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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório foi elaborado pela Comissão de Avaliação Interna do Agrupamento de Escolas 

de Felgueiras, e tem como objetivo fazer o ponto da situação do trabalho desenvolvido pela 

Comissão ao longo do ano letivo 2016/2017. Este foi enquadrado legalmente pela Lei n.º 31/2002, 

de 20 de dezembro, que regula o sistema de educação e do ensino não superior e pelo Decreto-Lei 

n.º 137/2012, de 2 de julho, que aprova o regime de autonomia, administração e gestão dos 

estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário.  

Assim, após uma breve caraterização do Agrupamento, será apresentado o trabalho concretizado, 

que privilegiou os domínios dos “resultados” e “prestação do serviço educativo”, bem como a 

análise aos questionários de satisfação aplicados a alunos, encarregados de educação, pessoal 

docente e pessoal não docente. A avaliação das medidas implementadas no Plano de Melhoria foi 

também alvo de monitorização pela Comissão ao longo do ano letivo, tendo sido elaborados 

relatórios trimestrais que foram apresentados ao Conselho Pedagógico e ao Conselho Geral.   

Esta Comissão implementou ações promotoras de uma cultura de avaliação interna no 

Agrupamento, tendo sido elaborados folhetos informativos e um PowerPoint que foi divulgado 

junto da comunidade educativa. 

O objetivo deste relatório é propiciar uma reflexão ajustada ao nosso Agrupamento e, dando 

continuidade ao que foi feito no ano letivo transato, traçar um caminho conjunto, de forma 

integradora e convergente, com vista ao sucesso educativo dos nossos alunos e do Agrupamento, 

em geral. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO 

 

A sede do Agrupamento, Escola Básica e Secundária de Felgueiras, Pombeiro de Ribavizela, situa-

se na rua de Pombeiro de Ribavizela, 600 (lugar da Trofa), na freguesia de Pombeiro de Ribavizela, 

concelho de Felgueiras, localizando-se a noroeste da sede do município e desta dista cerca de 2 

quilómetros.  

As escolas que constituem o Agrupamento - o maior do concelho de Felgueiras, em termos 

territoriais e de número de estabelecimentos de ensino - pertencem às seguintes freguesias: 

 

O conjunto de escolas que integram a Educação Pré-escolar, os 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino 

Básico e o Ensino Secundário, distribuem-se por um raio máximo de 8 km, em relação à escola-

sede. 
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O Agrupamento de Escolas de Felgueiras é constituído por 11 estabelecimentos de ensino: 9 

estabelecimentos com Educação Pré-escolar e 1.º CEB; 2 Estabelecimentos com 2.º e 3.º CEB (1 

dos quais com Ensino Secundário – Escola-sede).  

A saber: 

Centro Escolar de Jugueiros 

Centro Escolar de Lagares 

Centro Escolar de Penacova 

Centro Escolar de Pombeiro de Ribavizela 

Centro Escolar de Regilde 

Centro Escolar de Sendim 

Centro Escolar de Torrados 

Escola Básica do Cruzeiro, Vizela (S. Jorge) 

Escola Básica do Fontão, Friande 

Escola Básica de Lagares, Felgueiras 

Escola Básica e Secundária de Felgueiras (escola-sede) 

 

Os alunos estão distribuídos de acordo com as tabelas seguintes: 

 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

 

 3 anos 4 anos 5 anos 6 anos Total 

CE de Jugueiros 2 6 5 0 13 

CE de Lagares 20 18 31 0 69 

CE de Penacova 8 5 11 1 25 

CE de Pombeiro de 

Ribavizela 

5 10 16 0 31 

CE de Regilde 0 9 6 0 15 

CE de Sendim 3 12 14 0 29 

CE de Torrados 12 10 15 0 37 

EB do Cruzeiro 4 6 4 0 14 

EB do Fontão 6 8 6 0 20 

Total 60 84 108 1 253 
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1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

 

 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano Total 

CE de Jugueiros 9 14 4 11 38 

CE de Lagares 24 34 31 26 115 

CE de Penacova 6 6 9 13 34 

CE de Pombeiro de 

Ribavizela 
17 28 26 21 92 

CE de Regilde 10 14 25 5 44 

CE de Sendim 8 17 18 13 56 

CE de Torrados 16 25 18 32 91 

EB do Cruzeiro 7 6 7 7 27 

EB do Fontão 4 6 7 7 24 

Total 101 150 135 135 521 

 

 

 

2º E 3º CICLOS (ESCOLA BÁSICA DE LAGARES) 

 

     Total 

5º Ano 
A2 B2 C2 D2 

84 
22 21 20 21 

6º Ano 
A2 B2 C2 _ 

62 
20 21 21 _ 

7º Ano 
A2 B2 _ _ 

52 
22 30 _ _ 

8º Ano 
A2 B2 C2 D2 

75 
21 20 20 14 

9º Ano 
A2 B2 C2 D2 

83 
17 24 24 18 

      

CEF3.1L 13 13 

VOCL3.2 20 20 
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2º, 3º CICLOS E ENSINO SECUNDÁRIO (ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE FELGUEIRAS) 

 

     Total 

5º Ano 
A1 B1 _ _ 

48 
25 23 _ _ 

6º Ano 
A1 B1 C1 _ 

68 
20 19 29 _ 

7º Ano 
A1 B1 C1 D1 

77 
19 24 20 14 

8º Ano 
A1 B1 C1 _ 

54 
19 20 15 _ 

9º Ano 
A1 B1 C1 _ 

65 
18 21 26 _ 

10º Ano 
A1 B1 _ _ 

50 
24 26 _ _ 

11º Ano 
A1 B1 _ _ 

30 
13 17 _ _ 

12º Ano 
A1 B1 _ _ 

34 
20 14 _ _ 

      

CEF3.1P 18 18 

VOCP3.2 13 13 

 

 

Os recursos humanos distribuem-se do seguinte modo: 

 

