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 INTRODUÇÃO 

 

Este relatório consiste numa monitorização do Plano de Melhoria do 

Agrupamento de Escolas de Felgueiras, elaborado pela Comissão de Avaliação 

Interna (CAI) e relativa a ações desenvolvidas no 3.º período, bem como ao 

longo do ano letivo. 

Para esta monitorização, foi solicitada informação aos diversos órgãos 

envolvidos, que referenciaram como evidências as seguintes: 

 Atas 

 Plano Anual de Atividades 

 Planos de Sucesso Educativo 

 Plano de Formação 

 Informações dos Conselhos de Turma 

 Documento de assiduidade 

 Documento sobre indisciplina 

 Relatórios (de todos os órgãos envolvidos) 

Toda a documentação encontra-se arquivada num dossiê próprio, sendo da 

inteira responsabilidade de cada órgão proponente. 
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 AÇÕES DESENVOLVIDAS 

 

 

COMPORTAMENTO (PARTICIPAÇÕES) 

EBL EBSF 

 Nível de ensino N.º de participações  Nível de ensino N.º de participações 

2.º CICLO 3 2.º CICLO 2 

3.º CICLO 13 3.º CICLO 5 

VOC 0 SECUND. 0 

CEF 0 VOC * 

 CEF * 

TOTAL 16 TOTAL 7 

Obs: 

* - Não foi disponibilizada informação das turmas/anos: 5.B2;  

5 procedimentos disciplinares  

Obs: 

* - Não foi disponibilizada informação das turmas/anos: 6.C1; 

Voc e CEF 

4 procedimentos disciplinares  

MEDIDAS MEDIDAS 

CORRETIVAS a) c) CORRETIVAS a) b) 

D. SANCION. b) D.SANCION. b) 

 

Obs: Medidas Corretivas: a) Ordem de saída da sala de aula; b) Realização de tarefas e atividades de integração escolar; c) 

Condicionamento no acesso a espaços escolares, ou na utilização de certos materiais/equipamentos, sem prejuízo dos que se 

encontram afetos a atividades letivas; d) Mudança de turma; e) Pagar e/ou reparar os estragos causados. 

Medidas Disciplinares Sancionatórias: a) Repreensão registada; b) Suspensão da escola até 10 dias; c) Transferência de escola. 

 

ASSIDUIDADE (EM SITUAÇÃO DE ABANDONO ESCOLAR) 

EBL EBSF 

 Nível de ensino N.º de alunos Nível de ensino N.º de alunos 

2.º CICLO 0 2.º CICLO 0 

3.º CICLO 0 3.º CICLO 0 

VOC 1
(1)

 SECUND. 1
(1)

 

CEF 2
(1)

 VOC ** 

 CEF ** 

TOTAL 3 TOTAL 1 

Obs: 

(1) Situações reportadas à CPCJ anteriormente 

* Não foi enviada informação do 7.B2  

Obs: 

* Não foi enviada informação do 7.ºA1 e B1 

(1) Situação já anteriormente reportada à  CPCJ; a situação 

laboral está regularizada, tendo a aluna sido encaminhada 

para o CQEP 

** - não foi disponibilizada informação 
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Relativamente aos domínios de intervenção: 

 

1. Resultados (académicos, sociais e reconhecimento da comunidade) 

 

Relativamente ao trabalho desenvolvido pelos Departamentos / 

Subdepartamentos, Conselho de Coordenadores, nomeadamente a reflexão e o 

trabalho colaborativo são fatores preponderantes para uma diagnose mais eficaz 

das lacunas dos discentes, mobilizando a informação para a reorientação da ação 

educativa. 

Relativamente à implementação dos testes uniformizados, prática utilizada ao 

nível do 1.º ciclo, não foi uma prática comum ao nível das diferentes disciplinas, 

nos diferentes níveis de ensino. Assim sendo, a implementação desta ação foi 

parcial. 

A Criação da CAR (Comissão de Análise dos Resultados) permitiu uma análise 

reflexiva sobre as dificuldades dos alunos, com particular enfoque nos fatores 

internos explicativos do insucesso escolar, apresentando propostas de melhoria. 

