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Enquadramento 
 
 
Versão preliminar para análise e discussão na âmbito das estruturas intermédias/Conselho Geral 

visando a densificação e o aprofundamento das razões explicativas dos desvios/tendências 

identificados nos resultados obtidos, assim como a elaboração de propostas de melhoria que 

potenciem o desempenho da organização. 

 Nos quadros de apresentação de dados efetua-se uma análise sinóptica de avaliação do 

desenvolvimento de cada indicador, permitindo inferir do alcance do objetivo definido, avaliada 

numa escala de 1 a 5, com a seguinte definição: 

1. Indicador sem dados de resultados por não ter sido avaliado. 

2. Indicador com resultados abaixo do previsto e com mais do dobro da tolerância definida. 

3. Indicador com resultados abaixo do previsto, entre uma vez e o dobro da tolerância definida. 

4. Indicador com resultados dentro da tolerância definida. 

5. Indicador com resultados acima da tolerância definida. 
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1 2 3 4 5 
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Relatório de avaliação anual do PEA [2020/2021] 
 
 De acordo com o definido no Projeto Educativo de Agrupamento apresentam-se os dados que permitem 

avaliar a evolução dos resultados obtidos e a probabilidade de consecução dos objetivos programados, tendo 

em consideração a evolução dos resultados até ao final do ano letivo de 2020/2021. 

 Os dados foram analisados tendo por base as metas atingidas no ano letivo em avaliação, o ponto de 

partida e os resultados prospetivos do PEA para o final do triénio 2019-22. 

 

 

 

 

Vetor 1 -  Promover elevados padrões de qualidade das aprendizagens e a melhoria do sucesso 

educativo nos diferentes percursos de educação e formação oferecidos pelo 

agrupamento. 

 

 

Objetivo 1.1. Melhorar as taxas de sucesso globais. 

Indicador 1.1.1. Taxas de transição e aprovação, por ciclo/ ano de escolaridade. 

 
Metas (%) 

No Ensino Básico e Secundário, os resultados obtidos no final de 

2020/21 estão alinhados com os objetivos finais nas metas 

estabelecidas para o triénio, com destaque positivo para o 12.º 

ano. 

 

No Ensino Profissional, a evolução continua favorável, 

registando-se uma subida nos 3 anos do ciclo, quer relativamente 

ao ponto de partida, quer face à última avaliação intercalar de 

2019/20. 

 

Na Educação e Formação de Adultos, há uma tedência a um 

aumento das certificações totais tanto no nível básico como 

secundário, revelador do efeito acumulado das certificações 

parciais. 

Inicial 
(18/19) 

Intermédia Final(21/22) 
Tolerância 

(19/20) (20/21) Result. Prev. 

1º Ciclo 99 98,5 98,4  99 ±1 

2º Ciclo 99 99,7 99,7  99 ±1 

3º Ciclo 95 99,7 96,9  98 ±2 

Ensino 

Secund 
80 88,8 88,1  90 ±4 

11º ano 88 94,4 96,7  95 ±4 

12º ano 68 79,5 87,6  80 ±5 

1º ano Prof. 72 79,6 88,9  90 ±5 

2º ano Prof. 82 84,4 88,6  90 ±5 

3º ano Prof. 60 86,1 87,2  90 ±5 

EFA 

Básico 

CP 25 26,0 19,4  15 ±5 

CT 50 42,5 47,3  60 ±5 

EFA 

Sec. 

CP 15 13,7 3,5  15 ±5 

CT 65 52,3 66  75 ±5 
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Indicador 1.1.2.  Taxa de alunos com percurso direto de sucesso, por ciclo e tipo de formação. 

 
Metas (%) 

Em todos os ciclos de formação, a taxa de alunos com percurso 

direto de sucesso continua com uma tendência francamente positi-

va e, em alguns casos, bastante para além da meta estabelecida 

para o final do triénio. 

Inicial 
(18/19) 

Intermédia Final (21/22) 
Tolerância 

(19/20) (20/21) Result. Prev. 

1º Ciclo 95,8 98,3 99,0  98 ±2 

2º Ciclo 93,8 98,3 99,7  97 ±3 

3º Ciclo 86,4 95,5 95,9  92 ±3 

Ensino 

Secundário 
50,0 93,6 82,8  65 ±5 

Cursos 

Profissionais 
64,8 91,9 85,1  80 ±5 

Indicador 1.1.3.  Taxa de sucesso de alunos com RTP - Relatório Técnico-Pedagógico, por ciclo e tipologia de formação. 