Recursos Humanos 2016/2017 

Discentes 1620 

Docentes 178 

Psicólogo 1 

Assistentes (Técnicos e Operacionais) 84 
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A Unidade de Apoio Especializado para a Educação de Alunos com Multideficiência e 

Surdocegueira Congénita (U.A.E.E.A.M.S.C.) apoia os seguintes alunos: 

 

Tipologia de deficiência N.º alunos 

Mental - cognitiva 3 

Neuromusculoesqueléticas e 
relacionadas com o movimento 

2 

Mental - Linguagem 1 

Surdocegueira congénita 1 
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3. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE AUTOAVALIAÇÃO 

 

No presente ano letivo, integram esta Comissão os elementos seguintes: 

 

 Ana Cristina Magalhães Braga - Representante do Pessoal docente; 

 Elisabete Almeida Gomes Rei - Representante do Pessoal docente; 

 Lucinda Maria dos Santos Cunha - Representante do Pessoal docente; 

 Mara Célia Marinho Abreu Vaz - Representante do Pessoal docente; 

 Rui Paulo Baptista Medeiros - Representante do Pessoal docente. 

 Pedro Manuel Pereira Afonso - Representante do Pessoal não docente (assistente 

técnico); 

 Zaida Freitas dos Santos Silva - Representante do Pessoal docente (psicóloga) 

 Ana Monteiro – Representante do Pessoal Discente. 

 

Os domínios de intervenção prioritários foram: 

Domínio 1 - Resultados 

Campo de análise: 

 Resultados académicos; 

 Resultados sociais; 

 Reconhecimento da Comunidade 

 

Domínio 2 – Prestação do serviço Educativo 

Campo de análise: 

 Planeamento e articulação; 

 Práticas de ensino; 

 Monitorização e avaliação do ensino e das aprendizagens. 

 

 

 

 

 



        Relatório Final da Comissão de Avaliação Interna do Agrupamento 
 

Ano letivo 2016/2017                                                                                                                 Página 10 
 

O processo de autoavaliação decorreu de acordo com o seguinte cronograma: 

 
NOVEMBRO 

 
DEZEMBRO 

 
JANEIRO 

 
FEVEREIRO 

 
MARÇO 

 
ABRIL 

 
MAIO 

 
JUNHO 

 
JULHO 

Elaboração do 
regimento 

Interno 

        

Elaboração do 
Plano de 
Trabalho 

        

 Preparação de 
informação 
para os E.E. 

       

 Verificação da 
aplicação de 
propostas de 

melhoria 

       

 Construção de 
instrumentos 
de recolha de 

dados 

       

  Construção de 
instrumentos de 

recolha de 
dados 

      

  Monitorização 
do Plano de 

Melhoria 

      

  Análise dos 
resultados 

escolares 1.ºP 

      

   Análise dos 
resultados 

escolares 1.ºP 

     

   Monitorização 
do Plano de 

Melhoria 

     

   Revisão dos 
inquéritos de 

satisfação 

     

    Monitorização 
do Plano de 

Melhoria 

    

    Elaboração do 
Relatório 

Intermédio 

    

     Análise dos 
resultados 

escolares 2.ºP 

   

     Aplicação dos 
questionários 
de satisfação 

   

      Aplicação dos 
questionários 
de satisfação 

  

      Monitorização 
do Plano de 

Melhoria 

  

       Análise e 
tratamento 
dos dados 

 

        Análise e 
tratamento 
dos dados 

        Elaboração do 
Relatório Final 
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4. Definição do termo de análise para o ano letivo 2016/2017 

 

Tendo em conta a análise dos gráficos seguintes, atendendo às conclusões do Relatório de 

Avaliação Externa 2015/2016, designadamente “Em síntese, considerando os indicadores 

anteriormente explicitados, conclui-se que os resultados observados se situam globalmente aquém 

dos valores esperados. Estes indicadores são demonstrativos de necessidade de uma análise 

reflexiva e rigorosa das efetivas dificuldades dos alunos com particular enfoque nos fatores 

internos explicativos do insucesso escolar, de modo a permitir a elaboração de planos de ação mais 

eficazes na promoção do sucesso académico.”, e às linhas orientadoras do Projeto Educativo do 

Agrupamento, a Comissão de Avaliação Interna, pelo segundo ano consecutivo, e visto ter sido 

elaborado um Plano de Melhoria e um Plano de Ação Estratégico, faz todo o sentido que se 

continue com o  termo de análise o sucesso escolar. 
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5. Análise dos resultados escolares 

5.1. Análise comparativa do sucesso entre os anos letivos 2015/16 e 2016/17 por ano 

de escolaridade / ciclo 

 

 

Comparativamente com o período análogo no ano transato, verifica-se uma melhoria 

dos resultados escolares no 1.º Ciclo, à exceção dos resultados no 1.º ano, onde se 

verificou uma ligeira diminuição do sucesso, pouco significativa. 

 



        Relatório Final da Comissão de Avaliação Interna do Agrupamento 
 

Ano letivo 2016/2017                                                                                                                 Página 13 
 

No concernente ao 2.º Ciclo, os resultados melhoraram, tanto no 5.º como no 6.º ano 

de escolaridade. 

 

 

Também no terceiro Ciclo, os resultados foram melhores este ano letivo 

comparativamente ao ano transato. 

 

Ao nível do ensino secundário, melhoraram os resultados no 10.º e 12.º anos, mas 

mantêm-se os resultados em linha no 11.ºano face ao ano transato. 
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5.2. Metas não atingidas por disciplina 

 

Tendo em conta que existe uma Comissão de Análise dos Resultados Escolares, irá dar-se enfoque às 

disciplinas cujas taxas de sucesso se situam abaixo das metas definidas para o ano letivo 2015/2016. A 

saber: 

 

 1.º Ciclo: 

 

1.º ano 

Disciplina Meta 
Taxa de 
sucesso 

Diferença 

Português 92,00% 88,12% -3,88% 

Matemática 93,15% 87,13% -6.02% 

 

Deve ser alvo de atenção especial a disciplina de Matemática pois a meta ficou aquém em cerca de 6%. 

