

Totalmente 
Discordo Indeciso Concordo 

Concordo 

Totalmente 
Total 

6.1. O Agrupamento atua com 

autoridade. 
0,9 4,3 24,3 59,6 10,9 100 

6.2. Considero que o meu educando 

está seguro na escola que frequenta. 
1,5 2,4 10,3 58,4 27,4 100 

6.3. A escola do meu educando 

controla as entradas e as saídas das 

pessoas. 

0,6 1,2 2,7 58,1 37,4 100 

6.4. As medidas disciplinares aplicadas 

aos alunos na sequência de 

comportamentos incorretos são 

adequadas. 

1,5 6,4 29,5 49,8 12,8 100 

6.5. Os alunos da escola do meu 

educando respeitam os seus deveres, 

previstos no Regulamento Interno. 

2,1 4,6 32,8 52,6 7,9 100 

6.6. As regras de disciplina da escola/ 

Agrupamento favorecem a 

convivência cívica e democrática.  

0,6 1,8 17,6 66,3 13,7 100 

 
Valores em % 

Dimensão 7. Atividades 

extracurriculares/ enriquecimento 

curricular 

Discordo 

Totalmente 
Discordo Indeciso Concordo 

Concordo 

Totalmente 
Total 

7.1. Sou informado, em tempo útil, 

sobre as atividades a realizar pela 

escola/Agrupamento. 

0,6 2,4 9,4 69,6 17,9 100 

7.2. Incentivo o meu educando a 

participar nas atividades 

extracurriculares/enriquecimento 

curricular (ex.: AEC, clubes, visitas de 

estudo, eventos,...). 

0,3 1,5 2,7 66,0 29,5 100 

7.3. As atividades extracurriculares/ 

enriquecimento curricular vão ao 

encontro dos interesses do meu 

educando. 

0,9 1,5 16,4 66,0 15,2 100 
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Valores em %  

Dimensão 8. Satisfação com o Agrupamento SIM NÃO 
Não conheço 

os resultados 
Total 

8.1. Recomendaria esta escola a outras famílias/amigos. 92,7 7,3 --- 100 

8.2. Estou satisfeito com este Agrupamento de Escolas. 92,1 7,9 --- 100 

8.3. Conheço o resultado da Autoavaliação do Agrupamento. 50,8 49,2 --- 100 

8.4. Refleti sobre os resultados da Autoavaliação do 

Agrupamento. 
47,4 11,6 

41,0 
100 

8.5. Após reflexão sobre os resultados da autoavaliação do 

Agrupamento, tive a oportunidade de fazer sugestões de 

melhoria do mesmo. 

28,6 26,1 45,3 100 

8.6 Dê uma sugestão de melhoria para o funcionamento da escola/Agrupamento do seu 

educando. 

% de sugestões por categoria 

relativamente ao total de 

sugestões apresentadas 

Serviço da cantina – O serviço deveria ser assegurado pela própria Escola ou Município; aceitar 

reclamações; melhoria de serviço de cantina; melhorar as condições da cantina; melhorar a 

qualidade das refeições do Agrupamento; mudar a ementa das refeições da escola; comida 

adequada (alimentos frescos sem carnes processadas ou congelados) na cantina escolar; alteração 

da empresa que fornece a alimentação; melhor organização do serviço da cantina; servir comida 

em quantidade suficiente em função da criança.  

46,0% 

(40) 

 

Pessoal Não Docente – Rotatividade na distribuição de serviço; aumento do número de 

funcionários; mais empenho por parte dos funcionários em ajudar os alunos; serem mais rigorosos 

na escolha do pessoal não docente, pois alguns esquecem-se que devem cumprir as suas tarefas 

e não estar a conversar; algumas auxiliares devem ser mais humanas; maior atenção e interesse 

pelo cumprimento das tarefas atribuídas; formação urgente às assistentes operacionais, de forma 

a cumprir os seus deveres, nomeadamente, o respeito a todos os alunos, sem exceção, e a todos 

os professores (1ºCiclo).  

11,5% 

(10) 

Transporte – Pontualidade dos transportes escolares; melhorar os horários do transporte no final 

do dia; os autocarros deveriam chegar mais cedo; cumprir horários; a Escola devia fazer mais 

pressão junto da Câmara de Amarante, pois este ano letivo vi-me obrigada a mudar o horário de 

trabalho à tarde; mais rigor nos horários do autocarro; terem transporte escolar (1ºCiclo).  

11,5% 

(10) 

Direção do Agrupamento – Diretor mais recetivo, que ouvisse os pais e resolvesse os problemas 

sem ser autoritário e sem proteger os funcionários, mesmo quando sabe que estão errados; a 

Direção da Escola deverá tomar decisões mais coerentes e rápidas, ser imparcial, não procedendo 

a favorecimentos; informar e ouvir o que os pais têm a dizer, aquando da fusão de 

estabelecimentos de ensino (JI); dar a conhecer os projetos em desenvolvimento aos pais e ouvir 

as suas opiniões; mais interação da parte da Direção da Escola com os encarregados de educação 

e com os alunos (1ºCiclo); não deixar as pessoas no posto de liderança, durante muito tempo, 

torná-los rotativos (diretores, subdiretores e Diretor de Agrupamento) – 1ºCiclo.  

9,2% 

(8) 

Entrada/ saída da Escola – Deve continuar assim a saída dos alunos, com ordem, sem 

ajuntamentos nem encontrões; os alunos só deveriam sair da escola quando o autocarro 

respetivo estivesse à entrada do portão.  

1,1% 

(8) 
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Civismo/ Cidadania – Continuar a incentivar os bons exemplos; se os alunos se comportarem mal, 

devem ter castigos; ter em atenção determinados comportamentos dos professores para com os 

seus alunos (1ºCiclo); os alunos deveriam ser chamados a participar nas limpezas das zonas 

comuns; grande parte do pessoal docente e não docente não cumprem o seu dever como uma 

referência de valores humanos e profissionais (1ºCiclo); as funcionárias do piso superior deveriam 

ser mais educadas com os meninos e meninas (1ºCiclo); alguns funcionários deveriam frequentar 

aulas sobre relações humanas, em virtude de nem sempre terem um discurso cuidadoso e 

educado para com os alunos.  

8,0% 

(7) 

Espaços verdes/recreio – É necessário e urgente proceder ao arranjo da parte do recreio exterior 

(1ºCiclo); melhorar o recreio do infantário, que merece um pavimento adequado para as crianças; 

compor o campo de futebol, pondo piso sintético; melhoramento do espaço exterior da escola 

(1ºCiclo); criação de mais espaços cobertos para os alunos estarem protegidos das alterações 

climatéricas e conseguirem brincar no exterior; a escola deveria prestar mais atenção nas horas 

do recreio e à convivência entre as crianças, porque o meu educando conta situações aí passadas 

com os colegas que são inadmissíveis (1ºCiclo). 

 

6,9% 

(6) 

 

Organização – Descontinuidade pedagógica durante o ciclo de escolaridade; reabertura das 

escolas primárias em cada freguesia; ter melhores coordenadores de estabelecimento (1ºCiclo); 

ter no 1º ciclo um corpo docente mais estável, não pondo em causa as aprendizagens dos alunos 

como se tem verificado nos últimos anos; organização da Escola (1ºCiclo) muito fechada; falta de 

apoio às famílias no período de interrupção letiva (JI) 

6,9% 

(6) 

Metodologia de trabalho docente – Evitar enviar recados pelo caderno diário; alguns professores 

devem tratar os alunos por igual sem preferências, sabendo que os que têm maiores dificuldades 

precisam de mais atenção; melhor adequação dos conteúdos e metodologias aos alunos que 

mostrem essa necessidade; diminuir a quantidade de TPCs enviadas aos alunos, uma vez que já 

passam o dia na escola, sendo complicado mantê-los interessados em continuar o trabalho em 

casa; a professora da turma deveria estar dentro da sala a ensinar e não no corredor a falar com 

as funcionárias ou a resolver assuntos da escola (1ºCiclo). 

5,7% 

(5) 

Atividades – Criação de atividades, no Agrupamento, entre os alunos e a família; criação de mais 

atividades para os alunos; fazer natação como atividade extracurricular.  

5,7% 

(5) 

Horário escolar – Abertura de escola às 7h30; devido à Covid-19, os horários deveriam ser 

diferentes; reduzir a carga letiva dos alunos (1ºCiclo); revisão de horários para evitar que os alunos 

estejam tantas horas na escola sem aulas; ocupar alguns tempos livres dos alunos com ATL para 

não haver deveres. 

5,7% 

(5) 

Escola (infraestrutura) – Melhores condições para os alunos realizarem certas aulas/atividades; 

saída imediata da EPALC destas instalações; fazer algumas obras no subsolo(chão), reforçar 

aquecimento e melhorar salas de aulas a nível de restauração; as condições do recreio que o meu 

educando frequenta são péssimas, gostaria de ver o recreio com condições de segurança, que 

neste momento não existem (JI). 

4,6% 

(4) 

Internet – Melhorar a rede do Agrupamento. 4,6% 

(4) 

Segurança – Maior vigilância de alunos e contacto destes com o exterior, através do gradeamento; 

os alunos só deveriam sair da escola, quando o respetivo autocarro estivesse à entrada do portão; 

4,6% 

(4) 
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4.6.4. Análise dos inquéritos de satisfação aos Alunos 

Num universo de 747 alunos, responderam a este inquérito 626, o que corresponde a uma percentagem de 

83,8%, sendo a maioria dos respondentes (52,4%) do sexo masculino.   

Das respostas, 12,1% pertence a alunos com idades compreendidas entre os 8-9 anos; 38,5% pertence a alunos 

com idades compreendidas entre os 10-11 anos; 22,0% pertence a alunos com idades compreendidas entre os 

12-13 anos; 24,6% pertence a alunos com idades compreendidas entre os 14-15 anos; e a percentagem restante 

2,7% refere-se a alunos com 16 anos de idade ou mais. Dos respondentes, 29,9% frequentam o 4º ano; 14,7% 

frequentam o 5º ano; 14,1% frequentam o 6º ano; 8,9% frequentam o 7º ano; 14,7% frequentam o 8º ano; e 

17,3% frequentam o 9º ano. A maioria dos alunos que responderam ao inquérito, 59,6% estudam na escola EB 

Amadeo de Souza-Cardoso; 12,6% frequentam a EB de Vila Caiz; 5,4% frequentam a EB Luís Van Zeller de 

Macedo e os restantes distribuem-se pelas outras escolas básicas do Agrupamento. 

Todos os alunos foram convidados a responder ao Inquérito com questões de caracterização geral do 

Agrupamento nas suas várias dimensões. Foram colocadas 95 questões distribuídas pelas dimensões: 

✓ Ordem, disciplina e ambiente de trabalho no espaço de aula – 15 itens;  

✓ Professores – relação estabelecida com os alunos e competência percecionada – 16 itens;  

✓ Atividades escolares e extraescolares, propostas didáticas interdisciplinares e participação dos alunos 

nas mesmas – 19 itens;  

✓ Diretores de turma – relação estabelecida com os alunos e competência percecionada – 6 itens;  

✓ Classificações obtidas, satisfação pessoal com as classificações e perceção de justiça na avaliação – 9 

itens;  

mais segurança no exterior da escola; maior vigilância dentro da escola por parte dos funcionários 

a comportamentos de risco dos alunos (fumar); as câmaras de videovigilância não funcionam e é 

muito importante o seu funcionamento (1ºCiclo), visto que preserva a segurança de toda a 

comunidade educativa e evita que os alunos sejam agredidos fisicamente e mentalmente uns 

pelos outros e que casos gravíssimos tenham acontecido, bem como  permitia averiguar que os 

professores fizessem a vigilância ao recreio (que está incluída no seu horário). 

Clima de Escola – O inquérito deveria ser extensível aos alunos de todos os níveis de escolaridade 

até 9º ano, para avaliar professores, funcionários e Direção da Escola; continuar atentos às 

necessidades das crianças e dos pais sempre que precisem; os alunos deveriam em anonimato 

avaliar os professores e funcionários. 

3,4% 

(3) 

Comunicação – Estar mais atentos aos alunos e ouvir a sua opinião; melhorar a comunicação entre 

professores e pais. 

2,3% 

(2) 

Inclusão Social – As crianças inseridas na Unidade deveriam acompanhar os seus colegas em sala 

de aula, promovendo a inclusão e não a exclusão destes alunos. 

1,1% 

(1) 

Direção de Turma – O Diretor de Turma deve ter conhecimento de tudo sobre o aluno e facultar 

as informações atempadamente ao encarregado de educação.   

1,1% 

(1) 
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✓ Relação existente com os colegas e restantes elementos da Comunidade Escolar – 10 itens;  

✓ Satisfação com a escola/Agrupamento em geral – 20 itens. 

 

4.6.4.1. Ordem, disciplina e ambiente de trabalho no espaço de aula 

Esta dimensão pretende aferir a perceção dos alunos relativamente à ordem e disciplina que experienciam no 

espaço escolar e na sala de aula, assim como o ambiente de trabalho existente no espaço-aula. Os itens desta 

dimensão que obtiveram uma concordância igual ou superior a 80%, revelando uma satisfação muito elevada e 

constituindo deste modo um ponto forte do Agrupamento, são: 

✓ Na minha turma, os alunos respeitam a planta de sala; 

✓ Na minha turma, os alunos exprimem opiniões/sugestões; 

✓ Na minha turma, os alunos colaboram nos trabalhos de grupo; 

✓ Na minha turma, os alunos tratam com respeito e correção os professores. 

 

Verificou-se uma elevada percentagem de indecisos, superior a 20%, em alguns itens, revelando um grau de 

satisfação muito baixo, podendo constituir um ponto fraco do Agrupamento, a saber: 

✓ Na minha turma, os alunos cumprem com as tarefas que são propostas; 

✓ Na minha turma, os alunos cumprem com as regras definidas para a sala de aula; 

✓ Na minha turma, os alunos são pontuais no primeiro tempo de aulas do dia; 

✓ Na minha turma, a falta de pontualidade dos alunos deve-se, apenas, ao atraso dos transportes 

escolares; 

✓ Na minha turma, os alunos participam de forma ordeira; 

✓ Na minha turma, cada aluno respeita a opinião dos outros; 

✓ Na minha turma, os alunos tratam com respeito e correção os colegas; 

✓ Na minha turma, os alunos tratam com respeito e correção o pessoal não docente. 

Destes destacam-se os itens subsequentes por apresentarem uma percentagem de indecisão muito 

significativa, a saber: 

✓ Na minha turma, os alunos cumprem com as tarefas que são propostas – 30,7%; 

✓ Na minha turma, os alunos cumprem com as regras definidas para a sala de aula – 30,0%; 

✓ Na minha turma, os alunos participam de forma ordeira – 30,5%. 

Destacam-se ainda, os itens seguintes por apresentarem uma percentagem de indecisão elevada, embora 

inferior a 20%: 

✓ Na minha turma, os alunos têm uma boa relação entre si – 19,5%; 

✓ Na minha turma, os alunos exprimem opiniões/sugestões – 16,5%; 

✓ Na minha turma, os alunos respeitam os bens materiais dos colegas e o equipamento escolar – 14,2%;  
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✓ Na minha turma, os alunos não gravam, sem autorização, sons ou imagens – 16,8%. 

 

Relativamente à discordância, verifica-se uma percentagem igual ou superior a 20% na resposta obtida no 

seguinte item: 

✓ Na minha turma, a falta de pontualidade dos alunos deve-se, apenas, ao atraso dos transportes 

escolares. 

No entanto, há que destacar alguns itens onde se obteve uma percentagem mais elevada, apesar de abaixo do 

limite referido (20,0%), podendo deste modo, constituir um ponto fraco do Agrupamento: 

✓ Na minha turma, os alunos cumprem com as regras definidas para a sala de aula – 12,8%;  

✓ Na minha turma, os alunos participam de forma ordeira – 12,8%; 

✓ Na minha turma, cada aluno respeita a opinião dos outros – 12,7%. 

 

4.6.4.2. Professores – relação estabelecida com os alunos e competência percecionada 

Nesta dimensão, pretende-se perceber qual a opinião dos alunos relativamente à relação estabelecida com os 

professores e sobre a competência evidenciada por estes. 

Os resultados obtidos são amplamente favoráveis na maioria dos itens. Salientam-se aqueles em que a 

percentagem de respostas concordantes foi igual ou superior a 80%: 

✓ Os meus professores tratam-me com respeito; 

✓ Os meus professores têm em consideração as minhas opiniões/sugestões; 

✓ Os meus professores incentivam a minha participação nas atividades propostas; 

✓ Os meus professores utilizam estratégias adaptadas às minhas necessidades; 

✓ Os meus professores utilizam linguagem adequada com os alunos;  

✓ Os meus professores utilizam estratégias/metodologias de ensino diversificadas (vídeos, jogos, 

pesquisas, kahoots, quizzs, Teams...);  

✓ Aquando da avaliação, os meus professores valorizam não só as fichas de avaliação, como também 

outros elementos de avaliação; 

✓ Os meus professores são justos na atribuição das classificações/níveis. 

✓ Os meus professores transmitem os conteúdos, usando outros materiais para além do manual; 

✓ Os meus professores procuram manter uma boa relação com os alunos; 

✓ Os meus professores são competentes. 

Destes destaca-se o item subsequente por apresentar uma percentagem mais elevada: 

✓ Os meus professores tratam-me com respeito – 94,2%. 

 

 Verifica-se a existência de uma percentagem significativa de indecisos (superior a 20%) nos seguintes itens: 
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✓ Os meus professores têm uma imagem positiva dos alunos; 

✓ Na minha turma, os alunos têm oportunidade de avaliar o trabalho realizado pelos professores. 

Há ainda a destacar os itens a seguir, onde também se obteve uma percentagem elevada de indecisos, próxima 

do limite referido, podendo deste modo, constituir pontos fracos do Agrupamento: 

✓ Os meus professores utilizam as TIC e outros recursos, afim de nos incentivar para uma aprendizagem 

mais participativa – 17,3%. 