Foi profícuo o trabalho desenvolvido pelo GAA (Gabinete de Apoio ao Aluno) 

que, através de ações de sensibilização dinamizadas nas turmas, dando primazia 

às turmas dos Cursos Vocacionais e CEF, envolveram os alunos no diagnóstico de 

situações problemáticas e na tomada de decisões. 

A Coordenação de Diretores de Turma continuou a promover reuniões com os 

delegados e subdelegados de turma, de modo a que estes desenvolvessem um 

papel mais interventivo no quotidiano escolar.  

Foram criados pela Direção espaços físicos e digitais de manifestação de opinião 

e de sugestão, para toda a Comunidade Escolar, havendo uma sensibilização à 

participação de todos.  

Sugestões mais frequentes, realizadas por alunos dos Centros Escolares: 
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 Melhoria da alimentação na cantina; 

 Existência de baloiços e escorregas; 

 Criação de um campo de futebol ou melhorar o já existente. 

Quanto a sugestões, na EBL os alunos referiram: 

 Melhorar a sala de alunos, nomeadamente colocar uma televisão; 

 Novo piso no pavilhão; 

 Arranjar as persianas; 

 Colocar redes nas balizas exteriores; 

 Colocar cacifos. 

Sugestões feitas pelos alunos na EBSF: 

 Existência de fruta no bar de alunos; 

 Mais limpeza nas casas de banho e papel higiénico; 

 Melhorar a alimentação da cantina. 

Sugestões feitas pelo pessoal docente e não docente na EBL 

 Arranjo das persianas. 

Sugestões realizadas pelo pessoal docente a não docente da EBSF: 

 Separação do lixo, não só no bar de professores; 

 Colocação de placares de cortiça nas salas de aula; 

 Colocar uma mola na porta da sala de professores; 

 Proibição de fumar junto ao portão de acesso à escola, pois não dá boa 

imagem da escola, sendo pouco pedagógico para os alunos mais novos; 

 Não devia ser permitida a entrada de alunos na sala de professores. Não 

havendo funcionários suficientes, só deveria estar aberto o bar de alunos; 

 Afixação dos calendários das reuniões/exames na sala de professores; 

 Maior controlo na cantina, de modo a que os alunos comessem pão e 

fruta. Quando sobrasse fruta; 

 Deveria haver na reprografia uma pasta com os modelos dos documentos 

internos utilizados; 
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 O professor da disciplina e o professor de apoio deviam ser a mesma 

pessoa; 

 Resolução do problema de sobrelotação e dos atrasos dos autocarros; 

 Existência de uma sala para encaminha os alunos com comportamentos 

desajustados; 

 Tratamento estatístico relativo à indisciplina na escola; 

 Informar os alunos das sanções aplicadas na escola (já implementado); 

 Aulas de culinária para alunos; 

 Clube da manhã (distribuição do pequena almoço pelos alunso 

carenciados); 

 Plano de evacuação; 

 Existência de uma mascote. 

 

Através dos diversos órgãos responsáveis, foi dado a conhecer o Plano de 

Melhoria, tendo sido elaborada a operacionalização pelos responsáveis pelas 

diferentes ações, sendo dado conhecimento da mesma à Comissão de Avaliação 

Interna.  

Os documentos de análise e reflexão relativos ao Plano de Melhoria, elaborados 

pela Comissão de Avaliação Interna, foram divulgados através do Conselho 

Pedagógico e Conselho Geral. No entanto, ainda não foi disponibilizada 

informação através da página do Agrupamento.  

Foram elaborados inquéritos de satisfação, que abrangem diferentes dinâmicas 

da escola, à Comunidade Escolar (alunos, encarregados de educação, assistentes 

operacionais/técnicos e docentes), estando em conclusão a respetiva análise. 