 

 

2.º ano 

 

Disciplina Meta 
Taxa de 
sucesso 

Diferença 

Português 90,00% 87,92% -2,08% 

Matemática 96,01% 95,97% -0.04% 

 

             De salientar que a meta prevista a Português ficou um pouco aquém do expectável. 

 

3.º ano 

 

Disciplina Meta 
Taxa de 
sucesso 

Diferença 

Estudo do Meio 97,97% 97,78% -0,19% 
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Inglês 98,06% 97,78% -0,28% 

 

As metas a Estudo do Meio e Inglês ficaram ligeiramente abaixo da média, contudo 

não se verifica grande preocupação pois o sucesso é superior a 95%. 

De destacar que ao nível da disciplina de Matemática se verificou uma melhoria 

significativa de cerca de 4%. 

 

4.º ano 

 

Disciplina Meta 
Taxa de 
sucesso 

Diferença 

Português 98,40% 95,83% -2,57% 

Estudo do Meio 100,00% 99,25% -0,75% 

 

 

 2.º Ciclo: 

 

5.º ano 

Disciplina Meta 
Taxa de 
sucesso 

Diferença 

Educação Física 100,00% 99,24% -0,76% 

Educação Tecnológica 98,87% 98,47% -0,40% 

Educação Visual 98,47% 97,71% -0,76% 

História e Geografia de Portugal 84,71% 79,39% -5,32% 

Inglês 89,47% 89,31% -0,16% 

 

Relativamente à análise dos resultados no 5º ano, é de salientar a taxa de sucesso à 

disciplina de História e Geografia de Portugal, onde existe uma diferença de cerca de 

5% entre a meta prevista e a meta atingida, estando abaixo dos 80%. 
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Positivamente, temos de destacar a melhoria significativa à disciplina de Matemática, 

em cerca de 6,7%. 

 

6.º ano 

Disciplina Meta 
Taxa de 
sucesso 

Diferença 

Ciências Naturais 95,10% 92,00% -3,10% 

Educação Física 100,00% 99,20% -0,80% 

Educação Tecnológica 99,54% 98,40% -1,14% 

Educação Visual 99,74% 95,20% -4,54% 

Inglês 74,95% 71,77% -3,18% 

 

No que concerne ao 6º ano de escolaridade, algo preocupante é a disciplina de Inglês, 

cujo sucesso ronda os 89%, no 5.º ano e no 6.º ronda os 71%, com uma diferença de 

18%. 

Positivamente, devemos destacar a melhoria significativa às disciplinas de Matemática, 

em cerca de 13,9% e Português, em cerca de 9,7%. 

 

 3.º Ciclo: 

 

7.º ano 

Disciplina Meta 
Taxa de 
sucesso 

Diferença 

Educação Visual 92,97% 85,16% -7,81% 

Geografia 84,87% 80,47% -4,40% 

História 85,33% 83,59% -1,74% 

Matemática 61,55% 54,69% -6,86% 
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Relativamente a estes resultados, salienta-se a disciplina de Matemática, uma vez que 

a meta de sucesso se situa aproximadamente nos 61% e, apesar disso, a taxa de 

sucesso é inferior, cerca de 54%, o que é bastante preocupante. 

A Educação Visual a diferença é de cerca de 7% e a Geografia é de cerca de 4%. 

Destaque positivo vai para as disciplinas de Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (TIC), Francês, Ciências Naturais, Ciências Físico-Químicas, Inglês e 

Português, que ultrapassaram as metas previstas. 

 

8.º ano 

Disciplina Meta 
Taxa de 
sucesso 

Diferença 

Educação Física 100,00% 99,22% -0,78% 

 

          Neste ano não existe nada a destacar, pois a diferença é praticamente nula. 

Positivamente, salientam-se as disciplinas de Ciências Físico-Químicas, Francês, Ciências 

Naturais, Inglês, Português e TIC. Todavia, a disciplina de Matemática foi a que mais se 

destacou, tendo ultrapassado a meta em cerca de 20%. 

 

 

9.º ano 

Disciplina Meta 
Taxa de 
sucesso 

Diferença 

Ciências Fisico-Quimicas 83,58% 79,45% -4,13% 

Educação Física 100,00% 99,32% -0,68% 

Educação Visual 100,00% 99,32% -0,68% 

Geografia 99,88% 97,95% -1,93% 

 

Neste ano, o destaque vai para a disciplina de Ciências Físico-Químicas, que apresenta 

uma diferença que ronda os 4%, estando abaixo dos 80% de sucesso. 
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Positivamente, salientam-se as disciplinas de Ciências Naturais, História, Português e 

TIC. Contudo, a disciplina de Matemática foi a que mais se destacou, tendo ultrapassado 

a meta em cerca de 20%, seguida de Inglês, que ultrapassou a meta em cerca de 18%. 

 

 Ensino Secundário: 

 

        10.º ano 

Disciplina Meta 
Taxa de 
sucesso 

Diferença 

Filosofia 95,74% 79,13% -16,61% 

Inglês I 97,50% 93,75% -3,75% 

 

Muito preocupante é o caso da disciplina de Filosofia, cuja margem de diferença é de 16,61%, 

estando o sucesso abaixo dos 80%. 

As disciplinas que se destacaram positivamente foram Matemática, que ultrapassou a meta 

em 56%, passando de um nível negativo de insucesso, para 100% de sucesso, e Física e 

Química, que ultrapassou a meta em cerca de 47%. 

 

        11.º ano 

Disciplina Meta 
Taxa de 
sucesso 

Diferença 

História A 100,00% 92,86% -7,14% 

Alemão 100,00% 85,71% -14,29% 

Português 98,25% 92,00% -6,25% 

 

Relativamente ao 11.º ano, o resultado mais preocupante é o da disciplina de Alemão, cuja 

discrepância é de 14%. A História e a Português, apesar de ultrapassarem os 90% de sucesso, 

ficaram aquém das metas previstas. 