✓ Os meus professores utilizam estratégias adaptadas às minhas necessidades – 16,6%; 

✓ Os meus professores preocupam-se com os problemas pessoais dos alunos – 16,5%; 

✓ Os meus professores são justos na atribuição das classificações/níveis – 14,1%; 

✓ Os meus professores conseguem controlar/resolver os maus comportamentos dos alunos em sala de 

aula – 19,3%. 

 

No que respeita à discordância, verifica-se, apenas, no item subsequente, uma percentagem igual ou superior 

a 20%:  

✓ Na minha turma, os alunos têm oportunidade de avaliar o trabalho realizado pelos professores – 24,4%. 

 

4.6.4.3. Atividades escolares e extraescolares, propostas didáticas, interdisciplinares e participação dos 

alunos nas mesmas  

Nesta dimensão, pretende-se conhecer a opinião dos alunos relativamente às atividades escolares e 

extraescolares desenvolvidas no Agrupamento, assim como a perceção acerca da participação destes nas 

mesmas. Uma minoria dos itens teve uma apreciação muito favorável, em termos de concordância, superiores 

a 80%, a saber: 

✓ Sou incentivado a estudar pelos meus professores; 

✓ Sou incentivado pelos meus professores a participar nas atividades propostas em sala de aula; 

✓ Colaboro nas atividades propostas pelos meus professores em sala de aula; 

✓ Sou incentivado a participar nas atividades da escola; 

✓ Colaboro nas atividades realizadas na escola. 

 

Verificou-se que os respondentes mostraram um grau de indecisão elevado, superior a 20%, em grande parte 

dos itens, a saber: 

✓ A minha opinião/sugestão é considerada na escola (ex.: Associação de Estudantes, Assembleia de 

Estudantes, Diretor); 

✓ O Agrupamento proporciona experiências de contacto com o exterior (ex.: virtualmente – visitas de 

estudo, contacto com Associações, Projetos com diferentes entidades ou empresas); 
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✓ As atividades extracurriculares/ enriquecimento curricular (ex.: visitas de estudo virtuais, concursos, 

exposições, debates, clubes, apoio ao estudo, entre outras) são do meu agrado; 

✓ Aprendo mais e melhor com as atividades extracurriculares (ex.: visitas de estudo virtuais, concursos, 

exposições, debates, clubes, apoio ao estudo entre outras); 

✓ Os alunos da minha turma estudam, em grupo, fora da sala de aula, ajudando-se mutuamente; 

✓ Os professores dinamizam atividades experimentais nas aulas; 

✓ Os meus professores dinamizam atividades, dentro e fora da sala de aula, que promovem a 

interdisciplinaridade; 

✓ Faço, diariamente, a revisão do trabalho realizado na sala de aula; 

✓ Costumo procurar mais informação sobre os assuntos abordados nas aulas (ex.: pesquisa na Internet, 

visualização de documentários, leitura de textos...); 

✓ Identifico, nas vivências do meu dia a dia, os conhecimentos adquiridos nas diferentes disciplinas. 

Destes é de destacar dois itens por terem apresentado uma percentagem mais elevada: 

✓ A minha opinião/sugestão é considerada na escola (ex.: Associação de Estudantes, Assembleia de 

Estudantes, Diretor) – 37,2%; 

✓ Os meus professores dinamizam atividades, dentro e fora da sala de aula, que promovem a 

interdisciplinaridade – 31,9%. 

 Há ainda a destacar os itens seguintes, para os quais também se obteve uma percentagem elevada de indecisos, 

embora abaixo do limite referido: 

✓ Sou incentivado a estudar pelos meus professores – 14,2%; 

✓ Sou incentivado a participar nas atividades da escola – 13,9%; 

✓ A minha opinião/sugestão é considerada na realização das tarefas em trabalho de grupo – 16,4%; 

✓ Coloco sempre as dúvidas aos professores – 18,8%; 

✓ Em todas as atividades de aprendizagem, os meus professores encorajam-me a pôr em prática valores 

sociais e culturais – 19,2%. 

 

Não se verificaram opiniões discordantes significativas nesta dimensão (superior a 20%) contudo, destacam-se 

os itens com maior percentagem de respostas nesta categoria:  

✓ Os alunos da minha turma estudam, em grupo, fora da sala de aula, ajudando-se mutuamente – 15,5%; 

✓ Faço, diariamente, a revisão do trabalho realizado na sala de aula – 15,6%; 

✓ Costumo procurar mais informação sobre os assuntos abordados nas aulas (ex.: pesquisa na Internet, 

visualização de documentários, leitura de textos...) – 14,7%; 

✓ Coloco sempre as dúvidas aos professores – 13,3%. 

 



Agrupamento de Escolas Amadeo de Souza-Cardoso  

 
 

Página 93 de 149  

 

Nesta dimensão foi ainda colocada a questão “3.10. O Agrupamento participa em iniciativas de âmbito 

europeu.”, sendo que a percentagem de respostas SIM foi igual a 29,1% e a percentagem de respostas Não sei 

foi 66,6%. Este item pode constituir, desta forma, um ponto fraco do Agrupamento. 

 

4.6.4.4. Diretores de turma – relação estabelecida com os alunos e competência percecionada 

Nesta dimensão, pretende-se perceber a opinião dos alunos relativamente à relação estabelecida com o 

respetivo diretor de turma/professor titular de turma e de grupo e a competência percecionada face ao 

desempenho deste cargo. 

Nesta dimensão, a maioria dos respondentes manifestou um elevado grau de concordância, sendo este, em 

metade dos itens, superior a 80%, nomeadamente: 

✓ O meu diretor/professor titular de turma deu a conhecer os direitos e deveres dos alunos; 

✓ O meu diretor/professor titular de turma fornece, em tempo útil, as informações ao meu encarregado 

de educação; 

✓ O meu diretor/professor titular de turma interessa-se pelo sucesso escolar dos alunos. 

 

Verifica-se, nesta dimensão, um item com uma percentagem de indecisão elevada, superior a 20%, a saber: 

✓ O meu diretor/professor titular de turma atua como intermediário junto dos outros professores da 

turma. 

 

Destacando-se, ainda, dois outros itens por apresentarem uma percentagem de indecisos elevada, apesar de 

inferior a 20,0%: 

✓ Conheço o horário de atendimento aos encarregados de educação do meu do diretor/professor titular 

de turma – 18,4%. 

✓ O meu diretor/professor titular de turma ajuda-me a resolver os meus problemas – 18,1%. 

 

Não se verificaram opiniões discordantes significativas nesta dimensão. 

 

4.6.4.5. Classificações obtidas, satisfação pessoal com as classificações e perceção de justiça na avaliação 

Nesta dimensão, procura-se perceber a perceção dos alunos relativamente aos critérios de avaliação, às 

atividades desenvolvidas nas aulas, à justiça das classificações atribuídas, à qualidade geral do ensino ministrado 

no Agrupamento e ao papel atribuído às explicações fora da escola, eventualmente frequentadas. 

De um modo global, o grau de concordância evidenciado foi elevado na maioria dos itens. É de destacar que 

este foi superior a 80% nos seguintes itens: 

✓ Conheço os critérios de avaliação de cada uma das minhas disciplinas; 

✓ Os professores informam-me sobre a minha evolução nas aprendizagens; 
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✓ Aprendo com as experiências/tarefas/atividades que faço nas aulas; 

✓ Os meus professores transmitem-me orientações sobre como devo estudar/trabalhar; 

✓ Os meus professores avaliam-me de forma justa; 

✓ O ensino na minha escola é de qualidade. 

Verificam-se, nesta dimensão, percentagens de indecisão elevadas, superior a 20%, nos seguintes itens:  

✓ Na minha turma, existe competição saudável para obter bons resultados; 

✓ O ensino na minha escola é exigente; 

✓ Para obter bons resultados escolares, os alunos não precisam de ter explicações fora da Escola. 

Destes destaca-se o item subsequente, por apresentar uma percentagem de indecisão mais significativa:  

✓ Para obter bons resultados escolares, os alunos não precisam de ter explicações fora da Escola – 32,7%. 

Destacam-se, ainda, dois itens com percentagem de indecisos elevadas, mas abaixo do limite indicado: 

✓ Os meus professores avaliam-me de forma justa – 13,9%; 

✓ O ensino na minha escola é de qualidade – 15,3%. 

 

Não se verificaram opiniões discordantes significativas nesta dimensão, superior a 20%, contudo, destaca-se o 

item seguinte por obter uma percentagem de respostas discordantes significativa: 

✓ Para obter bons resultados escolares, os alunos não precisam de ter explicações fora da Escola – 18,2%. 

 

4.6.4.6. Relação existente com os colegas e restantes elementos da Comunidade Escolar 

Nesta dimensão, procura-se aferir a perceção da relação dos alunos entre si, com a comunidade e as instalações 

escolares. Registou-se um grau de concordância elevado, com uma percentagem superior a 80%, nos seguintes 

itens: 

✓ O pessoal não docente (funcionários) trata-me com respeito; 

✓ Tenho vários amigos na escola; 

✓ Sinto-me bem na minha escola. 

 

Verificou-se que os respondentes mostraram um grau de indecisão elevado, superior a 20%, nos seguintes itens: 

✓ Quando precisei de falar com a Direção/Coordenação de estabelecimento/Professor Titular, fui 

atendido; 

✓ Os alunos respeitam os jardins e restantes espaços da escola; 

✓ Os alunos tratam com respeito e correção o pessoal não docente da escola. 

Deve, igualmente, destacar-se os seguintes itens por apresentarem, nesta categoria, uma percentagem de 

respostas significativa abaixo dos 20%: 

✓ Os meus colegas tratam-me com respeito – 15,5%; 
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✓ O pessoal não docente ajuda-me sempre que necessito – 16,5%; 

✓ Os meus colegas respeitam-se – 16,8%; 

✓ Os meus colegas respeitam os bens materiais/ mobiliário/equipamentos da escola – 17,7%. 

Não se verificaram opiniões discordantes significativas nesta dimensão, superior a 20%. 

4.6.4.7. Satisfação com a Escola/Agrupamento em geral 

Nesta dimensão, pretende-se perceber qual a opinião que os alunos têm face à escola/Agrupamento, no que 

respeita a diferentes aspetos, nomeadamente, os serviços prestados na escola e a avaliação do desempenho de 

algumas estruturas da escola, entre outros.  

 A maioria dos inquiridos revela um grau de concordância superior a 80%, nos itens:  

✓ É fácil orientar-me na minha escola; 

✓ A minha escola é acessível para pessoas com mobilidade reduzida (ex.: rampas de acesso, elevadores,...); 

✓ Estou satisfeito com os serviços de atendimento (ex.: portaria, secretaria,...) da minha escola; 

✓ A minha escola é limpa e asseada; 

✓ A minha escola possui espaços verdes; 

✓ Estou satisfeito com os espaços desportivos e de recreio da minha escola; 

✓ Estou satisfeito com o desempenho das estruturas de Apoio ao Aluno e à Família (ex.: GAAF, diretor de 

turma, professor titular de turma,...); 

✓ Sinto-me em segurança na minha escola; 

✓ Sinto que sou transportado em segurança no percurso casa-escola-casa; 

✓ Considero a minha escola bem organizada, quanto ao seu funcionamento; 

✓ Estou satisfeito com a liderança do Diretor do meu Agrupamento; 

✓ Gosto da minha escola; 

✓ Gosto do meu Agrupamento. 

 

Destaca-se alguns itens, por apresentarem uma percentagem de indecisão superior a 20%:  

✓ A cantina da minha escola serve refeições do meu agrado; 

✓ A cantina da minha escola respeita as condições de higiene e segurança; 

✓ Estou satisfeito com o apoio/disponibilidade dos Serviços de Psicologia e Orientação da minha escola; 

✓ Conheço o resultado do processo de Autoavaliação do Agrupamento. 

Destacam-se, também, os seguintes itens por apresentarem, nesta categoria, uma percentagem de respostas 

significativa, embora inferior a 20%: 

✓ A minha escola é acessível para pessoas com mobilidade reduzida (ex.: rampas de acesso, elevadores,...) 

– 14,2%; 
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✓ Estou satisfeito com o horário dos serviços (ex.: administrativos, reprografia/papelaria, cantina e bar) 

da minha escola – 19,5%; 

✓ Estou satisfeito com o funcionamento da biblioteca da minha escola – 14,1%; 

✓ A minha escola é limpa e asseada – 14,5%; 

✓ Estou satisfeito com o desempenho das estruturas de Apoio ao Aluno e à Família (ex.: GAAF, diretor de 

turma, professor titular de turma,...) – 16,9%. 

 

Atinente à discordância, destaca-se apenas um item por apresentar uma percentagem superior a 20% e muito 

elevada, a saber: 

• A cantina da minha escola serve refeições do meu agrado – 44,3%. 

 

Relativamente ao item de resposta de opinião “Dá uma sugestão de melhoria para o funcionamento da tua 

escola e/ou do teu Agrupamento.”, fez-se uma análise de conteúdo, procurando destacar, em primeiro lugar, 

palavras-chave, procurando, de seguida, a sua contextualização, de modo a categorizar as respostas. Destacam-

se as seguintes categorias por apresentarem uma percentagem mais significativa: 

 

Serviço de Cantina – A comida da escola deveria ser melhor; sobremesas mais variadas; ter ementas mais 

variadas; os almoços poderiam ser melhores em sabor; deviam lavar melhor os talheres na cantina; já achei 

várias coisas na comida não comestíveis; melhorar a higiene na cantina; as funcionárias devem usar luvas; os 

alimentos não são bem limpos e a comida, por vezes, está salgada; poderia haver dois pratos de comida para 

que o aluno pudesse escolher; desinfetar as cadeiras, porque só desinfetam as mesas. – 52,4%; 

 

Internet – Melhoria da rede; melhoria da rede para facilitar o uso dos computadores e impedir perda de tempo 

de aula. – 7,1%; 

 

Atividades – Podiam fazer, às vezes, jogos para descobrir tesouros; aumentar o número de atividades para os 

alunos; realização de atividades fora da escola; os professores deveriam fazer mais atividades sem ser na sala 

de aula; haver mais palestras; haver mais atividades experimentais ou mais visitas de estudo e que sejam do 

agrado dos alunos; haver mais visitas de estudo. – 11,0%; 

 

Serviços – Abrir o bar dos alunos; a papelaria devia estar mais tempo aberta; o horário da papelaria deveria ser 

mais prolongado; ter bebidas no bar da escola; melhoria do funcionamento dos serviços. – 8,5%. 
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4.6.4.8. Resultados obtidos no inquérito aos Alunos nas diferentes dimensões em estudo 

Valores em % 

Dimensão 1. Ordem, disciplina e ambiente de 

trabalho no espaço da aula 

Discordo 

Totalmente 
Discordo Indeciso Concordo 

Concordo 

Totalmente 
Total 

1.1. Na minha turma, os alunos têm uma boa 

relação entre si. 
0,5 2,4 19,5 48,2 29,4 100 

1.2. Na minha turma, os alunos cumprem as 

tarefas que são propostas. 
0,6 6,5 30,7 51,6 10,5 100 

1.3. Na minha turma, os alunos cumprem as regras 

definidas para a sala de aula. 
1,8 11,0 30,0 46,5 10,7 100 

1.4. Na minha turma, os alunos respeitam a planta 

de sala. 
0,5 2,6 10,7 43,0 43,3 100 

1.5. Na minha turma, os alunos são pontuais no 

primeiro tempo de aulas do dia. 
0,5 8,5 25,9 47,3 17,9 100 

1.6. Na minha turma, a falta de pontualidade dos 

alunos deve-se, apenas, ao atraso dos transportes 

escolares. 

7,0 18,2 24,3 32,6 17,9 100 

1.7. Na minha turma, os alunos exprimem 

opiniões/sugestões. 
1,3 2,2 16,5 53,2 26,8 100 

1.8. Na minha turma, os alunos participam de 

forma ordeira. 
1,3 11,5 30,5 45,4 11,3 100 

1.9. Na minha turma, cada aluno respeita a 

opinião dos outros. 
2,2 10,5 24,1 46,0 17,1 100 

1.10. Na minha turma, os alunos colaboram nos 

trabalhos de grupo.  
1,3 3,2 12,1 54,2 29,2 100 

1.11. Na minha turma, os alunos tratam com 

respeito e correção os colegas. 
2,9 7,5 24,6 46,0 19,0 100 

1.12. Na minha turma, os alunos tratam com 

respeito e correção os professores. 
0,6 3,5 12,3 47,4 36,1 100 

1.13. Na minha turma, os alunos tratam com 

respeito e correção o pessoal não docente. 
0,8 2,9 22,2 51,3 22,8 100 

1.14. Na minha turma, os alunos respeitam os 

bens materiais dos colegas e o equipamento 

escolar. 

1,1 5,6 14,2 49,4 29,7 100 

1.15. Na minha turma, os alunos não gravam, sem 

autorização, sons ou imagens. 
5,3 5,6 16,8 28,8 43,6 100 
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Valores em % 

Dimensão 2. Professores – relação 

estabelecida com os alunos e competência 

percecionada 

Discordo 

Totalmente 
Discordo Indeciso Concordo 

Concordo 

Totalmente 
Total 

2.1. Os meus professores tratam-me com 

respeito. 
0,6 0,5 4,6 30,5 63,7 100 

2.2. Os meus professores têm em 

consideração as minhas opiniões/sugestões. 
0,6 1,4 10,1 47,1 40,7 100 

2.3. Os meus professores utilizam as TIC e 

outros recursos, afim de nos incentivar para 

uma aprendizagem mais participativa. 

3,8 4,6 17,3 44,7 29,6 100 

2.4. Os meus professores incentivam a minha 

participação nas atividades propostas. 
0,6 0,6 11,5 50,3 36,9 100 

2.5. Os meus professores utilizam estratégias 

adaptadas às minhas necessidades. 
1,3 2,1 16,6 47,0 33,1 100 

2.6. Os meus professores têm uma imagem 

positiva dos alunos. 
1,8 3,5 21,7 45,0 28,0 100 

2.7. Os meus professores preocupam-se com 

os problemas pessoais dos alunos. 
2,4 6,1 16,5 40,4 34,7 100 

2.8. Os meus professores utilizam linguagem 

adequada com os alunos. 
0,5 1,3 7,0 40,6 50,6 100 

2.9. Os meus professores utilizam estratégias/ 

metodologias de ensino diversificadas (vídeos, 

jogos, pesquisas, kahoots, quizzs, Teams...) 