Foram também implementadas ações, estas da responsabilidade do SPOE, tendo 

existido um reforço da responsabilidade dos encarregados de educação e 

respetivos alunos para a importância do percurso escolar, no âmbito da 

orientação escolar e profissional. Contudo, não foi implementada a medida 

“Continuidade/reforço do acompanhamento dos alunos em risco de abandono 

escolar”, visto que não existiu articulação por parte dos Diretores das Turmas 
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que envolviam alunos nestas situações, não havendo, por isso, nenhuma 

intervenção por parte da Psicóloga do Agrupamento. 

No âmbito da promoção da participação/adesão de alunos aos projetos e clubes, 

a atualização sistemática da página da internet/facebook, para a dinamização de 

projetos/clubes, ficou aquém do expectável, como referido pela docente 

responsável, na medida em que os professores responsáveis nem sempre 

disponibilizavam a informação. 

Tendo em vista a promoção do bem-estar e a relação com a escola, 

desenvolveram-se projetos de enriquecimento e embelezamento dos 

estabelecimentos escolares, nomeadamente com a adesão ao “Movimento 

Plantar Portugal”. Com a colaboração dos encarregados de educação, que 

forneceram plantas, da Comunidade circundante à escola-sede, através do 

empréstimo de utensílios agrícolas, e de alunos e professores, plantaram-se 

árvores e flores. Já a ação “Desenvolvimento, em articulação com os 

encarregados de educação, de projetos de criação de espaços para o desporto, 

arte e socialização”, não foi implementada. 

Em relação à ação de formação que visava a aquisição de competências para a 

resolução de problemas de indisciplina na sala de aula, esta encontra-se em 

execução pois, segundo informação da Coordenadora da Formação, está 

prevista a sua realização no próximo ano letivo.  

O trabalho desenvolvido pelos Diretores/Conselhos de Turma ao nível do 

controlo de faltas e sinalização de alunos em abandono escolar, é uma prática 

comum, seguindo todos os trâmites de acordo com a legislação em vigor. A 

existência de um docente interlocutor com a CPCJ de Felgueiras foi uma medida 

já implementada no ano transato, considerada bastante positiva. Contudo, não 

foi dado, nas turmas que envolviam situações de abandono escolar e, de acordo 

com informação dos Serviços de Psicologia do Agrupamento, não houve 

articulação do D.T. e este serviço. 

É evidente todo um trabalho consolidado de articulação entre todos os 

elementos dos Conselhos de Turma, tendo em vista a intensificação do trabalho 
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individualizado com os alunos que apresentam maiores dificuldades, bem como 

a definição de uma linha de atuação comum ao nível dos comportamentos 

desajustados reincidentes.  

Também já constitui uma dinâmica de trabalho a promoção de reuniões, 

individuais e em grupo-turma, com os encarregados de educação, envolvendo e 

responsabilizando-os no acompanhamento do percurso escolar dos seus 

educandos. 

É uma prática comum do Agrupamento a divulgação, através de diversos meios, 

nomeadamente nas páginas do Agrupamento/ Facebook, dos sucessos 

académicos dos alunos, ocorrendo para o efeito uma sessão solene para 

atribuição de prémios. 

Com vista a diminuir as situações de indisciplina dentro e fora da sala de aula, 

verificou-se uma maior operacionalização por parte da Equipa Multidisciplinar 

de Apoio e da Mediação de Conflitos, existindo uma intervenção mais numa 

perspetiva preventiva dos comportamentos desajustados. Foi levado a cabo uma 

otimização dos recursos humanos disponíveis, ou seja, uma gestão mais eficaz 

dos docentes afetos às duas equipas de trabalho. Incrementou-se a circulação de 

informação relativa às medidas corretivas e sancionatórias aplicadas. 

Numa perspetiva preventiva e de correção sobre os alunos reincidentes em 

comportamentos desajustados, realizaram-se palestras/workshop subordinado ao 

tema da indisciplina/bullying em articulação com o PES e a Coordenação de 

Diretores de Turma, bem como foi feito um acompanhamento dos alunos em 

contexto de sala de aula pelos elementos da equipa de mediação de conflitos. 