Mais uma vez se destaca a disciplina de Matemática, que ultrapassou a meta em cerca de 19%, 

e Física e Química, que ultrapassou a meta em cerca de 25%. 
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        12.º ano 

Disciplina Meta 
Taxa de 
sucesso 

Diferença 

História A 100,00% 92,86% -7,14% 

 

No 12.º ano, a disciplina de História, apesar do sucesso ser superior a 90%, continua a ficar 

aquém da meta definida. 

Destaca-se novamente a disciplina de Matemática, que ultrapassou a meta em cerca de 28%. 

 

NOTA: No que se refere aos resultados da avaliação externa, à data da entrega deste relatório, a 

Comissão de Avaliação Interna ainda não dispunha de dados suficientes para efetuar uma análise 

detalhada dos mesmos. Esta análise deverá ser realizada no início do próximo ano letivo. 
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6. Questionários de satisfação 

 

Foram reformulados os questionários de satisfação a aplicar à Comunidade Escolar, 

nomeadamente: 

  

 alunos: 4.º Ano (1º ciclo), 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, Ensino Secundário, Cursos 

de Educação e Formação e Cursos do Ensino Vocacional; 

 

 encarregados de educação: Pré-escolar; 4.º Ano (1º ciclo), 2.º e 3.º Ciclos do Ensino 

Básico, Ensino Secundário, Cursos de Educação e Formação e Cursos do Ensino 

Vocacional; 

 

 pessoal docente; 

 

 pessoal não docente;  

 

6.1. Áreas avaliadas 

 

Nos questionários aplicados a alunos, encarregados de educação e pessoal docente, privilegiaram-

se as seguintes áreas: 

 

 Resultados; 

 Prestação do Serviço Educativo; 

 Liderança e Gestão. 

 

Nos questionários aplicados ao pessoal não docente, privilegiaram-se as seguintes áreas: 

 

 Imagem Global da Escola; 

 Organização e Gestão Escolar; 

 Envolvimento e Participação; 

 Liderança. 
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6.2. Aplicação, recolha e tratamento dos dados 

 

Aplicaram-se os questionários, entre os meses de maio e julho, para abranger o maior número de 

elementos, de forma aleatória (utilizando uma “Random Number Table”) e anónima, 

preferencialmente com preenchimento online. 

No mês de julho, foi feito o tratamento de todos os questionários aplicados, procedendo-se à 

análise dos resultados, bem como à preparação e apresentação das respostas dadas à comunidade 

educativa. 

Foi considerado ponto forte a soma das respostas “Concordo” e “Concordo Totalmente”, igual ou 

superior a 75%. 

Foi considerado ponto fraco a soma das respostas “Discordo Totalmente” e “Discordo” igual ou 

superior a 30%. 

Foram ainda considerados um conjunto de aspetos a melhorar em cada domínio, além de aspetos 

positivos e negativos. 
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7. Conclusões 

 

Tendo em conta o que foi analisado relativamente ao termo de análise privilegiado para este ano 

letivo, o sucesso escolar, chega-se às seguintes conclusões: 

 

 Diminuição da taxa de insucesso no 2.º ano à disciplina de Matemática, face ao ano 

transato; 

 Aumento do insucesso à disciplina de Português no 4.º ano de escolaridade; 

 A disciplina de Matemática diminuiu o grande insucesso, no 2.º, 3.º ciclos (à exceção do 7.º 

ano de escolaridade) e ensino secundário; 

 Melhoria dos resultados escolares à disciplina de Português no 2.º e 3.ºciclos; 

 Melhoria dos resultados escolares às disciplinas de Português e Inglês do 7.º ao 9.º anos; 

 É preocupante o insucesso na disciplina de História e Geografia de Portugal no 5.º ano, que 

ronda os 21%, e que aumentou face ano transato; 

 Os resultados escolares, de um modo global, são melhores face ao ano transato. 

 

Tendo em conta o que foi analisado relativamente aos questionários de satisfação aplicados, aqui 

se apresentam os pontos fortes e pontos fracos assinalados pelos diferentes inquiridos: 

 

 

 De acordo com a opinião dos encarregados de educação (Pré-escolar): 

 

1.º DOMÍNIO – Resultados 

 

 Pontos Fortes 

 Satisfação com o desenvolvimento do educando; 

 Informação relativa à aprendizagem do educando; 

 Boa relação educadora/aluno; 

 Boa relação de amizade entre os alunos; 

 Incutidas regras de disciplina e respeito pelos outros; 

 Utilidade das reuniões com a educadora; 
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 Eficiência da educadora na resolução de problemas; 

 Preocupação do Agrupamento com o desenvolvimento global do aluno 

(este era um aspeto a melhorar apresentado no ano letivo anterior, tendo a 

percentagem de encarregados de educação, sem opinião, descido de 24% 

para 16%). 

 

 Pontos Fracos 

 Nada a destacar. 

 

2.º DOMÍNIO – Prestação do serviço educativo 

 

 Pontos Fortes 

 As atividades desenvolvidas correspondem às expetativas dos pais; 

 A educadora promove o trabalho autónomo. 

 

 Pontos Fracos 

 Nada a registar. 

 

 

 

3.º Domínio – Liderança e gestão 

 

 Pontos Fortes 

 Organização e funcionamento da escola; 

 Segurança do educando; 

 Instalações em bom estado de limpeza e conservação; 

 Satisfação com o funcionamento dos serviços administrativos; 

 Eficácia e correção na ação dos funcionários junto das crianças; 

 Incentivo dos encarregados de educação na interação com alunos NEE; 

 Incentivo aos pais para apoiar aprendizagens dos educandos; 

 Satisfação pelo trabalho desenvolvido pela educadora com as crianças; 
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 Incentivo à participação das famílias nas atividades escolares; 

 A opinião dos encarregados de educação é tida em consideração; 

 Boa comunicação entre pais e o jardim de infância; 

 Comunicação clara e simples por parte da Direção do Agrupamento (este 

era um aspeto a melhorar apresentado no ano letivo anterior, tendo a 

percentagem de encarregados de educação, sem opinião, descido de 34% 

para 18%); 

 Gosto pela frequência do jardim de infância. 