1,3 2,6 12,8 50,3 33,1 100 

2.10. Aquando da avaliação, os meus 

professores valorizam não só as fichas de 

avaliação, como também outros elementos de 

avaliação. 

0,6 0,8 8,5 39,3 50,8 100 

2.11. Os meus professores são justos na 

atribuição das classificações/níveis. 
1,1 3,0 14,1 47,6 34,2 100 

2.12. Os meus professores transmitem os 

conteúdos, usando outros materiais para além 

do manual. 

0,5 1,4 10,5 50,8 36,7 100 

2.13. Os meus professores conseguem 

controlar/resolver os maus comportamentos 

dos alunos em sala de aula. 

0,8 4,6 19,3 49,2 26,0 100 

2.14. Os meus professores procuram manter 

uma boa relação com os alunos. 
0,8 0,8 9,6 41,5 47,3 100 

2.15. Os meus professores são competentes. 1,8 1,1 11,0 41,2 44,9 100 

2.16. Na minha turma, os alunos têm 

oportunidade de avaliar o trabalho realizado 

pelos professores. 

9,9 14,5 26,0 34,8 14,7 100 
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Valores em % 

Dimensão 3. Atividades escolares e 

extraescolares, propostas didáticas 

interdisciplinares e participação dos alunos 

nas mesmas. 

Discordo 

Totalmente 
Discordo Indeciso Concordo 

Concordo 

Totalmente 
Total 

3.1. Sou incentivado a estudar pelos meus 

professores. 
1,3 2,9 14,2 45,4 36,3 100 

3.2. Sou incentivado pelos meus professores a 

participar nas atividades propostas em sala de 

aula. 

0,5 3,2 8,5 50,6 37,2 100 

3.3. Colaboro nas atividades propostas pelos 

meus professores em sala de aula. 
0,5 1,1 7,5 48,9 42,0 100 

3.4. Sou incentivado a participar nas atividades 

da escola. 
1,1 3,0 13,9 48,1 33,9 100 

3.5. Colaboro nas atividades realizadas na 

escola. 
1,3 3,4 12,8 46,6 35,9 100 

3.6. A minha opinião/sugestão é considerada 

na escola (ex.: Associação de Estudantes, 

Assembleia de Estudantes, Diretor). 

4,8 6,4 37,2 35,3 16,3 100 

3.7. A minha opinião/sugestão é considerada 

na realização das tarefas em trabalho de 

grupo. 

1,3 2,6 16,9 49,2 30,0 100 

3.8. O Agrupamento proporciona experiências 

de contacto com o exterior (ex.: virtualmente 

– visitas de estudo, contacto com Associações, 

Projetos com diferentes entidades ou 

empresas). 

6,7 4,6 24,1 43,3 21,2 100 

3.9. As atividades extracurriculares/ 

enriquecimento curricular (ex.: visitas de 

estudo virtuais, concursos, exposições, 

debates, clubes, apoio ao estudo, entre 

outras) são do meu agrado. 

3,8 4,8 20,4 42,5 28,4 100 

  SIM  NÃO  Não sei Total  

3.10. O Agrupamento participa em iniciativas 

de âmbito europeu. 
29,1 4,3 66,6 100 
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Valores em % 

 Discordo 

Totalmente 
Discordo Indeciso Concordo 

Concordo 

Totalmente 
Total 

3.11. Aprendo mais e melhor com as 

atividades extracurriculares (ex.: visitas de 

estudo virtuais, concursos, exposições, 

debates, clubes, apoio ao estudo entre 

outras). 

1,6 6,2 24,8 38,2 29,2 100 

3.12. Os alunos da minha turma estudam, em 

grupo, fora da sala de aula, ajudando-se 

mutuamente. 

4,3 11,2 27,2 40,1 17,3 100 

3.13. Os professores dinamizam atividades 

experimentais nas aulas. 
1,4 3,7 21,9 54,2 18,8 100 

3.14. Os meus professores dinamizam 

atividades, dentro e fora da sala de aula, que 

promovem a interdisciplinaridade. 

2,4 7,2 31,9 42,2 16,3 100 

3.15. Coloco sempre as dúvidas aos 

professores. 
2,9 10,4 18,8 41,5 26,4 100 

3.16. Faço, diariamente, a revisão do trabalho 

realizado na sala de aula. 
5,1 10,5 21,2 40,1 23,0 100 

3.17. Costumo procurar mais informação 

sobre os assuntos abordados nas aulas (ex.: 

pesquisa na Internet, visualização de 

documentários, leitura de textos...). 

4,2 10,5 22,5 44,7 18,1 100 

3.18. Identifico, nas vivências do meu dia a dia, 

os conhecimentos adquiridos nas diferentes 

disciplinas. 

1,1 4,8 22,7 53,0 18,4 100 

3.19. Em todas as atividades de aprendizagem, 

os meus professores encorajam-me a pôr em 

prática valores sociais e culturais. 

1,8 3,7 19,2 49,2 26,2 100 

 

Valores em % 

Dimensão 4. Diretor/professor titular de 

turma – relação estabelecida com os alunos e 

competência percecionada 

Discordo 

Totalmente 
Discordo Indeciso Concordo 

Concordo 

Totalmente 
Total 

4.1. O meu diretor/professor titular de turma 

deu a conhecer os direitos e deveres dos 

alunos. 

1,6 0,5 8,0 41,9 48,1 100 

4.2. O meu diretor/professor titular de turma 

fornece, em tempo útil, as informações ao 

meu encarregado de educação. 

0,5 0,8 12,9 46,0 39,8 100 
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4.3. Conheço o horário de atendimento aos 

encarregados de educação do meu do 

diretor/professor titular de turma. 

4,3 5,4 18,4 42,7 29,2 100 

4.4. O meu diretor/professor titular de turma 

interessa-se pelo sucesso escolar dos alunos. 
1,1 1,1 7,8 38,5 51,4 100 

4.5. O meu diretor/professor titular de turma 

ajuda-me a resolver os meus problemas. 
4,5 5,1 18,1 38,3 34,0 100 

4.6. O meu diretor/professor titular de turma 

atua como intermediário junto dos outros 

professores da turma. 

1,1 1,8 24,4 43,6 29,1 100 

 

Valores em % 

Dimensão 5 – Classificações obtidas, satisfação 

pessoal com as classificações e perceção de justiça 

na avaliação 

Discordo 

Totalmente 
Discordo Indeciso Concordo 

Concordo 

Totalmente 
Total 

5.1. Conheço os critérios de avaliação de cada 

uma das minhas disciplinas. 
2,4 1,9 10,7 50,5 34,5 100 

5.2. Os professores informam-me sobre a 

minha evolução nas aprendizagens. 
1,9 2,1 10,7 52,2 33,1 100 

5.3. Aprendo com as 

experiências/tarefas/atividades que faço nas 

aulas. 

1,0 0,6 8,9 53,7 35,8 100 

5.4. Os meus professores transmitem-me 

orientações sobre como devo 

estudar/trabalhar. 

1,6 2,2 10,5 50,5 35,1 100 

5.5. Os meus professores avaliam-me de 

forma justa. 
2,1 1,0 13,9 43,0 40,1 100 

5.6. Na minha turma, existe competição 

saudável para obter bons resultados. 
4,0 8,8 21,1 41,5 24,6 100 

5.7. O ensino na minha escola é exigente. 2,6 8,3 29,7 36,7 22,7 100 

5.8. Para obter bons resultados escolares, os 

alunos não precisam de ter explicações fora da 

Escola. 

6,5 11,7 32,7 31,6 17,4 100 

5.9. O ensino na minha escola é de qualidade. 1,9 1,8 15,3 44,7 36,3 100 

 

Valores em % 

Dimensão 6  -  Relação existente com os 

colegas e restantes elementos da  

Comunidade Escolar  

Discordo 

Totalmente 
Discordo Indeciso Concordo 

Concordo 

Totalmente 
Total 

6.1. Os meus colegas tratam-me com respeito. 2,2 5,0 15,5 43,5 33,9 100 

6.2. Quando precisei de falar com a 

Direção/Coordenação de 
2,9 2,9 22,0 43,5 28,8 100 
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estabelecimento/Professor Titular, fui 

atendido. 

6.3. O pessoal não docente (funcionários) 

trata-me com respeito. 
2,1 3,7 11,2 42,7 40,4 100 

6.4. O pessoal não docente ajuda-me sempre 

que necessito. 
1,8 4,2 16,5 44,4 33,2 100 

6.5. Os meus colegas respeitam-se. 3,2 5,3 16,8 44,9 29,9 100 

6.6. Tenho vários amigos na escola. 0,6 3,4 8,9 32,3 54,8 100 

6.7. Sinto-me bem na minha escola. 3,7 3,0 12,1 36,1 45,0 100 

6.8. Os meus colegas respeitam os bens 

materiais/ mobiliário/equipamentos da 

escola. 

2,6 4,2 17,7 47,8 27,8 100 

6.9. Os alunos respeitam os jardins e restantes 

espaços da escola. 
4,5 6,9 20,8 45,4 22,5 100 

6.10. Os alunos tratam com respeito e 

correção o pessoal não docente da escola. 
1,3 2,9 20,8 48,7 26,4 100 

 

Valores em % 

Dimensão 7    Satisfação com a 

escola/Agrupamento  em geral 

Discordo 

Totalmente 
Discordo Indeciso Concordo 

Concordo 

Totalmente 

Não há 

biblioteca 

na minha 

escola 

Total 

7.1. É fácil orientar-me na minha escola. 0,8 1,1 6,2 38,3 53,5 --- 100 

7.2. A minha escola é acessível para 

pessoas com mobilidade reduzida (ex.: 

rampas de acesso, elevadores,...). 

1,4 3,4 14,2 46,0 35,0 --- 100 

7.3. Estou satisfeito com o horário dos 

serviços (ex.: administrativos, 

reprografia/papelaria, cantina e bar) da 

minha escola. 

3,8 7,2 19,5 42,8 26,7 --- 100 

7.4. Estou satisfeito com os serviços de 

atendimento (ex.: portaria, secretaria,...) 

da minha escola. 

1,4 2,7 13,4 50,0 32,4 --- 100 

7.5. Estou satisfeito com o funcionamento 

da biblioteca da minha escola. 
2,9 3,5 14,1 38,2 37,4 4,0 100 

7.6. A cantina da minha escola serve 

refeições do meu agrado. 
30,2 14,1 25,1 20,9 9,7 --- 100 

7.7. A cantina da minha escola respeita as 

condições de higiene e segurança. 
5,3 5,4 22,0 37,9 29,4 --- 100 

7.8. A minha escola é limpa e asseada. 2,1 3,0 14,5 47,0 33,4 --- 100 

7.9. A minha escola possui espaços verdes. 1,3 1,9 11,0 46,0 39,8 --- 100 
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7.10. Estou satisfeito com os espaços 

desportivos e de recreio da minha escola. 
2,4 5,4 9,3 44,9 38,0 --- 100 

7.11. Estou satisfeito com o desempenho 

das estruturas de Apoio ao Aluno e à 

Família (ex.: GAAF, diretor de turma, 

professor titular de turma,...). 

1,4 1,0 16,9 47,4 33,2 --- 100, 

7.12. Estou satisfeito com o 

apoio/disponibilidade dos Serviços de 

Psicologia e Orientação da minha escola. 

2,1 1,3 21,6 46,5 28,6 --- 100 

7.13. Sinto-me em segurança na minha 

escola. 
1,8 2,6 10,4 43,8 41,5 --- 100 

7.14. Sinto que sou transportado em 

segurança no percurso casa-escola-casa. 
1,4 2,2 11,7 40,3 44,4 --- 100 

7.15. Considero a minha escola bem 

organizada, quanto ao seu 

funcionamento. 

1,8 2,4 12,0 51,4 32,4 --- 100 

7.16. Estou satisfeito com a liderança do 

Diretor do meu Agrupamento. 
1,3 1,6 11,2 45,4 40,6 --- 100 

7.17. Conheço o resultado do processo de 

Autoavaliação do Agrupamento. 
3,5 3,0 28,8 41,9 22,8 --- 100 

7.18. Gosto da minha escola. 5,0 3,2 9,7 33,1 49,0 --- 100 

7.19. Gosto do meu Agrupamento. 3,4 1,8 12,5 40,4 42,0 --- 100 

7.20 Dá uma sugestão de melhoria para o funcionamento da tua escola e/ou do teu Agrupamento. 

% de sugestões por 

categoria 

relativamente ao total 

de sugestões 

apresentadas 

Serviço de Cantina – A comida da escola deveria ser melhor; sobremesas mais variadas; ter ementas mais variadas; os 

almoços poderiam ser melhores em sabor; deviam lavar melhor os talheres na cantina; já achei várias coisas na comida 

não comestíveis; melhorar a higiene na cantina; as funcionárias devem usar luvas; os alimentos não são bem limpos 

e a comida, por vezes, está salgada; poderia haver dois pratos de comida para que o aluno pudesse escolher; 

desinfetar as cadeiras, porque só desinfetam as mesas. 

52,4% 

(43) 

Internet – Melhoria da rede; melhoria da rede para facilitar o uso dos computadores e impedir perda de tempo de 

aula. 

17,1% 

(14) 

Atividades – Podiam fazer, às vezes, jogos para descobrir tesouros; aumentar o número de atividades para os alunos; 

realização de atividades fora da escola; os professores deveriam fazer mais atividades sem ser na sala de aula; haver 

mais palestras; haver mais atividades experimentais ou mais visitas de estudo e que sejam do agrado dos alunos; 

haver mais visitas de estudo. 

11,0% 

(9) 

Serviços – Abrir o bar dos alunos; a papelaria devia estar mais tempo aberta; o horário da papelaria deveria ser mais 

prolongado; ter bebidas no bar da escola; melhoria do funcionamento dos serviços. 

8,5% 

(7) 
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Horário escolar – Menos aulas; os meninos que têm aulas durante o dia todo deveriam ter tardes livres; aumentar 

tempo de intervalo poderiam as aulas serem mais longas, assim como os intervalos e poderia haver uma disciplina 

obrigatória de apoio ao aluno; mais alguns tempos livres (intervalo, almoço...); quero acordar mais tarde, ou seja, 

quero que a escola comece mais tarde.  

7,3% 

(6) 

Recursos – Cadeiras menos duras; poder requisitar livros, tablets, computadores; trocar livros de papel por livros 

digitais ou tablets; abrir o pavilhão; ter um campo sintético. 

7,3% 

(6) 

Pessoal Não Docente – Aumentar o número de funcionários; poderia haver funcionários para cada turma (1ºCiclo); as 

salas devem ser melhor limpas; melhorar a limpeza das salas, das casas de banho e do refeitório. 

6,1% 

(5) 

Metodologia de ensino – Utilizar mais tecnologia e fichas de avaliações mais fáceis; queria que os professores usassem 

mais os meios tecnológicos como forma de aprendizagem. 

6,1% 

(5) 

Recreio – Deveria haver parques no recreio; colocação de um escorrega; deixar os da nossa parte ir visitar a parte dos 

pequenos; ter um campo de futebol melhor. 

6,1% 

(5) 

Civismo – Melhorar o comportamento dos alunos; haver respeito pelos outros no refeitório; mais igualdade; os 

professores poderiam tratar os alunos com igualdade e deixar de fazer comentários desnecessários como fazer sentir 

mal o aluno e desvalorizá-lo. 

4,9% 

(4) 

Organização – Melhorar a organização da escola; o aluno poderia ter a responsabilidade de levar o computador que 

foi oferecido pela escola. 

2,4% 

(2) 

Biblioteca – Termos a biblioteca aberta aos alunos, sem precisarmos de ir com um professor; Biblioteca tenha outras 

regras como por exemplo deixar requisitar livros sem o/a professor/a de Português entre outras coisas.  

2,4% 

(2) 

Entrada/ saída da escola – Organizar melhor os alunos na saída e na entrada. 
1,2% 

(1) 

Salas de aula – Em algumas salas quentes, ter umas ventoinhas para ficar mais fresco. 
1,2% 

(1) 

 

4.6.5. Análise dos inquéritos de satisfação aos Parceiros 

De entre as entidades que determinam parcerias com o Agrupamento, 4 responderam a este Inquérito.  

Os respondentes identificaram a parceria estabelecida, a saber: Transportes, Refeições, Manutenção, 

Telecomunicações; Prolongamento de horário; CRI; Junta de Freguesia. 

Relativamente à duração da referida parceria com o Agrupamento, 25,0% das entidades responderam até 5; 

25,0% entre 5-9 anos; 50,0% mais de 15 anos.   

Todos os parceiros foram convidados a responder ao Inquérito com itens de caraterização geral do 

Agrupamento nas suas várias dimensões.  

Foram colocados 35 itens distribuídos pelos domínios (dimensões):  

✓ Recursos – 10 itens;   

✓ Direção e Gestão – 5 itens;   

✓ Relacionamento pessoal – 4 itens;   

✓ Eficácia – 13 itens;   

✓ Grau de satisfação com o funcionamento do Agrupamento – 3 itens.  

bookmark://_Toc26190677/
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4.6.5.1. Recursos  

Esta dimensão pretende aferir a perceção dos parceiros relativamente à forma como a Direção/o Agrupamento 

rentabiliza/gere os recursos que tem ao seu dispor.  