Não há evidências do reforço da utilização do quadro interativo, logo a medida 

não foi implementada. 

A nível de indisciplina, no 3.º período, o Agrupamento apresentou um total de 

21 participações disciplinares, sendo 16 referentes à EBL, resultando destas a 

abertura de 5 procedimentos disciplinares. Comparativamente à avaliação 

efetuada em maio, constatou-se uma diminuição muito significativa ao nível das 
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ocorrências, concluindo-se, assim, que as medidas adotadas surtiram o efeito 

desejado.  

De salientar que não foi disponibilizada informação do 6.ºC
1
, curso CEF / VOC 

da EBSF e do 5.ºB
2
 da EBL à Comissão de Avaliação Interna.  

Relativamente à assiduidade, no 3.º período, encontram-se em efetivo abandono 

escolar (nunca compareceram às aulas / deixaram de comparecer às aulas) 4 

discentes. Estas situações foram todas reportadas à CPCJ de Felgueiras.  
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2. Prestação do Serviço Educativo (planeamento e articulação; práticas 

de ensino e monitorização e avaliação do ensino e das aprendizagens) 

 

Neste domínio, foi possível concluir que os docentes deram continuidade ao seu 

trabalho de reflexão ao nível das medidas delineadas, não só ao nível dos 

Departamentos/Subdepartamentos, mas também ao nível dos Conselhos de 

Turma e Conselho Pedagógico.  

Como comprovam os documentos enviados pelos órgãos responsáveis, os 

Subdepartamentos mantêm, como prática corrente, a análise e reformulação dos 

procedimentos e formas de atuação nos domínios da avaliação das 

aprendizagens. Também é dada continuidade à reflexão das práticas educativas, 

identificando fatores de melhoria e fatores limitadores.  

Ao nível da aplicação de testes uniformizados, estes foram aplicados em algumas 

disciplinas/anos de escolaridade, com posterior análise ao nível do 

Subdepartamento e Conselho Pedagógico (1.º ciclo e Departamento de 

Matemática e Ciências). No entanto, ainda não é uma prática corrente em todos 

os níveis de ensino. 

Ao nível do planeamento e articulação, foram implementadas as ações 

relacionadas com as visitas de estudo no âmbito da articulação de conteúdos, 

promovendo a articulação vertical e horizontal. 

Quanto às práticas de ensino, a implementação da supervisão pedagógica entre 

pares, apesar de implementada a ação, esta necessita de ser sistematizada no 

próximo ano letivo.  

Os Subdepartamentos apresentaram propostas de ações de melhoria, de modo a 

adequar o Plano de Melhoria à sistematização das práticas experimentais. 

Também promoveram a participação de docentes e discentes em projetos com 

caráter experimental, incentivando a curiosidade científica, nomeadamente 

através dos projetos “Eco Escolas” e “Ciência na Escola”, no âmbito da Fundação 

Ilídio Pinho. 
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Também ao nível dos Conselhos de Turma/ Diretores de Turma, e no respeitante 

ao planeamento e articulação, são uma prática recorrente as propostas de 

articulação horizontal, bem como a sua articulação em Conselho de turma. 

No concernente às práticas de ensino, a indicação de alunos para a frequência da 

sala de grupos foi implementada. Contudo, nem sempre foi possível conciliar o 

horário dos discentes com este espaço. 

Tendo em vista a reflexão sobre as potencialidades e dificuldades sentidas pelos 

discentes, a Direção disponibilizou, no horário dos docentes, uma hora semanal 

conjunta para trabalho colaborativo. 

Relativamente à formação, no âmbito do planeamento e articulação, também já 

se encontram calendarizadas, para o próximo ano letivo, ações de formação que 

visam as inovações curriculares, no âmbito do PNPSEN, estando por isso esta 

ação em implementação. Não foram implementadas ações no âmbito dos 

quadros interativos, medida relacionada com as práticas educativas. 

Foram realizadas atividades de articulação entre os ciclos (1.º e 2.º), 

nomeadamente através da “Visita à Escola”.  