 

 Pontos Fracos 

 Nada a registar. 

 

 

 De acordo com a opinião dos encarregados de educação (4º ano): 

 

1.º DOMÍNIO – Resultados 

 

 Pontos Fortes 

 Alunos incentivados a estudar e a obter bons resultados; 

 Conhecimento dos critérios de avaliação; 

 Informação adequada e atempada quanto à evolução dos resultados dos 

alunos; 

 As avaliações são justas; 

 Boa relação professor/aluno; 

 Bons amigos na escola; 

 Regras de disciplina incutem o respeito pelos outros; 

 Os conflitos são resolvidos com justiça e de forma pedagógica; 

 Preocupação da escola com o insucesso e abandono escolar e tomada de 

medidas para o combater. 
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 Pontos Fracos 

 Nada a registar. 

 

2.º DOMÍNIO - Prestação do serviço educativo 

 

 Pontos Fortes 

 O ensino na escola é bom; 

 O ensino ministrado corresponde às expetativas dos encarregados de 

educação; 

 Os apoios contribuem para melhorar o processo de aprendizagem; 

 Os professores promovem hábitos de estudo e de trabalho autónomo; 

 

 Pontos Fracos 

 Nada a registar. 

 

3.º DOMÍNIO – Liderança e Gestão 

 

 Pontos Fortes 

 Organização e funcionamento da escola; 

 A Escola preocupa-se com a segurança na circulação dos alunos à entrada e 

saída da escola; 

 O meu educando está seguro na escola; 

NOTA: os itens relacionados com a segurança na escola melhoraram em 

relação ao ano letivo transato. 

 Instalações da escola em bom estado de limpeza, 

 Instalações da escola em bom estado de conservação; 

 Funcionamento dos serviços administrativos; 

 Os funcionários ajudam os alunos quando estes os procuram para resolver 

assuntos; 

 Incentivo à interação com os alunos com NEE; 

 O professor titular promove a participação dos encarregados de educação 



        Relatório Final da Comissão de Avaliação Interna do Agrupamento 
 

Ano letivo 2016/2017                                                                                                                 Página 26 
 

no processo ensino-aprendizagem; 

 Satisfação com o trabalho desenvolvido pelo professor titular; 

 Incentivo à participação das famílias nas atividades escolares; (este item 

constituía um aspeto a melhorar no relatório do ano letivo anterior, no qual 

17% dos Encarregados de Educação considerava não ser incentivado a 

participar nas atividades escolares) 

 As opiniões dos Encarregados de Educação são tidas em consideração; (este 

item também melhorou significativamente em relação ao ano letivo 

anterior, em que era apontado como um aspeto a melhorar)  

 A Direção do Agrupamento está sempre disponível para responder às 

solicitações dos Encarregados de Educação; (este ponto melhorou em 

relação ao ano letivo anterior em que era apresentado como um aspeto a 

melhorar) 

 A Direção comunica com encarregados de educação de forma clara e 

simples; 

 A Direção do Agrupamento está a fazer um bom trabalho. 

 Gosto que o meu educando frequente esta escola. 

 

 Pontos Fracos 

 Nada a destacar. 

 

 De acordo com a opinião dos encarregados de educação (2.º e 3.º Ciclos e Ensino Secundário – 

Ensino Regular): 

 

1.º DOMÍNIO – Resultados 

 

 Pontos Fortes 

 Incentivo ao estudo; 

 Conhecimento dos critérios de avaliação; 

 Informação adequada e atempada sobre os resultados escolares; 

 As avaliações são justas; 
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 Boa relação professor/aluno; 

 Relação de amizade entre os alunos; 

 As regras de disciplina incutem respeito pelos outros. 

 

 Pontos Fracos 

 Nada a registar. 

 

 

2.º DOMÍNIO- Prestação do Serviço Educativo 

 

 Pontos Fortes 

 Qualidade do ensino na escola (este item melhorou em relação ao ano 

letivo transato, passando de um ponto a melhorar para um ponto forte); 

 O ensino corresponde às expetativas (este item melhorou em relação ao 

ano letivo transato, passando de um ponto a melhorar para um ponto 

forte); 

 Conhecimento sobre os apoios disponibilizados; 

 Contributo dos apoios para melhoria das aprendizagens; 

 Promoção do desenvolvimento de hábitos de estudo e de trabalho 

autónomo; 

 

 

 Pontos Fracos 

 Nada a registar. 

 

3.º DOMÍNIO – Liderança e Gestão 

 

 Pontos Fortes 

 Funcionamento dos serviços administrativos; (constituía um ponto a 

melhorar no ano letivo transato) 

 Funcionamento da papelaria/reprografia; 
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 O Diretor de Turma promove a participação dos encarregados de educação 

no processo de ensino e aprendizagem; 

 Trabalho desenvolvido pelo Diretor de Turma; 

 Gosto em que o educando frequente esta escola. 

 

 Pontos Fracos 

 Nada a registar. 

 

 

 De acordo com a opinião dos alunos (1.º ciclo): 

 

1.º DOMÍNIO – Resultados 

 

 Pontos Fortes 

 Assiduidade e pontualidades dos alunos; 

 Conhecer e cumprir as regras de comportamento definidas pela escola; 

 Boa relação com os professores; 

 Boa relação entre os alunos; 

 Boa relação entre os alunos e o pessoal não docente; 

 Os problemas de indisciplina são resolvidos com justiça; 

 Assiduidade e pontualidade dos professores; 

 Participação na definição das regras para o bom funcionamento das aulas; 

 Conhecer os critérios de avaliação; 

 Os professores dialogam com os alunos acerca dos seus progressos e dificuldades; 

 Os discentes são avaliados de forma justa; 

 Os docentes conhecem as potencialidades dos seus alunos; 

 Os professores elogiam os alunos em frente aos colegas quando fazem um bom 

trabalho; 

 Participação nas atividades propostas. 