Os resultados obtidos são largamente positivos nos vários itens desta 

dimensão. Obtiveram uma concordância igual ou superior a 80%, neste caso de 100%, revelando uma 

satisfação muito elevada e constituindo deste modo um ponto forte do Agrupamento, os seguintes itens:  

✓ A Direção incentiva a cooperação do Agrupamento com associações, empresas e outras instituições 

existentes no concelho;  

✓ A Direção promove e incentiva a interação do Agrupamento com a comunidade;  

✓ A Direção desenvolve parcerias com outros serviços e autoridades locais, necessárias às ações de apoio 

socioeducativo;  

✓ Os espaços e instalações são conservados, preservados e mantidos em estado de higiene e segurança;  

✓ A gestão de instalações, espaços e equipamentos, são adequados às necessidades dos alunos e 

funcionalidade dos serviços;  

✓ O Agrupamento facilita a utilização das suas instalações às associações do concelho, quando solicitado;  

✓ O Agrupamento dispõe de sistemas de informação integrados em rede; 

✓ O Agrupamento envolve-se em ações de solidariedade social;  

 

Verificou-se uma percentagem de indecisos, superior a 20%, em dois itens, a saber:  

✓ A Direção estabelece protocolos com o Centro de Saúde da sua área e outras instituições, no sentido de 

promover a prevenção para a saúde;  

✓ O espaço Biblioteca é adequado às atividades desenvolvidas em parceria.  

No que respeita à discordância, verificam-se sempre percentagens iguais a 0% nas respostas obtidas em todos 

os itens.  

  

4.6.5.2. Direção e Gestão 

Nesta dimensão, procura aferir-se a eficácia da atuação do órgão de Direção e Gestão, em algumas vertentes 

do funcionamento do Agrupamento.  

Os resultados obtidos são amplamente favoráveis nos vários itens. Salientam-se aqueles em que a percentagem 

de respostas concordantes foi igual ou superior a 80%, neste caso 100%:  

✓ A Direção introduz e potencia novas formas de trabalho e novas tecnologias;  

✓ A Direção preocupa-se em apresentar à autarquia sugestões de melhoramento da rede de transportes 

escolares; 

✓ A Direção faz uma boa gestão do orçamento do Agrupamento;  
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✓ A Direção faz uma boa gestão dos espaços do Agrupamento.  

 

Verificou-se a existência de uma percentagem de indecisos, superior a 20%, nos itens:  

✓ A Direção estabelece protocolos com outras escolas, Centro de Formação, Escolas Superiores de 

Educação e outras instituições universitárias, no sentido de desenvolver oficinas de formação com 

formadores permanentes. 

 

No que respeita à discordância, verificam-se sempre percentagens iguais a 0% nas respostas obtidas em todos 

os itens.  

4.6.5.3. Relacionamento Pessoal 

Nesta dimensão, os resultados obtidos continuam muito favoráveis, em todos os itens, verificando-se uma 

percentagem de respostas concordantes, igual ou superior a 80%, neste caso 100%:  

✓ A comunicação com a Direção é fácil;  

✓ A Direção cria um clima de confiança;  

✓ A Direção, em articulação com a comunidade escolar, promove em vários momentos da vida da escola, 

atividades sociais e culturais que constam do seu Plano Anual de Atividades;  

✓ No Agrupamento promove-se a criação de ambientes educativos que proporcionam o bem-estar.  

 

Não se verificaram opiniões indecisas nem discordantes nesta dimensão. 
 

4.6.5.4. Eficácia  

Nesta dimensão, procura-se aferir a perceção dos parceiros no que respeita ao funcionamento interno das 

diferentes estruturas pedagógicas e de direção e gestão do Agrupamento.  

Verifica-se, na maioria dos itens, uma elevada percentagem de respostas concordantes, igual ou superior a 80%, 

neste caso 100%:  

✓ A Direção divulga os resultados da avaliação de desempenho do Agrupamento à comunidade escolar e 

demais elementos da comunidade educativa, através dos seus representantes;  

✓ O Agrupamento trata o "feedback" recebido no contacto permanente com alunos, famílias, empresas, 

autarquias, e outros interessados;  

✓ O Agrupamento tem uma página na internet feita pela própria instituição, com a descrição das suas 

atividades e outras informações de interesse;  

✓ O Agrupamento envolve-se em projetos de administração local (autarquia e juntas de freguesia);  

✓ O Agrupamento proporciona visitas de estudo e outras experiências de contacto com o exterior;  

✓ O Agrupamento preocupa-se com a segurança na circulação dos alunos à entrada e saída da(s) 

escola(s);  
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✓ O Agrupamento colabora em atividades culturais do seu concelho;  

✓ A comunidade é incentivada a colaborar nas atividades realizadas na(s) instituição(ões); 

✓ Os meios de comunicação desenvolvidos pela escola com a comunidade educativa são eficazes;  

✓ O clima de escola criado pela atuação da direção contribui para o desenvolvimento do 

ensino/aprendizagem.  

 

Verificou-se uma percentagem de indecisos, superior a 20%, em alguns itens, a saber:  

✓ Existem evidências claras de que a escola tem capacidade e métodos para reconhecer quando deve 

mudar as suas estratégias, políticas e ofertas formativas;  

✓ O Agrupamento promove formas para acompanhar os seus ex-alunos e o respetivo desempenho, em 

particular os dos cursos vocacionais; 

✓ O Agrupamento desenvolve projetos de índole lúdica, e cultural fora do horário letivo. 

 

Não se verificaram opiniões discordantes nesta dimensão.  
 

4.6.5.5. Grau de satisfação com o funcionamento do Agrupamento.  

Nesta dimensão, verifica-se que os parceiros manifestaram um elevado grau de concordância, 

igual a 100%, nos dois itens apontados, representando estes dois pontos fortes do Agrupamento:  

✓ Há qualidade e eficácia dos vários serviços prestados pelo Agrupamento;  

✓ A imagem global do Agrupamento e do seu desempenho é favorável.  

 

Consequentemente, não se verificaram opiniões indecisas nem discordantes nesta dimensão 

 

Relativamente ao item de resposta de opinião “Dê uma sugestão de melhoria para o funcionamento do 

Agrupamento.”, fez-se uma análise de conteúdo, procurando destacar, em primeiro lugar, palavras-chave, 

procurando, de seguida, a sua contextualização, de modo a categorizar as respostas. Constata-se que apenas 

dois dos respondentes apresentou o seu contributo, a saber:  

 

✓ Clima de escola – No questionário aplicado, deveria constar um item de "não se aplica". Desta forma 

davam a possibilidade ao parceiro de optar por essa situação em vez de clicar no "Indeciso” – 50,0%; 

✓ Comunicação – Melhorar a comunicação e o marketing com recursos a novas ferramentas, incluindo as 

digitais por forma a exponenciar a divulgação dos diferentes projetos e iniciativas da Escola – 50,0%. 
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4.6.5.6. Resultados obtidos no inquérito aos Parceiros nas diferentes dimensões em estudo  

Valores em % 

Dimensão 1 – Recursos  
Discordo 

Totalmente 
Discordo Indeciso Concordo 

Concordo 

Totalmente 
Total 

1.1. A Direção incentiva a cooperação do 

Agrupamento com associações, empresas e outras 

instituições existentes no concelho.  

0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 75,0% 100 

1.2. A Direção promove e incentiva a interação do 

Agrupamento com a comunidade.  
0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 75,0% 100 

1.3. A Direção estabelece protocolos com o Centro de 

Saúde da sua área e outras instituições, no sentido de 

promover a prevenção para a saúde.  

0,0% 0,0% 25,0% 50,0% 25,0% 100 

1.4. A Direção desenvolve parcerias com outros 

serviços e autoridades locais, necessárias às ações de 

apoio socioeducativo.  

0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 100 

1.5. Os espaços e instalações são conservados, 

preservados e mantidos em estado de higiene e 

segurança.  

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100 

1.6. A gestão de instalações, espaços e equipamentos 

são adequados às necessidades dos alunos e 

funcionalidade dos serviços.  

0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 75,0% 100 

1.7. O Agrupamento facilita a utilização das suas 

instalações às associações do concelho, quando 

solicitada.  

0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 75,0% 100 

1.8. O Agrupamento dispõe de sistemas 

de informação integrados em rede.  
0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 100 

1.9. O espaço Biblioteca é adequado às atividades 

desenvolvidas em parceria.  
0,0% 0,0% 25,0% 50,0% 25,0% 100 

1.10. O Agrupamento envolve-se em ações de 

solidariedade social.  
0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 100 

 

Valores em % 

Dimensão 2 – Direção e Gestão 
Discordo 

Totalmente 
Discordo Indeciso Concordo 

Concordo 

Totalmente 
Total 

2.1. A Direção introduz e potencia novas formas de 

trabalho e novas tecnologias.  
0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 100 

2.2. A Direção estabelece protocolos com outras 

escolas, centro de formação, escolas superiores de 

educação e outras instituições universitárias, no 

sentido de desenvolver oficinas de formação com 

formadores permanentes.  

0,0% 0,0% 25,0% 50,0% 25,0% 100 
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2.3. A Direção preocupa-se em apresentar à 

autarquia sugestões de melhoramento da rede de 

transportes escolares.  

0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 100 

2.4. A Direção faz uma boa gestão do orçamento do 

Agrupamento.  
0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 100 

2.5. A Direção faz uma boa gestão dos espaços do 

Agrupamento.  
0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 75,0% 100 

 

Valores em  % 

Dimensão 3 – Relacionamento 

Pessoal 

Discordo 

Totalmente 
Discordo Indeciso Concordo 

Concordo 

Totalmente 
Total 

3.1. A comunicação com a Direção é 

fácil.  
0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 75,0% 100 

3.2. A Direção cria um clima de 

confiança.  
0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 75,0% 100 

3.3. A Direção, em articulação com a 

comunidade escolar, promove em 

vários momentos da vida da escola, 

atividades sociais e culturais que 

constam do seu Plano Anual 

de Atividades.  

0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 100 

3.4. No Agrupamento promove-se a 

criação de ambientes educativos que 

proporcionam o bem-estar.  

0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 100 

 

     Valores em % 

Dimensão 4 – Eficácia  
Discordo 

Totalmente 
    Discordo Indeciso Concordo 

Concordo 

Totalmente 
Total 

4.1. Existem evidências claras de que a 

escola tem capacidade e métodos 

para reconhecer quando deve mudar 

as suas estratégias, políticas e ofertas 

formativas.  

0,0% 0,0% 25,0% 50,0% 25,0% 100 

4.2. A Direção divulga os resultados da 

avaliação de desempenho do 

Agrupamento à comunidade escolar e 

demais elementos da comunidade 

educativa, através dos seus 

representantes.  

0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 100 

4.3. O Agrupamento promove formas 

para acompanhar os seus ex-alunos e 

o respetivo desempenho, em 

particular os dos cursos vocacionais.  

0,0% 0,0% 25,0% 75,0% 0,0% 100 
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4.4. O Agrupamento trata o 

"feedback" recebido no contacto 

permanente com alunos, famílias, 

empresas, autarquias, e outros 

interessados.  

0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 100 

4.5. O Agrupamento tem uma página 

na Internet feita pela própria 

instituição, com a descrição das suas 

atividades e outras informações de 

interesse.  

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100 

4.6. O Agrupamento desenvolve 

projetos de índole lúdica e cultural 

fora do horário letivo.  

0,0% 0,0% 25,0% 50,0% 25,0% 100 

4.7. O Agrupamento envolve-se em 

projetos de administração local 

(autarquia e juntas de freguesia).  

0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 100 

4.8. O Agrupamento proporciona 

visitas de estudo e outras experiências 

de contacto com o exterior.  

0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 75,0% 100 

4.9. O Agrupamento preocupa-se com 

a segurança na circulação dos alunos à 

entrada e saída da(s) escola(s).  

0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 75,0% 100 

4.10. O Agrupamento colabora em 

atividades culturais do seu concelho.  
0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 100 

4.11. A comunidade é incentivada a 

colaborar nas atividades 

realizadas na(s) instituição(ões).  

0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 100 

4.12. Os meios de comunicação 

desenvolvidos pela escola com a 

comunidade educativa são eficazes.  

0,0% 0,0% 0,0% 75,0% 25,0% 100 

4.13. O clima de escola criado pela 

atuação da direção contribui para o 

desenvolvimento do 

ensino/aprendizagem.  

0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 100 

 

    Valores em % 

Dimensão 5 – Grau de satisfação 

com o funcionamento do 

Agrupamento  

Discordo 

Totalmente 
Discordo Indeciso Concordo 

Concordo 

Totalmente 
Total 

5.1. Há qualidade e eficácia dos vários 

serviços prestados pelo 

Agrupamento.  

0,0% 0,0% 0,0% 75,0% 25,0% 100 
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5.2. A imagem global do Agrupamento 

e do seu desempenho é favorável.  
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100 

5.3. Dê uma sugestão de melhoria para o funcionamento do Agrupamento.  

% de sugestões por 

categoria relativamente ao 

total de sugestões 

apresentadas 

Clima de escola – No questionário aplicado, deveria constar um item de "não se aplica". Desta forma 

davam a possibilidade ao parceiro de optar por essa situação em vez de clicar no "Indeciso”. 

50,0% 

(1) 

Comunicação – Melhorar a comunicação e o marketing com recursos a novas ferramentas, incluindo 

as digitais por forma a exponenciar a divulgação dos diferentes projetos e iniciativas da Escola 

50,0% 

(1) 

 

5. Prestação do Serviço Educativo 

5.1. Promoção da autonomia, da responsabilidade e de uma atitude de resiliência junto 

dos alunos do Agrupamento 

Pretende-se aferir de que modo o Agrupamento prepara os alunos, proporcionando-lhes experiências 

educativas que potenciem o desenvolvimento da sua autonomia, responsabilidade e resiliência para que se 

tornem adultos intervenientes, ativa e positivamente, na sociedade. 

 

5.1.1. Reuniões entre o órgão de Gestão do Agrupamento e os Representantes de Turma no 2.º e 

3.º Ciclo 

A realização destas reuniões tem como objetivo proporcionar aos alunos e ao órgão de Gestão momentos de 

discussão de questões que dizem respeito, diretamente, aos alunos e, nomeadamente, no âmbito do 

funcionamento da escola e de cada turma, ouvindo as suas opiniões e sugestões. 

 

 

 

 
Tabela 14 – Número de reuniões entre o órgão de Gestão e os Representantes de Turma no 2.º e 3.º Ciclo 

 

5.1.2. Assembleia de Delegados de Turma do 2.º e 3.º Ciclo 

Nenhuma das estruturas auscultadas informou acerca da realização destas reuniões pelo que será um aspeto a 

melhorar no próximo ano letivo. 

 

5.1.3. Assembleias de Turma realizadas por ano de escolaridade 

Nenhuma das estruturas auscultadas informou acerca da realização destas reuniões no 2.º e 3.º Ciclo, pelo que 

será um aspeto a melhorar no próximo ano letivo. 

Ciclo Número de reuniões 

2.º Ciclo 1  

3.º Ciclo 1  
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5.1.4. Apoio Tutorial  

A implementação de Apoio Tutorial Específico visa o acompanhamento com vista à melhoria das 

aprendizagens e ao desenvolvimento de determinadas competências dos alunos. Reporta-se a uma 

dinâmica colaborativa em que podem intervir alunos, encarregados de educação, docentes e outros 

elementos da comunidade educativa, com diferentes graus de implicação, de forma a contribuir para 

a melhoria das aprendizagens e para o desenvolvimento de competências pessoais e sociais dos 

alunos, atenuando, assim, eventuais situações de insucesso, conflito e/ou abandono escolar.  

Tendo em conta o contexto físico, cultural, social e escolar dos alunos que são propostos para o Apoio 

Tutorial, alguns casos são de difícil relacionamento interpessoal, desinteresse pelas atividades 

escolares, falta de hábitos de trabalho, pouco sentido de responsabilidade, desvalorização do papel da 

Escola e baixas expetativas pessoais e profissionais. Em termos globais, o apoio tutorial específico visa 

diminuir os fatores de risco e incrementar os meios de ajuda ao aluno nos domínios da aprendizagem 

e das condutas pessoal e social, potencializando, assim, o sucesso escolar, o seu bem-estar e a sua 

integração/adaptação harmoniosa na escola e na vida social e profissional futura. 

No primeiro período, apenas foram apoiados cinco tutorandos, todos do 9ºD. No segundo período, foi 

acrescentado à lista um aluno do 9ºE. Por fim, no terceiro período, foram propostos para Apoio Tutorial 

um aluno do 8ºC e dois do 8ºB. De salientar que ao longo do ano letivo, foram propostos vários alunos 

para este tipo de apoio, contudo, os horários da professora tutora e dos discentes não eram 

compatíveis, o que inviabilizou a possibilidade de prestar este apoio. 

No âmbito das estratégias e atividades desenvolvidas pela professora tutora, elencam-se as seguintes: 

colaboração no desenvolvimento do processo de facilitação e reconhecimento por parte do aluno, das 

barreiras que condicionam a sua aprendizagem; estabelecimento de objetivos e tarefas semanais, que 

foram monitorizados e avaliados, assim como a assiduidade, comportamento e resultados escolares; 

reflexão com o aluno sobre a necessidade da gestão do tempo e sobre a importância do 

estabelecimento de objetivos a curto, médio e longo prazo; sensibilização para a elaboração de 

registos dos conteúdos lecionados nas aulas; orientação na programação das suas atividades diárias; 

reflexão sobre hábitos e métodos de trabalho; incentivo para a realização dos trabalhos e as 

apresentações orais solicitadas pelos professores das diferentes disciplinas; auscultação das 

dificuldades encontradas na realização dos trabalhos escolares; auscultação dos anseios e situações 

que preocupam os alunos; reforço positivo para o aluno acreditar nas suas capacidades e melhorar a 
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sua autoestima; análise e reflexão sobre o aproveitamento escolar obtido no final dos períodos letivos, 

entre outros. 

Salienta-se que todos os alunos obtiveram sucesso escolar e transitaram de ano. Um aluno do 8ºB foi 

alvo de uma medida disciplinar no 3.º período. 

Convém referir que as sessões do Apoio Tutorial Específico só se iniciaram após os Diretores de Turma 

terem recebido por escrito a autorização de frequência das mesmas assinadas pelos encarregados de 

educação.  

No final de cada período, a professora tutora elaborou um relatório sucinto do acompanhamento e 

atividades realizadas com cada aluno que foi remetido aos diferentes Conselhos de Turma.  

Existiu articulação de atividades entre a professora tutora, os Diretores de Turma e docentes do 

Conselho de Turma, tendo como objetivo recolher informação sobre os tutorandos e implicá-los no 

processo autorregulatório.  