 
Metas (%) 

Os resultados mantiveram, globalmente, grande estabilidade, com 

exceção no 1.º Ciclo que apresentou uma diminuição significativa, 

assim como nos Cursos Profissionais. Tal poderá ser explicado pelo 

impacto dos confinamentos nas aprendizagens dos alunos mais 

novos (1.º Ciclo), que não foi possível colmatar presencialmente. 

Quanto aos Cursos Profissionais, estes tiveram um desenvolvimento 

mitigado pela substituição da Formação em Contexto de Trabalho 

por Prática Simulada e pela diminuição das interações previstas com 

o mundo empresarial, o que afetou o empenho e motivação destes 

alunos, mais orientados para a prática. 

Inicial 
(18/19) 

Intermédia Final (21/22) 
Tolerância 

(19/20) (20/21) Result. Prev. 

1º Ciclo 91,8 96,7 85,2  98 ±2 

2º Ciclo 100,0 100,0 98,1  100 ±2 

3º Ciclo 97,8 98,9 98,7  98 ±2 

Ensino 

Secundário 
87,5 84,2 89,5  95 ±5 

Cursos 

Profissionais 
68,4 81,1 79,7  95 ±5 

Objetivo 1.2. Melhorar as taxas de sucesso em disciplinas / cursos específicos. 

Indicador 1.2.1. Taxa de sucesso nas disciplinas de: 

 Matemática (3.º ciclo) 

 Físico-Química (3.º ciclo) 

 Matemática A 

 Biologia e Geologia 

 Física e Química A 

 Geometria Descritiva A 

 
 
 
 
 
 
 
 
Com exceção de Biologia e Geologia, as restantes cinco discipli-

nas em análise registaram evolução desfavorável, com destaque 

para Geometria Descritiva A que desceu cerca de 18% face a 

2019/20 e é a única disciplina que obtém resultados inferiores 

ao ponto de partida, em 2108/19. 

Se tivermos em conta a meta final estabelecida, também a 

Matemática do 3.º ciclo terminou o ano letivo com valores de 

sucesso francamente insuficientes. 

 

Metas (%) 

Inicial 
(18/19) 

Intermédia Final (21/22) 
Toler. 

(19/20) (20/21) Result. Prev. 

Matemática (3.º ciclo) 77 84,4 78,5  90 ±3 

Físico-Química (3.º ciclo) 89 90,2 89,6  90 ±3 

Matemática A 81 89,2 81,7  85 ±3 

Biologia e Geologia  91 93,4 94,5  94 ±3 

Física e Química A 74 86,9 85,0  85 ±3 

Geometria Descritiva A 79 89,8 71,6  85 ±3 
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Objetivo 1.3. Melhorar a qualidade das aprendizagens. 

Indicador 1.3.1. Taxas de transição e aprovação de alunos sem classificações negativas, por ano de escolaridade. 

 

Metas (%)  
 
Neste indicador, os resultados mostram-se alinhados com a previsão nos 

3 primeiros anos do 1.º ciclo, sendo que o 4.º ano, embora registando 

uma ligeira melhoria, ainda está fora do espaço de tolerância definido. 

No 2.º ciclo, nota-se uma redução das taxas de transição e aprovação de 

alunos sem classificações negativas, face ao ano transato, sendo que o 

6.º ano desceu mesmo face ao ponto de partida. 

Nos 7.º e 8.º anos, houve uma descida significativa neste indicador, seja 

em relação ao ano transato, seja em relação ao ponto de partida, des-

viando-se assim da meta estabelecida; no 9.º ano os resultados conti-

nuam a apresentar uma tendência de subida consistente. 

No ensino secundário regular, destaca-se positivamente o 11.º ano que 

ultrapassou a meta final prevista, enquanto o 10.º ano, embora com 

resultados um pouco melhores do que o ponto de partida, regrediu face 

ao ano anterior, afastando-se da meta traçada. 

Inicial 
(18/19) 

Intermédia Final (21/22) 
Toler. 

(19/20) (20/21) Result. Prev. 