Encontra-se em implementação a ação “Divisão da turma, à hora da 

coadjuvação, em grupos”, da responsabilidade da Direção, em virtude de não ter 

sido fornecido crédito suficiente para todas as medidas aprovadas no PAE, pelo 

que o trabalho de oficina em Inglês e Português do 2.º ciclo foi atribuído a um 

docente com insuficiência de componente letiva, em fase avançada da 

elaboração de horários. 

Foram implementadas ações promotoras de uma cultura de avaliação interna no 

Agrupamento, aumentando a participação da comunidade educativa no 

processo de avaliação interna.  
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3. Liderança e Gestão (liderança, gestão e autoavaliação e 

melhoria) 

 

No campo de análise Liderança, são elaborados e apresentados ao Conselho 

Pedagógico, periodicamente, relatórios sobre avaliação do Plano de Atividades 

Anual. Para além disso, os alunos participam ativamente na avaliação das 

atividades em que estão envolvidos, existindo um reforço das exposições dos 

trabalhos elaborados por estes.  

Verificou-se uma rentabilização dos canais instituídos (página do Agrupamento, 

Plataforma Office365, Jornal Escolar…) como forma de comunicar eficaz e 

eficientemente, e sempre que foi solicitado, foi atualizada a informação relativa a 

todas as iniciativas de interesses e eventos do Agrupamento. 

Existe uma articulação sustentada entre o PAA e o PEA, tendo em vista a 

consecução dos objetivos definidos, reforçando as atividades de articulação 

vertical. 

Verificou-se um reforço de solicitação da disponibilização de recursos humanos, 

por exemplo, psicólogo, nomeadamente através do protocolo com o ISMAI 

para a realização de estágios no âmbito da Psicologia, bem como foi feita uma 

articulação com a Associação para o Desenvolvimento Integral de Barrosas, e 

ainda com a Rede Local de Intervenção Social, para colaborar no âmbito da 

ação social.  

Ao nível dos Subdepartamentos, e tendo em vista rentabilizar as medidas de 

apoio às aprendizagens dos alunos, foram propostas medidas de apoio às 

aprendizagens dos alunos a aplicar no âmbito de cada disciplina. Também se 

verificou um reforço na implementação de hábitos de partilha entre ciclos 

através da troca de materiais. 

Em articulação com os Subdepartamentos, foi disponibilizado material na sala de 

grupos para trabalhar com os discentes.  
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No sentido de melhorar a qualidade e a oferta dos espaços de desporto e de 

recreio e promover o bem-estar e a relação com a escola, promoveu-se o 

alargamento de outros espaços/equipamentos desportivos no recinto escolar, 

como, por exemplo, os criados na EBSF, as mesas de ping-pong e o mini campo 

de voleibol. Também foram feitas diligências junto da autarquia, para a pista de 

atletismo e caixa de areia. Verificou-se igualmente uma sensibilização para 

projetos de reciclagem e reaproveitamento de materiais para construção, com a 

participação ativa em Projetos de Reciclagem de Papel (“SPR”) e Óleos 

Alimentares (“Eco Movimento”) e a dinamização de projetos de Plantação de 

árvores e plantas no recinto escolar: “Plantar Portugal” e “Plantar Plantas 

Autóctones”. 

A Comissão de Avaliação Interna procedeu ao levantamento das ações 

desenvolvidas pelos diferentes órgãos, para posterior análise e reflexão, sendo 

elaborados relatórios trimestrais apresentados aos diversos órgãos, 

nomeadamente ao Conselho Pedagógico/Conselho Geral, relativos à 

implementações das ações constantes no Plano de Melhoria, contendo sugestões 

de melhoria. Esta comissão também aplicou inquéritos de satisfações aos alunos e 

encarregados de educação, onde era avaliada a eficácia das medidas de 

promoção do sucesso escolar. O relatório final da avaliação interna, após 

aprovação do Conselho Geral, será publicitado através dos diferentes meios de 

comunicação do Agrupamento. 