No próximo ano letivo propõem-se: a) a implementação de uma estratégia mais assertiva de 

divulgação e sensibilização do Apoio Tutorial Específico, junto dos encarregados de educação e 

docentes dos Conselhos de Turma, no sentido de estes apoios se iniciarem logo no início do ano letivo 

de forma mais articulada possível entre os intervenientes; b) a continuidade do Apoio Tutorial 

Específico de alunos já referenciados, logo no início do ano letivo, pelo que deverão ser contemplados 

pelo menos um tempo, aquando da elaboração dos horários das turmas de que esses alunos farão 

parte; c) a formação de uma equipa com vários intervenientes (professor tutor/ diretor de turma/ 

psicóloga/ membro do EMAEI…) com o objetivo de delinearem estratégias/ metodologias com vista ao 

sucesso escolar e bem-estar dos alunos envolvidos. 

O objetivo geral das tutorias é promover a utilização de processos de autorregulação dos alunos em 

face das aprendizagens escolares no sentido de melhorar o seu desempenho, ou seja, promover o 

controlo de comportamentos no decorrer de situações de aprendizagem. Com este pressuposto, ao 

longo do ano, tentou-se promover uma orientação educativa, um ambiente de aprendizagem que 

permitiu aos alunos o desenvolvimento de competências pessoais e sociais.  

 

5.1.5. Programa de Mentoria 

“A Mentoria entre pares visa promover as competências de relacionamento pessoal, interpessoal e académico, 

procurando que os alunos adequem os seus comportamentos em contexto de cooperação, partilha e 

colaboração e que sejam capazes de interagir com tolerância, empatia e responsabilidade, tal como preceituado 

no documento Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.” 
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 in “Orientações para a Recuperação e Consolidação das Aprendizagens ao Longo do Ano Letivo de 2020/21 

 

De acordo com a informação fornecida pela Coordenação dos Diretores de Turma, de acordo com os números 

disponíveis, houve 19 mentores e 27 mentorandos, distribuídos por oito turmas. Maioritariamente, o Programa 

foi avaliado pelos Diretores de Turma, como Eficaz ou Muito Eficaz, havendo 25% destes que o consideraram 

Pouco Eficaz. 

 

5.1.6. Serviço de Psicologia e Orientação e Serviço Social 

O SPO do Agrupamento atendeu cerca de 114 alunos: 10 alunos do Pré-Escolar; 47 alunos do 1.º Ciclo e 57 

alunos dos 2.º e 3.º Ciclo.  Acrescentam-se os alunos que procuraram este serviço por iniciativa própria.  

As sessões de atendimento pretenderam efetuar Avaliações psicopedagógicas e trabalhar dificuldades de 

aprendizagem, problemas comportamentais e de atenção/concentração, fobia escolar e ansiedade, questões 

emocionais associadas a problemas familiares e outros. Deste modo, foram desenvolvidas atividades de 

avaliação psicopedagógica com aplicação de diferentes baterias e testes psicológicos, sessões de atendimento 

psicológico individualizadas, dinâmicas de grupo e orientações psicopedagógicas durante o período de 

confinamento para pais e alunos. 

O Serviço Social atendeu cerca de 33 alunos e respetivas famílias, os professores, encarregados de educação e 

técnicas de outras entidades que procuraram o serviço pontualmente. 

A assiduidade irregular, o baixo envolvimento dos pais ao nível do acompanhamento escolar e a carência 

económica foram as principais razões de encaminhamento para este serviço. Consequentemente, foram 

desenvolvidas as seguintes atividades: atendimento individual aos alunos e encarregados de educação, 

articulação com outros serviços (Segurança Social, CPCJ, EMAT, RSI, Centro Saúde, Autarquia), informação aos 

encarregados de educação ao nível da Orientação Vocacional, orientações sobre apoios sociais do município 

durante o período de confinamento e sessão de esclarecimento sobre direitos sociais na deficiência para 

encarregados de educação dos alunos com medidas adicionais.  

 

 

5.1.7. Clube do Bem-Estar e Coaching 

O objetivo geral do Clube Bem-Estar é promover o desenvolvimento integral do aluno e contribuir para o seu 

sucesso escolar. Os objetivos específicos são: 

✓ promover o autoconhecimento e o autocontrolo;  

✓ realizar atividades práticas de relaxamento com os alunos/professores, em sessões coletivas, com o 

objetivo de prevenir reações ansiosas;  

✓ promover a aprendizagem de estratégias compensatórias de gestão de stress;  
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✓ contribuir para o desenvolvimento e para a melhoria de laços afetivos entre alunos, professores e entre 

pares;  

✓ promover o relaxamento de alunos ansiosos antes dos testes/exames;  

✓ promover a qualidade de vida dos professores e dos alunos;  

✓ permitir o desabrochar do potencial de cada aluno;  

✓ levar o aluno a ter o foco nos seus próprios recursos para encontrar suas soluções;  

✓ facilitar o desenvolvimento pessoal e/ou profissional, por forma a alcançar as metas desejadas. 

No presente ano letivo participaram 121 alunos do 1.º Ciclo e 24 alunos do 3.º Ciclo, havendo o desenvolvimento 

das seguintes atividades: 

✓ realização de aulas de yoga para os alunos do 1.º Ciclo;  

✓ sessões de coaching para os alunos do 3.º Ciclo;  

✓ sessões de relaxamento para os alunos de Educação Especial.  

✓ em articulação com o PES comemoraram-se: o "Dia Mundial da Saúde Mental"; a "Educação Alimentar" 

(semana da alimentação) e o “Dia Mundial da Floresta. 

 

5.2. Avaliação das aprendizagens e informação a alunos e encarregados de educação 

 

O feedback dado a alunos e respetivos encarregados de educação acerca da evolução das aprendizagens 

daqueles é muito importante, para que todos se envolvam mais ativamente no processo de ensino e 

aprendizagem.  

 

5.2.1. Forma de concretização da avaliação formativa e variedade de instrumentos utilizados 

Os Coordenadores de Departamento Curricular foram inquiridos quanto à forma de concretização da avaliação 

formativa. Com base nas suas respostas, verifica-se unanimidade em responder que a mesma é feita de forma 

adequada e que os instrumentos utilizados são variados e adequados ao nível de ensino em questão. Cada 

Departamento indicou alguns exemplos de instrumentos utilizados na concretização da avaliação formativa, a 

saber: 

✓ na Educação Pré-Escolar, utilizam-se “Recolha de evidências através de fotos, entrevistas às crianças, 

legendagem de produções, notas de campo, registos gráficos “ 

✓ no 1.º Ciclo, é referido que se recorreu a “Observação direta do trabalho do aluno; Trabalhos individuais, 

pares e em grupo; Tarefas de avaliação formativa dos diferentes domínios do 1.º Ciclo.” 

✓ no 2.º e 3.º Ciclo, foi referida a utilização de diferentes instrumentos utilizados na avaliação formativa: 
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• o Departamento de Matemática e Ciências Experimentais referiu que são usados “Fichas de trabalho, 

Participação oral, Atividades experimentais e relatório orientados, Trabalho de pares/grupo, 

Trabalho individual, Trabalhos de investigação e apresentação dos mesmos”; 

• o Departamento de Línguas mencionou  “Exercícios de expressão oral (descrição de imagens, análise 

de cartoons, reconto/criação de histórias, dramatizações...), oficinas de escrita (planificação, 

elaboração e revisão de textos produzidos), aplicativos online (Forms, Quizizz, Kahoot e Mentimeter, 

Wordclouds, Sharepoint, EdPuzzle, Blippar…), criação de livros digitais e execução de vários trabalhos 

em suporte digital e de encontro aos interesses dos alunos (Canva e Storyjumper), apresentações 

orais, criação de blogues e sites, uso sistemático da Plataforma Microsoft Teams, participação em 

concursos nacionais (Supertmatik), rubricas de avaliação, testes de compreensão do oral, fichas de 

avaliação, questões-aula, fichas de verificação de leitura, atividades de autoavaliação.”; 

• o Departamento de Expressões referiu “Trabalhos de grupo, pares e individuais; apresentações; 

portfólios, trabalhos práticos; conceção e produção de objetos; utilização de equipamentos.”; 

• o Departamento de Ciências Sociais Humanas apontou que os instrumentos utilizados são “Grelhas de 

observação, Trabalhos individuais/pares/grupo, Questões-aula, Testes escritos, Técnicas geográficas, 

Fichas formativas, Questionários, Quizzes, Atividades interativas com recursos educativos digitais em 

sala de aula”; 

• o Departamento de Educação Especial mencionou a utilização de “Grelhas de autoavaliação, Grelhas 

de observação, Fichas de avaliação sumativa, Grelhas de registo de atividade (relatórios, portefólios, 

trabalhos de casa, trabalhos de projeto...)”. 

 

 

5.2.2. Frequência da disponibilização de informação periódica às crianças, jovens e família através 

de diversos meios 

Os Coordenadores de Diretores de Turma mencionaram que a informação periódica às crianças e jovens é dada 

em sala de aula, através de feedback oral e escrito aquando dos momentos de avaliação formativa (durante o 

processo de ensino aprendizagem) e sumativa (no momento de atribuição de classificações – avaliação das 

aprendizagens). Para os alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem, são também 

elaborados/preenchidos o Modelo 001 da EMAEI, Medidas de Suporte à Aprendizagem e Inclusão, Medidas 

Universais e Adaptações ao Processo de Avaliação, RTP, PEI e PIT, quando aplicáveis, com a indicação das 

Medidas Seletivas e/ou Medidas Adicionais. Estes documentos são dados a conhecer quer ao aluno quer ao 

encarregado de educação que são corresponsabilizados nas estratégias de superação das dificuldades 

identificadas no aluno. Aos encarregados de educação, a informação é transmitida aquando dos contactos 

presenciais e/ou telefónicos; nos momentos da avaliação intercalar (novembro e fevereiro) e nos momentos de 
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avaliação final de período (com entrega dos registos de avaliação em vigor no Agrupamento – modelo EB056 

do INOVARalunos). 

 

Verifica-se não haver grande discrepância entre o referido pelos Coordenadores de Diretores de Turma 

relativamente à informação fornecida aos alunos e encarregados de educação, pelos seus 

Educadores/Professores, neste aspeto, e o referido pelos Coordenadores de Departamento Curricular. Estes 

últimos referem ainda a utilização frequente do Microsoft Teams e do e-mail como ferramentas de comunicação 

com os alunos. Relativamente aos Encarregados de Educação, os Coordenadores de Departamento referem que 

a informação foi disponibilizada essencialmente por email, por contacto telefónico (via Diretor de 

Turma/Professor Titular de Turma/Grupo) e do INOVARalunos. 

 

5.3. Recursos Educativos 

Os Recursos Educativos são fundamentais para o cumprimento da missão do Agrupamento, pelo que a sua 

disponibilidade e variedade é importante para a consecução deste objetivo. 

 

5.3.1. Plataforma Teams e Sala do Futuro 

O órgão de Gestão informou que a disponibilização de recursos para a utilização das TIC em contexto de sala de 

aula é diversificada. O Agrupamento possui uma plataforma de uso escolar disponível para todos os Ciclos de 

ensino – Microsoft Teams – e uma sala apetrechada para a utilização das TIC como ferramenta de ensino e 

aprendizagem mais ativa e diversificada – Sala do Futuro.  

A plataforma Microsoft Teams foi adotada pelo Agrupamento para utilização pelos alunos e professores no 

ensino presencial e particularmente no ensino à distância. Esta plataforma foi utilizada sistematicamente nas 

atividades de ensino e aprendizagem assim como no trabalho colaborativo entre alunos e entre professores. 

O órgão de Gestão informou que a Sala do Futuro, recurso existente na escola sede do Agrupamento, foi 

utilizada   por todas as turmas do 2.º e 3.º Ciclo e algumas do 1.º Ciclo desta. A maioria dos equipamentos desta 

sala foram disponibilizados aos alunos, que deles necessitaram, quer por empréstimo quer no contexto do papel 

desempenhado como escola de acolhimento durante o confinamento que ocorreu no 2.º período letivo.  

Verificou-se ainda que alguns equipamentos foram utilizados na realização de atividades nas escolas do 1.º Ciclo.  

 

5.3.2. Níveis de utilização das Bibliotecas Escolares/ Centro de Recursos Educativos 

O Agrupamento dispõe de três Bibliotecas Escolares/Centro de Recursos Educativos (BE/CRE): a primeira 

instalada na EB 2,3 Amadeo de Souza-Cardoso, a segunda na EB 2,3 Vila Caiz e a terceira na EB/JI Luiz Van Zeller 

de Macedo.  



Agrupamento de Escolas Amadeo de Souza-Cardoso  

 
 

Página 118 de 149  

 

Os tipos de utilização foram diferentes em comparação com os anos letivos anteriores, assim como os níveis de 

utilização. Estes foram inferiores, em resultado da implementação das medidas no âmbito da Pandemia COVID-

19. 

 

BE/CRE 
Requisições 

Domiciliárias 

Requisições 

internas 

Para utilização 

em sala de aula 
PC/Tablets 

Leitura 

informal/Multimédia 

EB 2,3 Amadeo de Souza-

Cardoso 
398 227 688 - 

EB 2,3 Vila Caiz 55 185 22 - 

EB/JI Luiz Van Zeller de 

Macedo 
10 13 6- - 

Tabela 15 – Utilização das BE/CRE do Agrupamento 

 

 

5.3.3. Operacionalidade e disponibilidade de recursos tecnológicos 

O órgão de Gestão informou que o parque informático tem vindo a aumentar pelo que a sua operacionalidade 

também. Todavia, continuou a existir uma variedade de equipamentos tecnológicos, de uso frequente, que 

funcionaram de modo díspar, em virtude de estarem em uso há demasiado tempo e se terem tornado 

obsoletos.  

 

5.3.4. Apoio personalizado por docente do Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) dentro e fora da 

sala de aula 

O apoio personalizado em sala de aula permitiu que vários professores do Centro de Apoio à Aprendizagem 

acompanhassem, de modo mais próximo, os alunos de cada turma que revelaram mais dificuldades ao nível da 

autonomia, do envolvimento em tarefas e no comportamento, tendo colaborado com o professor da disciplina 

e facilitado a implementação das medidas do DL n.º54/2018 de 6 de julho, a saber o ajuste comportamental, o 

envolvimento nas atividades da aula e o ensino/aprendizagem dos conteúdos da mesma por parte dos alunos 

acompanhados.  

Noutra perspetiva, este apoio constitui também uma forma de supervisão colaborativa de modo a permitir 

encontrar as melhores estratégias para o ensino e a aprendizagem de todos os alunos, no contexto de uma 

Educação verdadeiramente inclusiva.  

Os Coordenadores de Diretores de Turma informaram que os dados recolhidos permitiram perceber que houve 

cerca de 28 alunos a beneficiar deste apoio direto na sala de aula, sendo o número de docentes bastante 

superior a este número, porque cada um destes alunos usufruía deste apoio em diferentes disciplinas. Também 

referiram que alguns Diretores de Turma consideraram este proveitoso. 
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5.4. Bem-estar das crianças e jovens 

O Agrupamento preocupa-se em formar jovens com hábitos saudáveis e com uma participação ativa e 

responsável na sociedade. Nesse sentido, procura realizar atividades variadas que estimulem o seu bem-estar 

enquanto jovens e que o perspetivem enquanto adultos. Deste modo, foi realizada uma panóplia de atividades. 

 

5.4.1. Atividades de promoção e prevenção de atividades e comportamentos de risco (Ex. consumo 

do tabaco, alcoolismo, substâncias aditivas, violência no namoro, entre outras) 

Foram realizadas as seguintes atividades: 

✓ Implementação do Projeto Educação para a Saúde: 

• realização de trabalhos sobre as características das doenças mentais mais comuns no âmbito da 

Saúde Mental;  

• como preparar um lanche saudável – elaboração de vídeos e outros materiais de divulgação, 

pelos alunos do 9.º ano.  

• PRESSE (Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar) – foi implementado no âmbito 

do PES/EMRC/Cidadania e Desenvolvimento. 

✓ Parlamento dos Jovens – violência no namoro – projeto com início ao ano transato, em virtude da 

situação pandémica.  

✓ Comemoração do Dia de S. Valentim/Dia dos Afetos em todos os Ciclos de ensino. 

 

5.4.2. Atividades de sensibilização no âmbito da Educação para os Direitos Humanos, Igualdade de 

Género e/ou Interculturalidade 

Foram realizadas as seguintes atividades: 

✓ O projeto Teach for Portugal  

• celebração do Dia Internacional da Mulher de uma forma dinâmica, com recurso a pequenos 

vídeos de mulheres cientistas, astronautas e peritas em Information Technology (IT) e desenhos 

de reflexão;  

• criação de Jornal de Parede no âmbito das aulas de Formação Cívica para trabalhar autonomia, 

responsabilidade, consciência do eu e do mundo;  

• dinamização de intervalos dos alunos. 

 

 

✓ Outras atividades: 
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• comemoração do Dia Mundial da Criança, com desenvolvimento de atividades em todos os 

Ciclos de ensino e Pré-Escolar, no âmbito dos Direitos da Criança. 

 

5.4.3 Projeto “Teach for Portugal” 

A Teach For Portugal é uma Organização Não Governamental (ONG) que pertence à rede internacional Teach 

For All. O objetivo deste projeto passa por diminuir a desigualdade educativa e proporcionar às crianças de 

meios mais desfavorecidos a possibilidade de atingirem o seu máximo potencial, colocando-os num caminho de 

oportunidades que trará impacto nas suas vidas a curto prazo e nas escolhas que farão para o futuro. É 

expectável que escolhas de vida mais conscientes e mais opções de realização tragam impacto nas famílias e na 

comunidade, com impacto na sociedade e na economia de um país. 

Relativamente às atividades desenvolvidas pela Teach For Portugal no Agrupamento de Escolas Amadeo de 

Souza-Cardoso, por um elemento desta ONG em permanência na escola-sede, que se salientam de seguida. 