 A escola preocupa-se com o insucesso e toma medidas para o diminuir. 

 



        Relatório Final da Comissão de Avaliação Interna do Agrupamento 
 

Ano letivo 2016/2017                                                                                                                 Página 29 
 

 

 Pontos Fracos 

 Nada a registar. 

 

 

2.º DOMÍNIO – Prestação do serviço educativo 

 

 Pontos Fortes 

 Os alunos portam-se bem na sala de aula; 

 Os alunos percebem o que os professores explicam; 

 Os professores estimulam a participação na sala de aula; 

 Os professores exigem que os alunos trabalhem e se apliquem; 

 Os alunos fazem sugestões sobre o funcionamento das aulas; 

 Os professores aceitam sugestões sobre o funcionamento das aulas; 

 Os professores utilizam com regularidade a escola virtual; 

 Os professores utilizam com regularidade os quadros interativos; 

 As aulas de apoio ajudam o sucesso educativo; 

 Realização de experiências regularmente; 

 As visitas de estudo melhoram e facilitam a aprendizagem; 

 Problemas ocorridos na escola são lá resolvidos. 

 O apoio educativo ajuda a melhorar as notas; 

 

 

 Pontos Fracos 

 Nada a destacar. 

 

3.º DOMÍNIO – Liderança e gestão 

 

 Pontos Fortes 

 Organização e funcionamento da escola; 

 Preocupação com a segurança à entrada e saída da escola; 
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 Os alunos sentem-se seguros na escola; 

 Limpeza da escola e conservação da mesma; 

 Funcionamento da cantina; 

 O atendimento pelos funcionários; 

 Interação com os alunos com NEE; 

 Conhecimento e participação nos projetos da escola; 

 Conhecimento das atividades do PAA e participação nas mesmas; 

 Os alunos fazem sugestões de atividades para o PAA; 

 O professor titular de turma ouve os problemas e aceita sugestões; 

 Papel desempenhado pelo professor titular no acompanhamento dos 

alunos; 

 Os pais vão regularmente à escola e estão atentos ao dia a dia dos seus 

educandos; 

 Gostam da escola; 

 Utilização e funcionamento da cantina; 

 

 Pontos Fracos 

 Nada a registar. 

 

 

 

 De acordo com a opinião dos alunos (2.º/3.º ciclos e Ensino Secundário): 

 

1.º DOMÍNIO – Resultados 

 

 Pontos Fortes 

 Assiduidade e pontualidade dos alunos; 

 Conhecimento e cumprimento das regras de comportamento; 

 Bom relacionamento com docentes, colegas e funcionários; 

 Assiduidade e pontualidade dos professores; 

 Participação na definição das regras; 
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 Conhecimento dos critérios de avaliação; 

 Diálogo com os professores sobre os progressos e dificuldades; 

 Diálogo com os professores sobre os resultados da avaliação; 

 Os alunos são avaliados com justiça; 

 Os professores conhecem as potencialidades dos alunos; 

 Participação nas atividades propostas; 

 Colaboração entre alunos na realização dos trabalhos propostos pelos 

docentes; 

 Os professores elogiam os alunos diante dos colegas quando fazem um 

bom trabalho; 

 

 Pontos Fracos 

 Nada a registar. 

 

 

2.º DOMÍNIO – Prestação do Serviço Educativo 

 

 Pontos Fortes 

 Os professores explicam bem a matéria; 

 Os docentes estimulam a participação dos alunos nas aulas; 

 Os professores exigem que os alunos trabalhem e se apliquem; 

 As visitas de estudo contribuem para melhorar e facilitar a aprendizagem; 

 A sala de grupos ajuda a melhorar as notas (a afirmação não era aplicável a 

68% dos inquiridos); 

 A prestação de apoio ajuda a melhorar as notas (a afirmação não era 

aplicável a 71% dos inquiridos e apenas 1% respondeu negativamente); 

 O apoio ao estudo ajuda a melhorar as notas (a afirmação não era aplicável 

a 68% dos inquiridos e apenas 3% respondeu negativamente); 

 A oficina de línguas ajuda a melhorar as notas (a afirmação não era 

aplicável a 70% dos inquiridos e apenas 1% respondeu negativamente); 

 Dos 44% dos inquiridos aos quais se aplicava a afirmação “A Preparação 
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para as Provas Finais ajuda-me a melhorar as notas”, apenas 4% discordou;  

 Dos 14% dos inquiridos aos quais se aplicava a afirmação “A Preparação 

para os Exames Finais ajuda-me a melhorar as notas”, 10% respondeu 

afirmativamente; 

 

 Pontos Fracos 

 Nada a registar. 

 

 

3.º DOMÍNIO – Liderança e Gestão 

 

 Pontos Fortes 

 Os alunos sabem que no Agrupamento existe uma sala de apoio a alunos 

com multideficiência; 

 O diretor de turma ouve os problemas e sugestões dos alunos; 

 O diretor de turma é importante porque acompanha os alunos de perto; 

 Os pais estão atentos ao dia a dia na escola; 

 A secretaria, a papelaria/ reprografia e o bar funcionam bem; 

 

 Pontos Fracos 

 Nada a referir. 

 

 

 De acordo com a opinião dos alunos (VOC/CEF): 

 

1.º DOMÍNIO – Resultados 

 

 Pontos Fortes 

 Assiduidade e pontualidade dos alunos; 

 Diálogo com os professores sobre os resultados da avaliação; 

 A avaliação é justa; 
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 Colaboração entre alunos na realização de trabalhos propostos pelos 

professores. 

 

 Pontos Fracos 

 Nada a registar. 

 

 

2.º DOMÍNIO – Prestação do serviço educativo 

 

 Pontos Fortes 

 O ensino vocacional é mais fácil do que o ensino regular. 