Podemos pois afirmar que foi instituída uma dinâmica de reflexão e análise, de 

diversos órgãos, sobre os dados de monitorização do Plano de Melhoria.  

No que concerne à ação relativa à emissão de parecer, por parte do Conselho 

Pedagógico, quanto aos critérios para a indicação de alunos para a frequência de 

medidas de apoio às aprendizagens, esta encontra-se em implementação, 

aconselhando-se a sua monitorização no início do próximo ano letivo. 

Não foi implementada uma ação de melhoria do Conselho Geral relativa à 

circulação da informação, nomeadamente minutas deste órgão, junto do pessoal 

docente e não docente do Agrupamento. 
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Privilegiou-se a manutenção dos equipamentos informáticos de modo a 

manterem-se operacionais com maior eficácia. 

Todas as ações da responsabilidade da Direção foram implementadas. Assim, 

foram implementadas medidas para melhorar a gestão de conflitos (pessoal 

docente e não docente), havendo disponibilidade dos membros da Direção, para 

o atendimento personalizado, estando atentos às situações de conflito. Também 

se verificou o reforço de um clima de confiança, reconhecimento e satisfação do 

pessoal docente e não docente. Houve um reforço no desenvolvimento de 

parcerias com entidades locais para a realização de atividades, destacando-se os 

protocolos para a concretização de estágios pedagógicos dos vocacionais e 

estando a ser estabelecidos os protocolos para os cursos profissionais. 

Ainda no sentido da valorização das lideranças intermédias, no presente ano 

letivo, houve um reforço das visitas às escolas por parte da Direção. Contudo, 

deverá haver um livro de registo de visitas.  

Não foram implementadas 3 ações relacionadas com a formação, a saber: 

Promoção de ações, de curta duração, no âmbito do Office 365, para pessoal 

docente e não docente; Palestras que envolviam os pais/encarregados de 

educação, em temas relacionados com a formação para a cidadania e Quadros 

interativos. 
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 CONCLUSÃO 

 

AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE MELHORIA – 3.º PERÍODO 

 

 

 

 

Neste relatório final, e como referido anteriormente, foram avaliadas as ações 

desenvolvidas ao longo do 3.º período, bem como aquelas que eram de 

implementação ao longo do ano letivo.  

É possível constatar que as ações, foram praticamente todas implementadas, 

havendo uma percentagem de não implementação de 6,21%, três no domínio 

dos Resultados, duas ao nível do domínio da Prestação de Serviço Educativo e 

seis no domínio da Liderança e Gestão. 
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R TOTAL

Resultados 49 10 3 0 62

Liderança e Gestão 62 8 6 0 76

Prestação de Serviço Educativo 32 5 2 0 39
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Com base na reflexão realizada, a Comissão de Avaliação Interna, faz as 

seguintes Recomendações: 

* Rever o Plano de Melhoria, eliminando as ações que já vêm sendo uma prática 

sistematizada no Agrupamento; 

* Focalizar o Plano de Melhoria, exclusivamente, nas áreas deficitárias e 

consideradas por isso prioritárias no Plano de Ação Estratégico, delineando ações 

de melhoria; 

* Todos os intervenientes devem envolver-se na proposta de ações apresentadas 

pelos órgãos dos quais são membros; 

 

Relativamente às ações não implementadas, ou parcialmente implementadas e 

das quais não há evidências claras: 

*Aplicação de testes uniformizados aos diferentes níveis de ensino; 

* Sistematização da supervisão pedagógica, visando a partilha de boas práticas 

pedagógicas; 

* Articulação entre os Diretores de Turma e o SPOE relativamente às situações de 

abandono escolar. 

Mais uma vez, um dos constrangimentos encontrados por esta comissão reside 

no facto de, a informação solicitada aos diversos órgãos, não estar em 

conformidade, nomeadamente a ausência ou informação pouco explícita das 

evidências e de que forma estas ações contribuíram para os respetivos domínios. 

 

 

Agrupamento de Escolas de Felgueiras, 14 junho de 2017 

A Comissão de Avaliação Interna 