       - Foi prestado apoio a três turmas de 5.º ano de escolaridade, nas disciplinas de Matemática, Formação 

Cívica, Inglês, Português, Educação Visual e Apoios ao estudo. Este apoio em sala de aula, em conjunto com os 

professores mentores, teve como objetivo trabalhar competências socioemocionais nos alunos, 

complementando as atividades dos professores, propondo novas ideias e metodologias e reconhecer 

necessidades na turma (algo que, com mais uma pessoa em sala de aula, fica mais fácil), existindo um trabalho 

de colaboração e de planeamento, que permitiu trazer outras ideias para a sala de aula (ex: Jornal de Parede, 

troca de correspondência com a Casa da Boavista, quizzes dos conteúdos programáticos, dinâmicas diversas 

sobre empatia, colaboração, autonomia, etc...). 

      - Foi prestado apoio individual – tutorias – e em grupo a alunos, principalmente, em contexto online, para 

resolver tarefas e preparar momentos de avaliação. 

      - Houve ainda o envolvimento com a técnica do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar 

(PIICIE) com vista à dinamização de jogos gigantes; e com o SPO, no sentido de dar pistas sobre os alunos. 

No que concerne ao impacto destas ações, é difícil quantificar, uma vez que estas ações são projetadas para um 

impacto de longo-prazo. Assistiu-se, porém, a evoluções claras em alguns alunos, não só no que diz respeito às 

suas competências cognitivas, mas, e principalmente, ao nível da autonomia, liderança, responsabilidade e 

empatia. 

 

5.5. Divulgação de boas práticas pedagógicas 

5.5.1. Partilha de inovações pedagógicas identificadas no contexto da atividade dos diferentes 

Departamentos Curriculares 

A informação recolhida junto dos Departamentos Curriculares foi diversa. A Coordenadora do Pré-Escolar 

referiu que foram partilhadas pelo menos quatro inovações pedagógicas relacionadas com a utilização de 
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ferramentas educativas digitais como Edpuzzles, Quizzizes, Jogos de programação, apresentações eletrónicas, 

agendas semanais de atividades (histórias e canções), sugestões pedagógicas de resolução de problemas com 

as crianças, protocolos de ciências experimentais, etc… 

O Coordenador do 1.º Ciclo informou que é habitual a troca de informação acerca de estratégicas/atividades 

que resultaram positivamente em contexto de sala de aula no trabalho desenvolvido com os alunos. Referiu que 

foram dez, as estratégias/atividades partilhadas.  

Os Coordenadores do Departamento de Expressões e do Departamento de Matemática e Ciências 

Experimentais referiram que foram várias as partilhas efetuadas, mas não indicaram o número exato nem 

explicitaram quais foram. A Coordenadora do Ensino Especial referiu que houve quatro partilhas de inovações 

pedagógicas não tendo também indicado quais foram.  

A Coordenadora do Departamento de Línguas referiu que houve um número bastante elevado, destacando-se: 

a utilização muito frequente da Sala do Futuro e das TIC, continuação do desmembramento dos momentos de 

avaliação com feedback e reformulação/revisão do produto apresentado (discurso oral ou escrito), 

implementação com mais frequência de questões-aula, para um melhor acompanhamento das dificuldades dos 

alunos, utilização da Flipped classroom (Sala de aula invertida), utilização de Plataformas de ensino e 

aprendizagem, como a Escola Virtual, o Microsoft Teams e recursos digitais, nomeadamente aplicativos 

educativos para avaliação formativa e consolidação de aprendizagens (Kahoot, Mentimeter, LiveWorksheets, 

EdPuzzle, vídeos pedagógicos do YouTube, ISLCollective), frequência de workshops e formações digitais, criação 

de recursos digitais em algumas plataformas (Plataforma 20 e Wordwall), utilização em sala de aula das 

aplicações Metaverse, Blippar, e Wordwall, rubricas formativas e classificatórias, explicitação constante sobre 

todos os momentos de ensino, aprendizagem e avaliação, com recurso às três fases do feedback de qualidade, 

construção de narrativas/livros digitais, gravações de textos variados (através do Audacity); formulários online 

na plataforma Microsoft Teams. 

A Coordenadora do Departamento de Ciências Sociais e Humanas referiu que forram realizadas as seguintes 

inovações: Experiências em realidade aumentada, Ensinar/aprender/avaliar com recurso a metodologia de 

projeto (Projeto eTwinning) e Aula invertida (Flipped classsroom). 

 

5.6. Articulação e flexibilidade curricular 

5.6.1. Articulação entre níveis de ensino  

Na perspetiva da Coordenação dos Diretores de Turma, a articulação entre níveis de ensino decorreu em 

reuniões de Departamento, através da partilha de informações e no final/início de ano letivo com a passagem 

dos Planos de Turma entre Titulares de Turma e Diretores de Turma e entre docentes do mesmo grupo 

disciplinar, através da indicação do cumprimento (ou não) das planificações anuais de cada área disciplinar. 
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Relativamente a este aspeto, a maioria dos Departamentos considerou que existiu articulação entre níveis de 

ensino, verificando-se opinião contrária, apenas nos Departamentos do Ensino Pré-Escolar, 1.º Ciclo e no 

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais.  O Departamento do Ensino Pré-Escolar referiu como 

obstáculos à articulação entre os níveis de ensino por um lado, a situação pandémica que impediu as 

deslocações; por outro lado, a distância entre as unidades orgânicas que não facilita o contacto entre as crianças 

e os profissionais de educação e, ainda, as dificuldades relacionadas com equipamento digital e internet. O 

Departamento do 1.º Ciclo referiu como principais obstáculos a pandemia, os estabelecimentos de ensino serem 

bastantes dispersos e a falta de equipas responsáveis por essa [planificação da ..] articulação. 

O Departamento de Matemática e Ciências Experimentais referiu que a articulação existe, mas é um pouco 

superficial. No essencial, é reportado o que foi feito no ano/nível anterior, a uma dada disciplina e em que 

conteúdo(s) os alunos revelaram maiores dificuldades. A ausência de horário comum (entre docentes da mesma 

disciplina ou disciplinas afins) dificulta esta articulação. 

 

5.6.2. Articulação Interdisciplinar   

De acordo com a Coordenação dos Diretores de Turma, a articulação interdisciplinar ocorreu através da 

definição, em Conselhos de Turma, de atividades de articulação (Projetos de Cidadania, Projeto de Educação 

Sexual, DAC, da participação de alunos e docentes em projetos internacionais e nacionais, nas atividades do 

Plano Anual e com o Centro Cultural de Amarante, no âmbito dos alunos que integram o Ensino Artístico 

Articulado). 

 

5.6.3. Trabalho colaborativo entre docentes (Domínios de Autonomia Curricular - DAC - e 

outros...) 

Os Coordenadores de Diretores de Turma referem que, tendo em conta a realização das atividades de 

articulação interdisciplinar, verificou-se trabalho colaborativo entre docentes. Todas as turmas implementaram 

atividades no âmbito da Cidadania e da Educação Sexual, tendo os docentes dos Conselho de Turma motivado 

os alunos a participar nas diferentes atividades que cada grupo disciplinar inscreve no Plano Anual de Atividades  

 

Auscultados os Departamentos Curriculares, verifica-se que todos os Departamentos consideraram que o 

trabalho colaborativo entre os professores foi o necessário e não existiram constrangimentos para a realização 

do mesmo.  

Foi registada uma sugestão de melhoria no âmbito do trabalho colaborativo entre docentes pela Coordenadora 

do Departamento de Línguas. Esta propôs a realização de reuniões semanais de docentes da disciplina de cada 

ano, com atribuição de horas efetivas nos horários dos docentes, para prepararem e colaborarem, em conjunto, 

na preparação de aulas e no desenvolvimento de projetos. 
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5.7. Regulação efetuada pelas lideranças e supervisão colaborativa 

O Agrupamento continuou a procurar promover a supervisão pedagógica, tendo as lideranças intermédias um 

papel importante no acompanhamento do trabalho realizado nas diferentes estruturas intermédias numa 

perspetiva global e interpares. Desta forma, foram selecionados dois indicadores para obter uma visão global 

neste aspeto:  

✓ a supervisão pedagógica documental, considerando que o líder intermédio tem conhecimento 

periódico do trabalho realizado na estrutura que lidera; 

✓ a supervisão colaborativa, numa perspetiva de trabalho colaborativo na preparação das atividades 

letivas e em sala de aula, onde os professores colaboram na atividade letiva nas turmas que lecionam 

quer através da coadjuvação, em especial, nas disciplinas de Português e Matemática; no Ensino 

Experimental das Ciências, nas disciplinas de Ciências Naturais – 2.º Ciclo e Físico-Química, quer através 

da colaboração dos professores do Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) com os professores das 

diferentes disciplinas. 

 

5.7.1. Número de atividades de supervisão pedagógica documental 

Auscultados os Coordenadores de Departamento relativamente a este aspeto, verifica-se que todos os 

Coordenadores de Departamento, com exceção dos Coordenadores do Departamento de Línguas e de Ciências 

Sociais e Humanas, não conseguem precisar o número de atividades de supervisão pedagógica documental 

realizadas.  

A Coordenadora do Departamento de Línguas referiu “um número bastante elevado, uma vez que a partilha 

entre docentes é feita através da Plataforma Teams, onde vou todos os dias verificar as atividades.”  

A Coordenadora do Departamento de Ciências Sociais e Humanas referiu “em todas as reuniões de 

Departamento e sempre que há produção de documentos do Departamento, por isso posso dizer que houve mais 

do que 12.” 

O Coordenador do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais referiu que “Não consigo precisar 

um número exato, mas foram diversas.”  

 

5.7.2. Número de atividades de prática colaborativa em sala de aula 

Relativamente ao número de atividades de prática colaborativa em sala de aula, verifica-se que as informações 

são díspares.  

Os Coordenadores do Departamento do Ensino Pré-Escolar, do 1.º Ciclo, de Expressões e da Educação Especial 

não conseguem indicar um número preciso de atividades de prática colaborativa em sala de aula.  

Por outro lado, os restantes Coordenadores de Departamento informaram que: 
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✓ Departamento de Matemática e Ciências Experimentais – “Não consigo precisar, mas foram bastantes; 

dependendo da turma, por vezes estas atividades tinham lugar mais de uma vez por semana, em 

algumas disciplinas.”; 

✓ Departamento de Línguas – a Coordenadora mencionou que houve “um número bastante elevado, 

destacando-se as coadjuvações a Português, atividades direcionadas aos alunos com MSAI, partilha de 

materiais, trocas de impressões sobre as metodologias adotadas, elaboração de exercícios de reforço, 

enviados através da plataforma Microsoft Teams, articulação entre diferentes disciplinas, no final de 

cada período, com as apresentações orais sobre temas variados das diferentes disciplinas.”; 

✓ Departamento de Ciências Sociais e Humanas – a Coordenadora informou “uma vez por semana, 3 

professores do departamento tiveram apoio numa aula de um professor da EMAEI. Posso ainda referir 

que alguns docentes solicitaram apoio de colegas para acompanhar alunos que fizeram teste em 

momentos diferentes da turma e para desenvolver atividades de trabalho interdisciplinar (ao longo do 

ano foram mais de 10)”; 

✓ Departamento de Educação Especial – referiu que “Apoio direto a um aluno que frequenta Educação 

tecnológica uma vez por semana na turma do 5º B.”. 

 

5.8. Envolvimento das famílias na vida escolar 

O envolvimento das famílias na vida escolar dos seus educandos é, reconhecidamente, potenciadora do sucesso 

educativo destes.  Procura-se perceber de que modo as famílias acompanham mais diretamente a vida escolar 

dos alunos através da sua participação em atividades escolares promovidas para incluir a sua participação ou 

propostas apresentadas pelas suas estruturas representativas. 

 

5.8.1. Número de atividades escolares com participação dos pais/encarregados de educação, 

incluindo a Associação de Pais 

Dada a particularidade das circunstâncias e as restrições impostas pela Pandemia Covid-19, não foram 

desenvolvidas algumas atividades pelas Associações de Pais, como acontecia habitualmente. Todavia, verificou-

se a colaboração dos encarregados de educação em atividades que os alunos desenvolveram como trabalho 

autónomo, beneficiando de apoio em suas casas, bem como em atividades durante o E@D. 
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6. Liderança e Gestão 

6.1. Desenvolvimento de projetos e soluções inovadoras, assim como parcerias 

estabelecidas com outras instituições que contribuam para a melhoria da qualidade 

das aprendizagens 

A participação do Agrupamento em projetos e soluções inovadoras com parcerias é assegurada sempre que seja 

considerada uma mais-valia para a melhoria da qualidade das aprendizagens dos alunos. Salienta-se que o 

Agrupamento participa, ativamente, em projetos variados. 

 

6.1.1. Número de projetos implementados 

✓ Oficina de Teatro TOU-in, em parceria com a Associação Astro Fingido, desenvolvida em cinco 

municípios da CIM Tâmega e Sousa, utilizando os recursos da Expressão Dramática para apoiar 

o combate ao insucesso escolar.  

✓ Empreender e Inovar na escola – Projeto desenvolvido por alunos do 1.º Ciclo, numa parceria 

com o Instituto Empresarial do Tâmega. 

 

6.1.2. Número de parcerias estabelecidas com outras instituições 

O Agrupamento mantém várias parcerias estabelecidas com instituições locais, a saber: 

✓ Câmara Municipal de Amarante; 

✓ Casa da Juventude; 

✓ Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, no âmbito do projeto “Associa-te a esta 

causa”, que se figura uma mais-valia à realização de aprendizagens contextualizadas e ao 

desenvolvimento de competências de cidadania e participação democrática; 

✓ Instituto Português do Sangue Atividade “Recolha de sangue” dinamizada pelo projeto PES; 

✓ Teach for Portugal (TFP) – todas as atividades no âmbito da parceria entre o AE Amadeo de 

Souza-Cardoso e a TFP pretendem promover uma série de competências nos alunos 

envolvidos e, de facto, sentem-se algumas evoluções ao nível cognitivo, metacognitivo, de 

autonomia e de empatia em alguns dos alunos abrangidos pela parceria;  

✓ Associação “Astro fingido” no âmbito da Oficina de Teatro TOU-in, desenvolvida em 5 

municípios da CIM do Tâmega e Sousa, utilizando os recursos da Expressão Dramática para 

apoiar o combate ao insucesso escolar; 

✓ IET – Instituto empresarial do Tâmega, no âmbito do projeto Empreender e Inovar na Escola;  

✓ Parcerias com várias escolas europeias no âmbito dos projetos Erasmus e eTwinning; 

✓ Centro Cultural de Amarante. 
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6.2. Gestão e organização de crianças 

A legislação em vigor propicia uma certa autonomia na gestão e organização dos grupos de crianças e jovens. O 

modo como o Agrupamento se apropria dessa autonomia é evidenciado nos indicadores elencados nos pontos 

que se seguem. 

 

6.2.1. Existência de critérios pedagógicos para a formação inicial e gestão de grupos e turmas 

O órgão de Direção e Gestão informou que existem critérios para a formação inicial e gestão de grupos e turmas, 

sendo objeto de parecer pelo Conselho Pedagógico. Seguidamente, são aprovados em reunião do Conselho 

Geral do Agrupamento.  

 

6.2.2. Existência de formas de flexibilização da gestão do trabalho dos grupos e turmas 

O órgão de Direção e Gestão informou que existem formas de flexibilização da gestão do trabalho dos grupos e 

das turmas através dos Domínios de Autonomia e Flexibilização Curricular e da criação de grupos de nível no 1º 

Ciclo. 

 

6.2.3. Organização anual da constituição das Associações de Estudantes 

São constituídas, anualmente, duas Associações de Estudantes nas escolas do Agrupamento que lecionam o 2.º 

e 3.º Ciclo. Deste modo, ocorre a formação de uma Associação de Estudantes na EB 2,3 Amadeo de Souza-

Cardoso e outra na EB 2,3 Vila Caiz. Em regra, o processo de constituição das Associações de Estudantes ocorre 

no primeiro trimestre de cada ano escolar, cessando o mandato no final desse ano. 

 

6.3. Gestão do Pessoal Docente e Não Docente 

A gestão do Pessoal Docente e Não Docente é importante, para que o Agrupamento cumpra com sucesso a sua 

missão, assegurando, assim, que cada um desempenhe a sua função de modo eficaz e tenha a oportunidade de 

se desenvolver profissionalmente. 

 

6.3.1. Critérios de distribuição de serviço ao Pessoal Docente 

O órgão de Direção e Gestão informou que existem critérios de distribuição de serviço ao Pessoal Docente. É 

dado parecer no Conselho Pedagógico, sendo posteriormente aprovados em Conselho Geral para aplicação. 
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6.3.2. Estratégia de distribuição de tarefas ao Pessoal Não Docente (Assistentes Técnicos e 

Assistentes Operacionais) 

O órgão de Gestão e direção informou que existe uma estratégia de distribuição de tarefas ao Pessoal Não 

Docente. Referiu que a “estratégia é concertada entre a Direção e os Coordenadores de Estabelecimento”. 

 

6.3.3. Plano de Formação para o Pessoal Docente  

O órgão de Gestão e Direção informou da existência de um Plano de Formação para Pessoal Docente como 

resposta às necessidades de formação identificadas previamente. Este é elaborado com os contributos de todo 

o Pessoal Docente, sendo revisto anualmente, sendo aprovado em Conselho Pedagógico e enviado para o 

Centro de Formação, que harmoniza os vários planos das diversas escolas.  

 

 

6.4. Diversidade e eficácia da comunicação interna e externa 

A circulação de informação, tanto interna como externa, é muito importante para que o Agrupamento 

desempenhe com eficiência a sua missão.  