 

 Pontos Fracos 

 31% dos inquiridos discorda que o comportamento da turma seja 

satisfatório; 

 44% dos inquiridos discorda que os professores utilizam com regularidade a 

escola virtual; 

 37% dos inquiridos discorda com a afirmação “Os professores utilizam com 

regularidade os quadros interativos”; 

 44% dos inquiridos discorda que a carga horária dos cursos seja adequada;  

 

 

3.º DOMÍNIO – Liderança e Gestão 

 

 Pontos Fortes 

 Nada a registar 

 

 Pontos Fracos 

 31% dos inquiridos discorda que se sente seguro na escola; 

 31% dos inquiridos discorda que a escola seja limpa; 

 50% dos inquiridos discorda que as instalações estejam bem conservadas; 
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 31% dos inquiridos discorda que seja bem atendido pelos funcionários; 

 31% dos inquiridos discorda que interage com alunos com NEE; 

 31% dos inquiridos discorda que tem conhecimento das atividades do PAA; 

 31% dos inquiridos discorda que participe nas atividades do PAA; 

 37% dos inquiridos discorda que faz sugestões para as atividades do PAA; 

 56% dos inquiridos discorda que os pais vão regularmente à escola; 

 44% dos inquiridos discorda que goste da escola; 

 38% dos frequentadores da cantina discordam que esta funcione bem; 

 

 

 De acordo com a opinião dos professores: 

 

1.º DOMÍNIO – Resultados 

 

 Pontos Fortes 

 Assiduidade e pontualidade dos alunos; 

 Os docentes dão a conhecer as regras de comportamento definidas pela 

escola; 

 Relação de respeito entre professor/aluno; 

 Boa relação entre os alunos; 

 Boa relação entre os alunos e o pessoal não docente; 

 Assiduidade e pontualidade dos docentes; 

 Os docentes definem com os alunos as regras para o bom funcionamento 

das aulas; 

 Os docentes informam os alunos relativamente aos critérios de avaliação; 

 Os professores dialogam com os alunos acerca dos seus progressos e 

dificuldades; 

 Os docentes discutem com os alunos os resultados da sua avaliação; 

 Os discentes são avaliados de forma justa; 

 Os docentes conhecem as potencialidades dos seus alunos; 

 O aluno é reconhecido pelo seu bom desempenho. 
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 Pontos Fracos 

 Nada a registar 

 
 

2.º DOMÍNIO – Prestação do serviço educativo 

 

 Pontos Fortes 

 Os professores promovem um ambiente tranquilo à aprendizagem; 

 A matéria é lecionada de forma clara e percetível para os alunos; 

 Os professores estimulam a participação dos alunos na sala de aula; 

 Os professores são exigentes com os alunos; 

 Os alunos fazem sugestões sobre o funcionamento das aulas; 

 Os professores modificam o seu comportamento/prática letiva face a 

sugestões pertinentes dos alunos; 

 A prática de assessorias pedagógicas/coadjuvações contribui para o sucesso 

escolar; 

 As aulas de apoio educativo promovem o sucesso escolar dos alunos;  

 A biblioteca é um recurso que promove o sucesso dos alunos; 

 O apoio dos Serviços de Psicologia e Orientação Educativa contribui para o 

sucesso educativo; 

 Recurso a metodologias diversificadas; 

 Investimento na formação para enriquecimento das práticas letivas; 

 Planificação das aulas; 

 Orientação da ação educativa tendo em conta os documentos 

estruturantes do Agrupamento; 

 Contributo dos docentes para o Plano de Melhoria do Agrupamento; 

 Existe trabalho colaborativo entre docentes; 

 Integração dos alunos com NEE; 

 A Unidade de Apoio Especializado para a Educação a Alunos com 

Multideficiência e Surdocegueira Congénita constitui um recurso de 

integração na escola. 
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 Pontos Fracos 

 Pouca utilização do quadro interativo – 31% dos inquiridos não utiliza com 

regularidade e 33% não tem opinião. 

 

3.º DOMÍNIO – Liderança e Gestão 

 

 Pontos Fortes 

 Organização e funcionamento da escola; 

 Segurança na circulação de alunos à entrada e saída da escola; 

 Há segurança na escola; 

 Higiene e limpeza na escola; 

 Bom funcionamento dos Serviços Administrativos; 

 Os serviços do bar funcionam bem; 

 Os serviços de papelaria/reprografia funcionam bem; 

 A Biblioteca funciona bem; 

 Pessoal não docente é eficiente e colaborativo; 

 Participação dos alunos nas atividades; 

 Promoção da aproximação dos encarregados de educação à escola; 

 A Direção fomenta a participação dos pais na vida da escola; 

 Conhecimento dos documentos estruturantes do Agrupamento; 

 Adequação das atividades propostas no Plano de Atividades Anual; 

 Participação docente na autoavaliação da escola; 

 A Direção do Agrupamento desenvolve estratégias de abertura e 

aproximação à Comunidade (aspeto considerado a melhorar no ano 

transato); 

 Bom trabalho dos coordenadores de departamento/subdepartamento; 

 Bom trabalho dos coordenadores de diretores de turma; 

 Preocupação da escola com o insucesso e abandono escolar, adotando 

medidas para os combater; 

 O clima da escola é saudável; 
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 Gosto em trabalhar nesta escola; 

 Qualidade das refeições da cantina. 

 

 Pontos Fracos 

 Nada a registar. 

 

 

 De acordo com a opinião do pessoal não docente: 

 

1.º DOMÍNIO – Imagem Global da Escola 

 

 Pontos Fortes 

 Satisfação com os espaços reservados para o PND; 

 Satisfação com as condições de trabalho; 

 Cortesia do pessoal docente para com o pessoal não docente. 

 

 Pontos Fracos 

 Nada a registar. 