1.º ano 90 95,3 94,0  95 ±4 

2.º ano 89 92,1 94,2  95 ±4 

3.º ano 88 95,5 93,1  95 ±4 

4.º ano 87 88,1 89,0  95 ±4 

5.º ano 84 96,8 90,6  90 ±4 

6.º ano 85 90,8 84,4  90 ±4 

7.º ano 76 89,0 67,9  80 ±4 

8.º ano 82 76,8 69,8  80 ±4 

9.º ano 57 71,0 75,0  80 ±4 

10.º ano 52 71,8 56,2  75 ±5 

11.º ano 62 76,5 78,4  75 ±5 

Indicador 1.3.2.  Taxa de transição/aprovação de alunos com RTP - Relatório Técnico-Pedagógico sem classificações negativas de alunos com Medidas 

Seletivas e ou Adicionais, por ciclo ou tipologia de formação. 

 
Metas (%)  

 

 

Houve uma diminuição significativa na qualidade do sucesso nos alunos 

com RTP, o que se relaciona diretamente com as dificuldades que estes 

alunos em geral apresentam, acrescidos das que resultaram do confina-

mento e do ensino a distância. Claramente, estes alunos foram mais 

prejudicados pela ausência forçada da escola e do acompanhamento 

direto dos seus professores, denotando baixos níveis de autonomia. 

Inicial 
(18/19) 

Intermédia Final (21/22) 
Toler. 

(19/20) (20/21) Result. Prev. 

1º Ciclo 77,6 81,6 70,5  85 ±3 

2º Ciclo 76,2 86,0 78,8  85 ±3 

3º Ciclo 58,4 76,8 66,2  85 ±3 

Ensino 

Secundário 
54,2 60,5 68,4  80 ±5 

Cursos 

Profissionais 
57,9 59,1 57,6  80 ±5 

Indicador 1.3.3. Taxa de alunos que transitam com classificação negativa a Português ou Matemática no ensino básico tendo por referência o total de 

alunos inscritos. 

 
Metas (%)  

 
Tendo em conta a taxa inicial, os 3 ciclos de estudos evoluíram favora-

velmente; no entanto, houve um aumento da taxa de alunos a transita-

rem com classificação negativa a Português ou Matemática em todos os 

ciclos, face ao ano anterior e, nos 1.º e 3.º ciclos, o desvio é ainda supe-

rior ao intervalo de tolerância definido. 

Inicial 
(18/19) 

Intermédia Final (21/22) Toler. 

(19/20) (20/21) Result. Prev.  

1.º Ciclo 14 8 10  5 ±3 

2.º Ciclo 12 3 7  8 ±3 

3.º Ciclo 27 11 25  15 ±3 

Indicador 1.3.4. Taxa de alunos integrados no Quadro de Excelência em relação ao total.  

 
Metas (%)  

 

Verifica-se a tendência de subida já assinalada no ano letivo anterior, o 

que dá margem para reformular o nível de exigência inscrito no Regula-

mento Interno. 

Inicial 
(18/19) 

Intermédia Final (21/22) 
Toler. 

(19/20) (20/21) Result. Prev. 

Global 15 17 20  15 ±3 
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Objetivo 1.4. Melhorar os resultados de provas finais e exames nacionais. 

Indicador 1.4.1.  Quociente entre a média dos alunos internos do agrupamento nas classificações das provas finais e dos exames nacionais e a média 

nacional correspondente nas disciplinas do 3.º ciclo e do ensino secundário: mínimo de 12 alunos. 

 
Metas (%)  

 

 

*Menos de 12 alunos 

**Menos de 12 alunos (1,18) 

*** Menos de 12 alunos (1,04) 

 

Atendendo à alteração do enquadramento dos Exames Nacionais no 

processo de avaliação dos alunos (deixaram de ser considerados para 

a avaliação interna), considerámos a totalidade dos alunos que 

realizaram exames, incluindo aqueles que o fizeram apenas para se 

candidatarem ao Ensino Superior. Este enquadramento não é o que 

foi previsto aquando da definição do indicador, desvirtuando os 

resultados. No entanto, apesar desse desenquadramento, entende-

mos que é útil o seu conhecimento, por permitir identificar algumas 

das fragilidades do agrupamento. 

Inicial 
(18/19) 

Intermédia Final (21/22) 
Toler. 

(19/20) (20/21) Result. Prev. 