 

6.4.1. Circulação, em tempo útil, da informação ao nível inter e intraestruturas do 

Agrupamento 

No sentido de perceber a perceção acerca deste indicador, foram auscultados os Departamentos Curriculares 

do Agrupamento. Todos, com exceção do Departamento de Educação Especial, consideraram que a informação 

circula de forma adequada, não havendo obstáculos relevantes. No entanto, alguns Departamentos 

complementaram a sua opinião, informando o seguinte: 

✓ O Departamento de Matemática e Ciências Experimentais referiu que a dispersão de escolas do 

Agrupamento poderá, em alguns casos, dificultar a comunicação; 

✓ o Departamento de Línguas referiu que houve uma excelente comunicação da informação, sendo 

utilizados meios de comunicação como a Plataforma Microsoft Teams, o email institucional, bem como 

as tão importantes conversas informais na sala de professores; 

✓ O Departamento de Ciências Sociais e Humanas citou o seguinte “Não considero que houve 

constrangimentos a nível da comunicação da informação, com o email institucional e a plataforma 

teams, a comunicação foi mais fácil entre todos”; 

✓ O Departamento da Educação Pré-Escolar reportou que, por vezes, o cumprimento de prazos foi 

comprometido; 

✓ O Departamento da Educação Especial referiu que “verifico que a informação relevante para o bom 

funcionamento do Agrupamento está disponível de forma pronta e clara”. 
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6.5. Promoção da autonomia e responsabilidade nas crianças e jovens 

6.5.1. Implementação de projetos no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento e outros 

No decurso do ano letivo 2020/21, a Coordenação da Estratégia para a Cidadania informou que a 

operacionalização curricular de Cidadania e Desenvolvimento decorreu da seguinte forma: 

“Ao nível do 1.º Ciclo, a abordagem da componente do currículo «Cidadania e Desenvolvimento» foi integrada 

transversalmente no currículo, da responsabilidade do(a) docente titular de turma, decorrendo da decisão sobre 

os domínios a trabalhar e as competências a desenvolver ao longo do ano. A avaliação foi qualitativa.  

Pelos temas de abordagem e objetivos, no 1.º Ciclo, foram desenvolvidas várias atividades socioeducativas que 

comungam dos propósitos da Estratégia de Educação para a Cidadania, como as que seguidamente se referem. 

✓ Assembleias de Escola – Realização de reuniões regulares (uma por período letivo) onde participam 

todos os alunos do 1.º Ciclo em articulação com crianças de 5 anos do Jardim de Infância. Na primeira 

reunião é eleita a Mesa que preside à assembleia e nas restantes sessões a Mesa orienta os trabalhos 

onde todos tomam parte e podem participar. Nas reuniões são debatidos assuntos da vida da escola 

tais como atividades do PAA, Clubes, higiene dos espaços, comportamento dos alunos e outros assuntos 

que necessitem da opinião dos alunos para serem resolvidos. 

✓ Assembleias de Turma Mensais – realizadas mensalmente a nível de turma onde os alunos trabalharam 

os valores, o respeito pelo outro, a regulação dos comportamentos, o espírito crítico e o respeito pela 

diferença. 

✓ Assembleias de Turma Semanais – realizadas semanalmente a nível de turma onde os alunos 

abordavam os pontos fortes e pontos fracos da semana, discutiam o que mais tinham gostado e o que 

não tinham gostado a partir da leitura dos comentários registados no Diário de Turma. Seguiam-se as 

sugestões de melhoria, bem como que comportamentos a adotar para o fortalecimento do grupo 

turma/equipa e o bom funcionamento das aulas. 

✓ Dramatização da Peça de Teatro “Ninguém dá prendas ao Pai Natal” – Atividade de carácter lúdico e 

expressivo, mas que tinha uma mensagem bem clara relativa à importância da valorização do outro e 

da adoção de atitudes de partilha.  

✓ Projeto “Carnaval amigo do ambiente” – Pensando no nosso Planeta Terra e na sua sustentabilidade, 

os alunos elaboraram as suas máscaras de carnaval partindo da reutilização de materiais: caixas de 

papel, caixas de ovos, pacotes de leite, lã, fitas, tecidos, … conseguindo bonitas criações! (trabalho 

realizado durante o E@D). 

✓ Dia da Terra e a Educação para a Cidadania (22 de abril) – Exploração das atividades alusivas ao tema e 

que fazem parte de uma imagem interativa, criada pelos alunos do 9ºA, com o intuito de dialogar sobre 
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a importância da preservação do nosso planeta para a geração atual e as vindouras (articulação entre 

ciclos).  

✓ Comemoração do Dia da Mãe e a necessidade de preservar o meio ambiente “Presente Dia da Mãe 

Amigo do Planeta” – Desenvolvimento de um projeto de turma com o intuito de elaborar um trabalho 

de Artes Visuais para oferecer à mãe no seu dia. Pensando na importância da preservação e 

sustentabilidade do planeta e a contaminação causada pelo uso excessivo dos plásticos, foram 

discutidos comportamentos alternativos ao uso dos sacos fabricados com esse material, daí surgindo a 

ideia da pintura e decoração de um saco de pano reutilizável. O trabalho foi intitulado de “Amamos a 

Mãe e cuidamos do nosso planeta”. 

✓ “Internet Segura” – No âmbito do domínio “Media” e no enquadramento do E@D, foi desenvolvido 

com a turma um debate/exploração de um PPT e vídeos sobre o tema, nomeadamente no site  

www.seguranet.pt.  

✓ Projeto “Empreender e Inovar na Escola” – Participação dos alunos na Rede Social, programa que 

resulta de parceria entre a Câmara Municipal de Amarante e a Associação Empresarial de Amarante, 

que permitiu   fomentar o empreendedorismo e inovação social e desenvolver competências 

transversais, através de metodologias de educação não formal. Desenvolveram projetos criativos e 

inovadores na área social, ambiental, construções e tecnologias. Estes jovens criativos mostraram 

formas simples e inovadoras de colmatar problemas da sociedade. 

 

No decorrer do seguinte Projeto, esteve sempre presente a educação para os valores de Cidadania, pois todos 

tocaram em aspetos importantíssimos para a nossa sociedade e para o seu desenvolvimento, tais como, o 

envelhecimento e a solidão, problemas com a saúde e bem-estar dos idosos, deficiência, desemprego e sem 

abrigo, crianças carenciadas. Foi um projeto muito enriquecedor que abarcou muitas problemáticas que nos 

podem afetar: 

✓ Campanha #euescolho – Colaboração com a Rede Social e CMA na apresentação de uma tarefa para a 

atividade #eu escolho, no âmbito da campanha de sensibilização à prevenção de comportamentos 

aditivos nos jovens, com o slogan #euescolho. Pretendeu-se sensibilizar os jovens para a escolha de 

atividades e hobbies que promovam estilos de vida saudáveis 

https://www.facebook.com/hashtag/ebluisvanzeller.  

 

No âmbito da disciplina «Cidadania e Desenvolvimento», nos 2.º e 3.º Ciclo, foram desenvolvidos os projetos a 

seguir mencionados, em articulação com a Estratégia de Educação para a Cidadania no Agrupamento: 

✓ 8ºB – Os alunos desta turma desenvolveram o Projeto Erasmus+ “ENABLE: European Network Against 

Bullying in Learning and Leisure Environments”, com uma escola francesa, uma italiana e uma checa, 

em articulação com a disciplina de Inglês e TIC 2019/2022. Este ano, os alunos pesquisaram e analisaram 

http://www.seguranet.pt/
https://www.facebook.com/hashtag/ebluisvanzeller
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vários filmes e músicas que relatam situações de bullying, elaborando ppt e vídeos, também elaboraram 

histórias sobre bullying ilustradas no storyjumper, que partilharam no twinspace do projeto, na 

mobilidade virtual que se realizou entre 31 de maio e 4 de junho devido à mobilidade física à Républica 

Checa não se poder realizar por causa da Pandemia COVID-19. Ainda começamos a elaborar uma 

campanha antibullying, e os alunos formaram uma equipa de apoio aos alunos (Embaixadores contra o 

bullying), que será divulgada no início do próximo ano letivo; 

✓ Projeto “Associa-te a Esta Causa” -- Este projeto foi proposto à escola pela Comunidade Intermunicipal 

do Tâmega e Sousa e CMA, que nos acompanhou no desenvolvimento do projeto através de 

colaboradores da GesEntrepreneur. Desenvolvemos este projeto em articulação com TIC e com 

Educação Tecnológica, devido à semestralidade das disciplinas. Este projeto teve como principais 

objetivos o conhecimento e ajuda de pelo menos uma associação do Concelho de Amarante ou a 

seleção de uma causa para defender, desenvolvendo competências empreendedoras e associativas, 

bem como, contribuir para tornar os alunos cidadãos mais ativos, responsáveis e participativos;  

✓ 8ºB/8ºC – Estas turmas depois de pesquisarem sobre as várias associações de Amarante selecionaram 

por unanimidade a “Associação Ajuda Animais Amarante”.  Entramos em contacto com a associação 

para saber as suas necessidades, depois pensamos em ideias para atividades a desenvolver para ajudar. 

Devido à situação pandémica que vivemos, algumas ideias não puderam ser realizadas. Dinamizamos 

uma campanha, através da elaboração e colocação de cartazes, de divulgação pelos Diretores de Turma 

e notícia na página da escola, a pedir o contributo da comunidade educativa com ração para animais, 

mantas, cobertores e toalhas, produtos de higiene e saúde para os animais. A Comunidade Educativa 

contribuiu e, no dia 5 de junho, alguns Encarregados de Educação levaram os seus educandos ao abrigo 

de animais da associação para estes conhecerem e interagirem com os animais e entregar os bens 

recolhidos. Na disciplina de Educação Tecnológica elaboraram comedouros, bebedouros e brinquedos 

que também foram entregues. A realização deste Projeto foi muito interessante, pois permitiu aos 

alunos conhecerem as instituições do Concelho e levou à reflexão sobre as necessidades dos outros. 

Por outro lado, também contribuiu para os alunos se tornarem mais ativos e empreendedores. Pode 

ver-se as etapas da realização do projeto no vídeo em https://youtu.be/-LQUbCeLYqY. 

✓ 8ºE/8ºF – Esta turma depois de pesquisar sobre as várias associações de Amarante selecionou por 

unanimidade a instituição “A Terra dos Homens”. Entrou em contacto com o responsável da instituição 

para saber as suas necessidades, depois pensou em ideias para atividades a desenvolver para ajudar. 

Devido à situação pandémica, algumas ideias não puderam ser realizadas. Dinamizou uma campanha, 

através da elaboração e colocação de cartazes, de divulgação pelos Diretores de Turma e notícia na 

página da escola, a pedir o contributo da comunidade educativa com alimentos, roupa e brinquedos 

para as crianças e jovens da instituição. Os alunos elaboraram molduras para oferecer às crianças e 

jovens e criaram páginas web sobre o trabalho da instituição. No dia 14 de junho, o presidente da 

https://youtu.be/-LQUbCeLYqY
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instituição, Joaquim Coelho, esteve na aula de Cidadania e Desenvolvimento e TIC, para falar do trabalho 

da instituição e receber os bens recolhidos na comunidade educativa. A realização deste projeto foi 

muito interessante, permitiu aos alunos conhecerem as instituições do Concelho e levou à reflexão 

sobre as necessidades dos outros. Por outro lado, também contribuiu para os alunos se tornarem mais 

ativos e empreendedores. Podem ver-se as etapas da realização do projeto, no vídeo em 

https://www.youtube.com/watch?v=VLfJ-JuuuCo. 

✓ Projeto “Associa-te a esta causa” – No âmbito da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, os alunos, 

por turnos, participaram no Projeto “Associa-te a Esta Causa”, dinamizado pela Comunidade 

Intermunicipal do Tâmega e Sousa, enquadrado no Plano Integrado e Inovador de Combate ao 

Insucesso Escolar, sob a orientação da professora Elisabete Batista, criando um blog com um conjunto 

diversificado de atividades destinadas a uma causa - “Atenuar a solidão dos idosos”. O Projeto contou, 

ainda, com a colaboração das disciplinas de TIC, através da elaboração de páginas de internet, e 

Educação Física, com a seleção de exercícios capazes de serem executados por uma população sénior. 

Esta articulação disciplinar, aliada à parceria com a Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa e 

ao envolvimento de todos os alunos da turma, afigura-se uma mais valia à realização de aprendizagens 

contextualizadas e ao desenvolvimento de competências de formação cidadã e participação 

democrática. 

 

Ainda foram desenvolvidos os domínios, definidos na Estratégia de Educação para a Cidadania de Escola (EECE), 

para o 8º ano de escolaridade – Educação Ambiental, Saúde, Sexualidade e Segurança Rodoviária.  No âmbito 

do domínio Educação Ambiental os alunos colaboraram com o Clube da Europa, calculando a sua pegada 

ecológica e realizaram debates, para tomarem consciência do seu grau de poluição, elaboram um mural 

virtual/padlet, visível por todos onde colocaram os tipos de poluição e soluções,  que depois transformaram 

num vídeo com a respetiva reflexão posteriormente colocado no blogue do clube da Europa: 

https://viagempelaeuropavirtual.blogspot.com/, onde também comentaram as atividades e fizeram as suas 

reflexões sobre o ambiente. Os outros domínios foram desenvolvidos através de debates e fichas formativas, 

articulando com EMRC no domínio sexualidade. Os alunos participaram ativamente, com empenho e entusiamo 

em todas as atividades. 

 

9ºA – Projeto Etwinning “Take Action to Save the Earth” – Os alunos do 9º ano, turma A, participaram, na 

disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, em articulação com a disciplina de Geografia.  

 

O Projeto Etwinning “Climate Change - When Does Spring Come?” – Os alunos do 9º ano, turma A, participaram, 

na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, em articulação com a disciplina de Geografia. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VLfJ-JuuuCo
https://viagempelaeuropavirtual.blogspot.com/
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Projeto Etwinning “I Am The Tourism Ambassador Of My Country” – Os alunos do 9º ano, turma A, participaram, 

na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, em articulação com a disciplina de Geografia, no projeto 

Etwinning “I Am The Tourism Ambassador Of My Country”. 

 

 Projeto “Prémio Mário Soares: Cidadania e Desenvolvimento, 2021” – Alguns alunos do 9ºA – Ana Beatriz Silva, 

Joana Sousa, Joana Freitas, Margarida Basto e Leonor Silva – aceitaram o desafio de participar no Prémio Mário 

Soares: Cidadania e Desenvolvimento, 2021. O prémio de âmbito nacional foi lançado pela Delegação Socialista 

Portuguesa no Parlamento Europeu e visa galardoar, todos os anos, trabalhos da componente curricular de 

"Cidadania e Desenvolvimento" que valorizem aspetos da cidadania europeia. O trabalho foi desenvolvido na 

disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, em articulação com as disciplinas de História e Português, sob a 

orientação da professora Elisabete Batista, e é revelador do grande sentimento de pertença dos alunos à União 

Europeia. 

 

9ºG – Projeto “Reciclar para Criar” – No âmbito deste Projeto os alunos realizaram uma campanha para 

sensibilizar a comunidade educativa sobre a importância da reciclagem e da preservação do meio ambiente. Os 

trabalhos elaborados foram colocados no Teams, em amadeo.pt e no blog https://aescolaemcasa.blogspot.com. 

  

https://aescolaemcasa.blogspot.com/
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7. Autoavaliação 

O processo de Autoavaliação dos Agrupamentos de Escolas está previsto no art.º 6 da Lei n.º 31/2002 de 20 de 

dezembro e deve ser realizado periodicamente.  

O Agrupamento de Escolas Amadeo de Souza-Cardoso dispõe de uma Equipa de Autoavaliação, composta por 

representantes do Pessoal Docente e Não Docente, dos Serviços de Psicologia e Orientação e das Associações 

de Pais, todos eles nomeados pelo Diretor do Agrupamento. A Equipa também tem contado com a colaboração 

de membros do Observatório de Autoavaliação de Escolas da Universidade do Minho, na qualidade de 

consultores. 

 

7.1. Procedimento sistemático de Autoavaliação do Agrupamento e articulação com os 

restantes processos de avaliação ocorridos no Agrupamento 

7.1.1. Elaboração de Relatórios Intercalares e Finais de Ciclo Avaliativo 

A Equipa de Autoavaliação recolhe, anualmente, informação junto das diferentes estruturas do Agrupamento. 

A informação fornecida é fundamentada pelos documentos produzidos pelas diferentes estruturas ou 

recolhidos pela Equipa junto dos responsáveis das plataformas informáticas utilizadas pelo Agrupamento.  

Tendo por base a informação recolhida é produzido um Relatório de Autoavaliação que procura fazer um retrato 

global do funcionamento do Agrupamento, identificando aspetos positivos e apresentando sugestões de 

melhoria para o cumprimento do Projeto Educativo em vigor. No final do Ciclo de gestão, é elaborado o Relatório 

de Autoavaliação. 

 

7.1.2. Auscultação abrangente da Comunidade Educativa 

A auscultação da Comunidade Educativa foi realizada através da aplicação de Inquéritos de Satisfação, 

procurando aferir-se a perceção da mesma acerca do funcionamento do Agrupamento nas diferentes 

dimensões da sua atuação. A análise dos resultados está patente no ponto 4.6. do presente Relatório.  

 

7.2. Melhoria contínua do Processo de Autoavaliação 

A Equipa refletiu sobre o seu funcionamento, procurando identificar áreas de melhoria em todas as suas 

dimensões de ação. As ações de melhoria, consideradas fundamentais, foram registadas em atas de reunião da 

Equipa e incorporadas na dinâmica de trabalho da mesma. 

 

7.2.1. Ações de melhoria para a eficácia do desempenho da Equipa 

Para o próximo ano letivo, consideram-se importantes as seguintes ações de melhoria: 
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✓ criação de um sistema de recolha de dados junto das estruturas do Agrupamento através da elaboração 

de questionários/grelhas adaptadas às necessidades da Equipa e das estruturas inquiridas;   

✓ revisão dos questionários de satisfação a aplicar à comunidade educativa; 

✓ revisão da estrutura do presente Relatório de Autoavaliação; 

✓ renovação do Plano Estratégico de Autoavaliação, tendo em conta o próximo ciclo avaliativo; 

✓ proposta de realização de uma ação de formação no CFAE no âmbito da Autoavaliação de Escolas. 

 

Atendendo ao trabalho desenvolvido pela Equipa, as ações de melhoria propostas no ano transato foram 

cumpridas em plenitude uma vez que: 

- o presente Relatório, relativo ao final do ciclo de gestão e ao ano letivo 2020/21, é terminado no final do ano 

letivo, por inexistência de realização de Provas de Final de Ciclo; 

- o Relatório Intercalar de 2019/20 foi divulgado junto do Diretor e das restantes estruturas do Agrupamento 

onde foi analisado e registado o feedback em algumas atas de Departamento. 