 

 

2.º DOMÍNIO – Organização e Gestão Escolar 

 

 Pontos Fortes 

 Boas condições de higiene 

 Boas condições de segurança; 

 Conhecimento de forma adequada de todas as suas funções e tarefas; 

 Bom serviço prestado pelo bar; 

 

 Pontos Fracos 

 31% dos inquiridos não considera que participe no plano de formação. 
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3.º DOMÍNIO – Envolvimento e Participação 

 
 Pontos Fortes 

 Nada a registar. 

 

 Pontos Fracos 

 33% dos inquiridos afirma que não participa em reuniões para debater a 

melhoria dos processos da escola e 34% não tem opinião; 

 31% dos inquiridos afirma que não participa na definição de regras de 

disciplina na escola e 33% não tem opinião; 

 
 
4.º DOMÍNIO – Liderança 

 
 Pontos Fortes 

 Nada a registar. 

 

 Pontos Fracos 

 Nada a registar. 

 

MELHORIAS VERIFICADAS face ao ano transato (opinião dos Encarregados de Educação): 

 

 Segurança na escola; 

 Funcionamento do refeitório; 

 Visitas de estudo para fora do país; 

 Relação entre elementos de Comunidade Educativa; 

 Existência de mais diversão nos tempos livres dos alunos; 

 Site do Agrupamento; 

 Mais apoios; 

 Incentivo ao desporto; 

 Assistentes técnicos/operacionais mais prestáveis. 
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MELHORIAS VERIFICADAS face ao ano transato (opinião alunos): 

 

 Salas mais bonitas (1.º ciclo); 

 Os professores (1.º ciclo); 

 O serviço na cantina; 

 Organização da escola; 

 O comportamento dos alunos; 

 Assistentes operacionais mais prestáveis; 

 Interação entre professores e alunos; 

 Mais diversão nos tempos livres; 

 Atividades realizadas, nomeadamente visitas de estudo ao estrangeiro; 

 Apoios disponibilizados; 

 Melhor acesso à internet. 

 

MELHORIAS VERIFICADAS face ao ano transato (opinião dos docentes): 

 

 Comportamento dos alunos; 

 Relacionamento entre docentes; 

 A existência da caixa de sugestões; 

 Mais atividades que envolveram a Comunidade Educativa; 

 O desporto escolar; 

 O trabalho colaborativo; 

 Aplicação de medidas como a TurmaMais; 

 Mais assistentes operacionais; 

 Promoção da mediação de conflitos. 

 

MELHORIAS VERIFICADAS face ao ano transato (opinião do pessoal não docente): 

 

 No relacionamento entre os seus pares; 

 Secretaria aberta à hora do almoço. 
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8. Propostas de melhoria – e seu grau de implementação  

 

Relativamente ao termo de análise privilegiado para este ano letivo, o sucesso escolar: 

 

 Visto que as medidas definidas no Plano de Ação Estratégica, que foram de encontro às 

fragilidades do Agrupamento, alcançaram resultados positivos, deve dar-se continuidade a estas, 

alargando-as a outros níveis de ensino; 

  Reforçar as assessorias ou coadjuvações (com possibilidade de desdobramento) e monitorizar, de 

forma sistemática, todos os procedimentos, nomeadamente a Português e Matemática, a fim de 

melhorar os resultados internos/externos, fundamentalmente nas turmas mais numerosas e/ou 

com maiores taxas de insucesso (já implementada, mas deve ser dada continuidade); 

 Continuar a disponibilizar apoios, para as disciplinas sujeitas a provas de aferição, só para 

discentes que apresentem dificuldades de aprendizagem; 

 Dar continuidade ao trabalho colaborativo (medida implementada este ano letivo) pois foi 

considerado pelos docentes uma mais-valia;  

 

Relativamente à análise feita aos questionários de satisfação aplicados: 

 

 Divulgar, de forma clara, as funções do Conselho Geral; 

 Divulgar a toda a comunidade educativa as atas das reuniões do Conselho Geral; 

 Formação para os docentes ao nível dos quadros interativos, pois a sua utilização motiva os 

discentes e possibilita uma aprendizagem mais eficaz; 

 Reforço na circulação da informação no Agrupamento; 

 Repensar o horário de alguns serviços, nomeadamente a papelaria/reprografia; 

 Publicitar os pontos fortes do Agrupamento, através de jornais, outdoors; 

 Incrementar a realização de reuniões entre o pessoal não docente e a Direção, com vista à 

apresentação de sugestões que visem a melhoria do funcionamento da escola; 

 Manutenção dos equipamentos escolares; 

 Maior valorização do trabalho desenvolvido pelo pessoal docente e não docente; 

 Melhorar a comunicação entre o pessoal não docente e as suas chefias; 
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 Rever o funcionamento da sala de grupos, pois uma percentagem significativa de docentes (39%) 

não tem opinião sobre a eficácia da implementação desta medida; 

 Melhorar a informação relativa aos cursos e saídas profissionais; 

 Incentivar a comunidade escolar apresentar propostas para o PAA, nomeadamente em reuniões 

com os alunos, encarregados de educação e diretor de turma, e responsável pelo pessoal não 

docente/funcionários; 

 Melhorar a divulgação dos projetos existentes na escola, incrementando a participação dos 

alunos; 

 Fomentar a participação dos encarregados de educação nas atividades escolares; 

 Os docentes devem ser mais interventivos, e mesmo quando não solicitados, devem ter a 

iniciativa de sugerir melhorias através dos órgãos que os representam; 

 A Direção deve promover ações de aproximação a todos os intervenientes do processo educativo; 

 Estabelecer parceria com uma instituição do Ensino Superior, tendo em vista a supervisão de todo 

o processo de autoavaliação do Agrupamento. 

 

Concluindo, uma vez que já foram identificados os pontos fortes e fracos, assim como as melhorias 

em vários domínios, como verificado nos questionários de satisfação, considera-se fundamental 

continuar a implementar uma cultura de autoavaliação como forma de alcançar o sucesso, cada 

vez mais, em todos os domínios do Agrupamento. 

 

 

 

 

Comissão de Avaliação Interna 

17 de julho de 2017 