 

 

7.3. Impacto das práticas de Autoavaliação na eficácia dos serviços prestados pelo 

Agrupamento   

Atendendo à divulgação pobre a que foram sujeitos os Relatórios Intercalares de Autoavaliação relativos aos 

últimos três anos letivos, com exceção do relativo ao ano 2019/20, tem sido difícil apurar de modo objetivo o 

impacto das práticas de autoavaliação, nomeadamente, as suas conclusões e aplicação das sugestões de 

melhoria. Tal advém da falta de feedback consistente, registado e dado a conhecer à Equipa em resultado de 

uma alegada falta de apropriação do conteúdo dos citados relatórios. 
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8. Diagnóstico e Ações de Melhoria 

Como síntese, impõe-se apresentar, resumidamente, as conclusões que podemos retirar da análise dos dados 

recolhidos e explanados, anteriormente, neste Relatório.  

Em primeiro lugar, serão apresentados, os pontos fortes, onde se verifica que o desempenho do Agrupamento 

está alinhado com o delineado no Projeto Educativo. Em segundo lugar, alguns aspetos que necessitam 

melhoria, devido aos desfasamentos identificados entre o previsto e a informação recolhida e presente neste 

Relatório. 

Por último, serão apresentadas pela Equipa sugestões de algumas ações de melhoria, passíveis de conduzir o 

Agrupamento a um melhor desempenho da sua missão. 

  

8.1. Pontos Fortes e Áreas de Melhoria 

Objetivos estratégicos Pontos Fortes Áreas de Melhoria 

Resultados Académicos 

• Nos percursos diretos de sucesso, os resultados 

dos alunos do Agrupamento estão em linha, ou 

acima, dos resultados obtidos a nível nacional 

pelos alunos do mesmo nível socioeconómico. 

• O sucesso escolar obtido pelos alunos do 

Agrupamento acima de 98%. 

• Resultados positivos obtidos pelos alunos que 

necessitaram de MSAI, assim como os alunos 

dos que usufruíram de medidas universais. 

• Relativamente à equidade, verifica-se 

que o Escalão socioeconómico parece 

ter influência na percentagem de 

alunos distribuídos pelos diferentes 

níveis resultantes da avaliação 

sumativa.  

Objetivos estratégicos Pontos Fortes Áreas de Melhoria 

Resultados Sociais 

• Abandono escolar nulo. 

• Diminuição, no geral, do número de incidentes 

disciplinares registados, comparativamente a 

anos anteriores. 

• Continuação do aumento da percentagem de 

alunos presentes no Quadro de Excelência. 

• Continuação do seu percurso escolar no 10.º 

ano de escolaridade ou equivalente pela 

totalidade dos alunos que terminou o 9.º ano 

de escolaridade.  

• Disponibilização do Desporto Escolar a todos os 

alunos, numa perspetiva inclusiva, desde o 1.º 

ao 9.º ano de escolaridade, embora 

condicionado pela implementação das medidas 

emanadas no âmbito da pandemia Covid-19.  

• Prática desportiva no pós-pandemia 

(Desporto Escolar ou outro).  
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Prestação do Serviço 

Educativo 

• Desempenho multifacetado do Serviço de 

Psicologia e Orientação, que também incluiu a 

vertente de Serviço Social nas suas funções, 

procurando assegurar o apoio necessário aos 

alunos do Agrupamento, que dele 

necessitaram quer no Ensino Presencial quer 

no Ensino à Distância.   

• Implementação/dinamização do Projeto Teach 

for Portugal. 

• Fornecimento de informação periódica do 

desempenho escolar de cada aluno ao próprio 

e ao seu encarregado de educação através de 

diferentes meios e em tempo útil. 

• Utilização da Sala do Futuro na EB 2,3 Amadeo 

de Souza-Cardoso e implementação do uso da 

plataforma Microsoft Teams em todo o 

Agrupamento. 

• O Apoio prestado pelos professores do CAA.  

• A variedade de atividades realizadas no período 

de Ensino Presencial, para os alunos de modo a 

promover o espírito de solidariedade e de 

colaboração social a nível local e internacional. 

Muitas destas atividades foram realizadas no 

âmbito da implementação da disciplina de 

Cidadania e Desenvolvimento em colaboração 

com outras áreas disciplinares.  

• Aumento da diversidade de estratégias no 

processo de ensino e aprendizagem. 

• Realização de atividades colaborativas. 

• Assembleia de Turma no 2.º e 3.º Ciclo. 

• Assembleia de Delegados de Turma no 

2.º e 3.º Ciclo. 

• Assembleia de alunos. 

• Trabalho colaborativo, assim como a 

articulação curricular.      

• Equipas pedagógicas. 

• O modelo de supervisão documental 

por parte de alguns Departamentos 

curriculares. 

• Melhoria do modelo de supervisão 

colaborativa numa perspetiva de 

coadjuvação. 

 

 

Objetivos estratégicos Pontos Fortes Áreas de Melhoria 

Liderança e Gestão 

• Existência de critérios para a gestão e 

organização das crianças e jovens, na formação 

inicial de grupos e turmas, assim como na 

flexibilização do trabalho destes grupos/ 

turmas. 

• Existência de Associações de Estudantes nas 

escolas com 2.º e 3.º Ciclo. 

• Existência de critérios para a distribuição de 

serviço de Pessoal Docente e Não Docente, 

assim como de um Plano de Formação para o 

primeiro grupo profissional, com revisão anual. 

• A circulação da informação entre as 

diferentes estruturas. 
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Autoavaliação 

• Reflexão interna permanente sobre os aspetos 

a melhorar no funcionamento da Equipa. 

• Elaboração anual do Relatório de Autoavaliação. 

• Divulgação e discussão efetiva dos 

Relatórios de Autoavaliação nas estruturas 

do Agrupamento e envio de feedback pelas 

mesmas para a Equipa de Autoavaliação. 

• Sistema de recolha de dados junto das 

estruturas do Agrupamento através da 

elaboração de questionários/grelhas 

adaptadas às necessidades da Equipa e das 

estruturas inquiridas.   

• Revisão dos questionários de satisfação a 

aplicar à comunidade educativa. 

• Estrutura do presente Relatório de 

Autoavaliação. 

• Renovação do Plano Estratégico de 

Autoavaliação, tendo em conta o próximo 

ciclo avaliativo. 

Tabela 16 -  Pontos fortes e áreas de melhoria 

 

Relativamente ao “Reconhecimento da Comunidade Educativa – Clima e Ambiente Educativo” (4.6.), destaca-

se a necessidade de melhoria dos itens que obtiveram uma percentagem de indecisão e de discordância 

superior ou igual a 20%, uma vez que podem ser considerados aspetos a melhorar no Agrupamento.  

 

8.2. Ações de Melhoria 

No seguimento das conclusões advindas da análise dos dados recolhidos e explanados, ao longo do presente 

Relatório, verifica-se a existência de aspetos a melhorar e que devem ser objeto de implementação de ações 

com vista à sua resolução. Elencam-se de seguida, aquelas que, do ponto de vista da Equipa de Avaliação, devem 

ser concretizadas logo que possível. 

 

Ação de Melhoria Responsáveis pela implementação 

• Procurar melhorar a equidade, utilizando diferentes 

estratégias, no contexto da aplicação da legislação em vigor, 

que busquem diminuir o efeito do Escalão socioeconómico 

dos alunos na distribuição das percentagens de níveis 

resultantes da avaliação sumativa, verificado entre os alunos 

que dele beneficiam. 

- Órgão de Gestão 

- Estruturas intermédias 

• Incentivo à prática desportiva no pós-pandemia (Desporto 

Escolar ou outro). 

- Grupos de Educação Física/ Desporto Escolar 

• Realização de Assembleias de Delegados de Turma do 2.º e 

3.º Ciclo. 

-  Coordenação dos Diretores de Turma  
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• Realização de Assembleias de Turma no 2.º e 3.º Ciclo.  - Diretores de Turma 

• Realização de Assembleias de Alunos. - Órgão de Gestão e Direção 

• Melhoria do trabalho colaborativo entre docentes e da 

articulação interdisciplinar através da criação de horas 

comuns no seu horário para este fim. 

• Constituição de equipas pedagógicas. 

-  Órgão de Gestão 

• Implementação de um modelo mais eficaz de supervisão 

documental por parte dos Departamentos Curriculares. 

• Melhoria do modelo de supervisão colaborativa numa 

perspetiva de coadjuvação. 

- Conselho Pedagógico  

- Coordenação de Departamento 

• Melhoria da circulação da informação entre as diferentes 

estruturas. 

- Órgão de Gestão e Direção 

- Coordenação de Departamento  

• Divulgação e discussão efetiva dos Relatórios de 

Autoavaliação nas estruturas do Agrupamento e envio de 

feedback pelas mesmas para a Equipa de Autoavaliação. 

- Órgão de Gestão e Direção 

- Conselho Pedagógico 

- Coordenação de Departamento 

• Sistema de recolha de dados junto das estruturas do 

Agrupamento através da elaboração de questionários/ 

grelhas adaptadas às necessidades da Equipa e das 

estruturas inquiridas.   

• Revisão dos questionários de satisfação a aplicar à 

comunidade educativa. 

• Estrutura do presente Relatório de Autoavaliação. 

• Renovação do Plano Estratégico de Autoavaliação, tendo em 

conta o próximo ciclo avaliativo. 

- Coordenação da Equipa de Autoavaliação  

Nota: Acrescenta-se a esta lista de propostas de ações de melhoria outras que permitam colmatar os aspetos a melhorar, 

já identificadas no ponto 4.6. “Reconhecimento da Comunidade Educativa – Clima e Ambiente Educativo”.  

Tabela 17 – Ações de melhoria 
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10. Equipa de Autoavaliação  

 

Coordenador Joaquim Mota 

Representantes do Pessoal Docente 

Ana Azevedo  

Armindo Ferreira  

Camila Santos 

Carla Mourão 

Isabel Silva 

Lurdes Cerqueira 

 Neide Teixeira 

Serviço de Psicologia e Orientação Cristina Luís 

Representante dos Assistentes Técnicos Cristina Pinheiro 

Representante dos Assistentes Operacionais Inês Teixeira 

Representante dos Encarregados de Educação Manuel Oliveira 

Observatório de Autoavaliação das Escolas da Universidade do Minho 
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ANEXO I 

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA 
RECUPERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 
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RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA 

RECUPERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

 

 

EMAEI – Agrupamento de Escolas Amadeo de Souza-Cardoso 
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Sendo a Equipa Multidisciplinar de Apoio à Inclusão (EMAEI) uma estrutura que monitoriza todo o tipo de 

respostas às necessidades de apoio às aprendizagens, elaborou o inquérito, que agora se analisa, com o intuito 

de obter uma visão global sobre o processo de recuperação e consolidação das aprendizagens ocorridas 

durante a vigência do Ensino à Distância (E@D), no terceiro período do ano letivo transato, seguindo as 

orientações da tutela. 

 

1. O número de respostas obtidas representa 51,9% do público a que se destinava o inquérito, isto é, 

responderam 94 docentes num total de 181. 

 

 

 

2. Por ciclos, o número de participantes no inquérito distribui-se da seguinte forma: 56,5% (13) na Educação 

Pré-Escolar; 76,1% (32) no 1.º Ciclo; 46,8% (15) no 2º ciclo e 40,4% (34) no 3ºciclo. 

 

 

 

Responderam; 
51,9%

Nâo Responderam; 
48,9%

Pré-escolar

1º ciclo

2º ciclo

3º ciclo
40,4% 

76,1% 

56,5% 
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3. As estratégias mobilizadas pelos docentes e pelo agrupamento para promover o bem-estar socioemocional 

das crianças/alunos no regresso à escola, após o período de E@D, foram consideradas: muito adequadas por 

42% (39) dos docentes; adequadas para 38% (35) e perfeitamente adequadas para 20% (20) dos docentes.  

 

 

 

 

4. A identificação dos conhecimentos, capacidades e atitudes impeditivos de progressão para cada uma das 

crianças/alunos nas diferentes áreas disciplinares foi efetuada, na grande maioria dos casos pelo docente da 

disciplina (45%) ou pelo professor titular/conselho de turma (41%). 

 

 

 

 

 

6. Perante a questão sobre como avalia a situação da sua turma/ grupo/ disciplina, no âmbito dos 

conhecimentos, capacidades e atitudes não abordados ou não consolidados pela criança/aluno no período de 

20%

42%

38%

0% 0%

Perfeitamente adequadas

Muito adequadas

Adequadas

Pouco adequadas

Nada adequadas

8%

45%

41%

6%
Departamento Curricular, ao nível da identificação
dos constrangimentos

Docente da disciplina

Titular de turma/Conselho de Turma

Outro:
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E@D, 51% dos professores considera a situação pouco preocupante e 36% nada preocupante. Os 13% que 

consideram a situação da recuperação e consolidação das aprendizagens preocupante, justificam a sua 

preocupação com base:  na escassez de tempo para efetuar a consolidação e recuperação das aprendizagens, 

dificuldade à qual acresce a lecionação dos conteúdos previstos para o ano letivo em curso; foi também indicado 

o ritmo lento dos discentes e a sua falta de assiduidade devido à atual situação sanitária, o que resulta para os 

docentes num acréscimo de trabalho, uma vez que estão em regime presencial e online. 

 

 

 

 

8. Cerca de 99% dos docentes considera que as medidas universais estão a ser mobilizadas no âmbito da RCA 

para as crianças/alunos que delas beneficiam. 

 

9. Cerca de 97% dos docentes considera que as medidas universais, seletivas e/ou adicionais (alunos com RTP, 

PEI) estão a ser mobilizadas no âmbito da RCA para as crianças/alunos que delas beneficiam. Na realidade, este 

número - 97% corresponde a 100% visto que nos 3% remanescentes são indicadas situações que não se aplicam. 

 

36%

13%

51%

Nada preocupante

Preocupante

Pouco preocupante

99%

1%

Sim

Não
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11. Na avaliação da importância de diferentes parâmetros (faixa etária; ano de escolaridade; disciplinas, áreas 

curriculares; metodologias e estratégias adotadas; recursos disponíveis e necessidades identificadas) para a 

definição da resposta educativa implementada, em função do diagnóstico efetuado, o grau de importância nas 

categorias apresentadas incidiu no muito importante para todos os parâmetros: recursos disponíveis, com 

48,9%; metodologias e estratégias, 47,9%; disciplinas, áreas curriculares, 46,8%; necessidades identificadas, 

43,6% e a faixa etária e ano de escolaridade, com 37,2%. 

 

 

12. A recuperação e consolidação das aprendizagens está a ser desenvolvida de forma contínua, ao longo do 

ano letivo por cerca de 72%; enquanto 28% o fez de forma mais intensiva ao longo das cinco primeiras semanas 

de aulas. 

97%
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Nâo

14,9%
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27,7%

27,7%

34%
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37,2%

46,8%
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43,6%
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13. 65% indica ter planificado várias aulas ao longo do ano para recuperação e consolidação das aprendizagens 

e 12% mais de 10 ou várias aulas/atividades ao longo do ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

14. 77% considera que a recuperação e consolidação das aprendizagens está parcialmente concluída contra 

23% que a considera totalmente concluída.  

 

28%

72%

De forma mais intensiva, nas primeiras
cinco semanas de aulas

De forma contínua, ao longo do ano
letivo.

9%
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65%
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15. As estratégias mobilizadas para a recuperação e consolidação das aprendizagens foram diversas, 

destacando-se as atividades de consolidação, com 76 respostas (80,8%); as de diagnóstico e a observação direta 

e/ou registo, ambas com 69 respostas (73,4%); a aprendizagem ativa, com 66 respostas (70,2%) e o apoio 

individualizado pelo professor da disciplina, com 61 respostas (64,8%).  

 

 

16. No que respeita aos recursos mobilizados para a consolidação e recuperação das aprendizagens, destacam-

se os apoios (70 respostas – 74,4%); seguem-se as coadjuvações (23 respostas - 24,4%); o docente de educação 

especial (20 respostas - 21,2%); o Serviço de Psicologia e Orientação (13 respostas - 13,8%) e o assistente 

operacional, com 9 (9,5%) respostas. 

 

23%

77%

A recuperação e consolidação das
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18. Para a avaliação da recuperação e consolidação das aprendizagens, recorreu-se aos registos de observação 

(65 respostas - 69,1%), ao trabalho individual (63 respostas - 67%), às fichas formativas (60 respostas - 63,8%), 

à realização de atividades práticas (55 respostas - 58,5%) e às questões-aula (38 respostas- 40,4%). 

 

20. Cerca de 80% considera que as crianças/alunos têm recuperado parcialmente as suas dificuldades contra 

20% que considera que as dificuldades estão ultrapassadas. Estes valores excluem a opção de que as crianças 

não superaram as suas dificuldades. 
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21. Nas principais dificuldades elencadas na recuperação e consolidação das aprendizagens, os docentes 

apresentam: a falta de tempo para cumprir o programa e fazer recuperação de aprendizagens em simultâneo; 

o pouco empenho e ritmo lento de alguns discentes; o absentismo tanto de  alunos como de professores devido 

à atual situação pandémica; o número elevado de alunos por turma e consequente falta de tempo para apoio 

individualizado; falta de recursos humanos para apoio socioeducativo; falta de recursos materiais e 

tecnológicos; dificuldades relacionadas com literacia em leitura e interpretação, escrita e matemática. 

 

 

 

 

 

Em suma 

O trabalho desenvolvido procurou contemplar a diversidade de alunos do nosso agrupamento de escolas, as 

dificuldades identificadas pelos professores assim como, as estratégias mobilizadas pelos docentes, os 

recursos humanos disponíveis e a diversificação dos instrumentos de avaliação. 

Da análise efetuada, pode-se concluir que a maioria dos professores continua a desenvolver atividades para 

recuperar e consolidar as aprendizagens ocorridas durante o Ensino à Distância ocorrido no ano letivo transato 

e, a maior parte dos alunos tem recuperado e consolidado as aprendizagens efetuadas durante esse período. 
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