Português (3C) 1,00 na na  1,05 ±0,05 

Matemática (3C) 1,00 na na  1,05 ±0,05 

Português (ES) 0,92 0,98 0,98  1.05 ±0,05 

Filosofia 0,90 1,0 0,92  1,05 ±0,05 

Matemática A 0,70 0,88 0,88  1,05 ±0,05 

História A 0,97 0,99 0,92  1,05 ±0,05 

Desenho A 1,05 * 1,01  1,05 ±0,05 

Física e Química A 0,89 0,95 0,91  1,05 ±0,05 

Biologia e Geologia 0,87 0,96 0,97  1,05 ±0,05 

Geometria Desc. A 0,92 0,91 0,93  1,05 ±0,05 

MACS 1,09 0,91 0,94  1,05 ±0,05 

Geografia A 1,06 1,0 1,02  1,05 ±0,05 

Economia A 0,97 1,02 0,88  1,05 ±0,05 

HCA 0,82 ** 1,13  1,05 ±0,05 

Espanhol Iniciação 
(FE) 

0,91 0,96 ***  1,05 ±0,05 

Objetivo 1.5. Diminuir as taxas de abandono / desistência. 

Indicador 1.5.1. Taxas de abandono/desistência, por ciclo de escolaridade ou tipologia de formação. 

 
Metas (%)  

Nos 1., 2.º e 3.º ciclos, as taxas de abandono em 2020/21 foram inexis-

tentes. 

No Ensino Secundário, o abandono continuou a tendência de descida 

face ao valor do ano anterior. 

No Ensino Profissional, o abandono subiu ligeiramente, embora ainda 

se encontre dentro do limite de tolerância. 

 

Na Educação e Formação de Adultos, o nível secundário detém uma 

taxa de abandono elevada, em parte devido à instabilidade sócioeco-

nómica que regula a frequência ou desistência de grande parte dos 

formandos. Conciliar vida pessoal com vida profissional obriga a inter-

rupções no processo de aprendizagem. 

Inicial 
(18/19) 

Intermédia Final (21/22) 
Toler. 

(19/20) (20/21) Result. Prev. 

1.º Ciclo 0,0 0 0  0 ±0.5 

2.º Ciclo 0,5 0 0  0 ±0.5 

3.º Ciclo 0,5 0,2 0  1 ±1 

Ensino 
Secundário 

5,5 2,9 0,6  3 ±2 

Cursos 
Profissionais 

9,7 3,3 4,3  5 ±2 

EFA B 15 0 6,3  15 ±5 

EFA S 21 8,7 14,6  10 ±5 

Indicador 1.5.2.  Taxas de acompanhamento e orientação dos alunos do 1.º ano do ciclo de estudos de nível secundário sinalizados como mal enqua-

drados no percurso formativo que frequentam. 

 
Metas (%)  

 
Com o reforço do SPO este acompanhamento foi ainda mais continuado e 
eficaz. 

Inicial 
(18/19) 

Intermédia Final (21/22) 
Toler. 

(19/20) (20/21) Result. Prev. 

Global 92 100 100  95 ±5 

Objetivo 1.6. Garantir as metas previstas no plano estratégico do Centro Qualifica (avaliadas tendo por referência o ano civil). 

Indicador 1.6.1. Número de inscritos efetuados pelo Centro Qualifica. 

Indicador 1.6.2. Número de encaminhamentos efetuados pelo Centro Qualifica. 

Indicador 1.6.3. Número de certificações parciais ou totais realizadas pelo Centro Qualifica com base em processos de RVCC.  

Indicador 
Metas (número de adultos)  (de 01/09/2019 a 31/08/2020 

1.6.1 - Meta - inscritos -400 - Resultado - 488 - 122% 
1.6.2 - Meta - encaminhamentos -350 - Resultado - 194 - 55% 
1.6.3 - Meta - certificações -84 Resultado - 75 – 89% 
(de 01/09/2020 a 31/08/2021 
1.6.1 - Meta - inscritos -400 - Resultado - 498- 124,5% 
1.6.2 - Meta - encaminhamentos -360- Resultado - 191 - 53% 
1.6.3 - Meta - certificações -86 Resultado - 75 – 87% 

Inicial 
(18/19) 

Intermédia Final (21/22) 
Toler. 

(19/20) (20/21) Result. Prev. 

1.6.1. 635 488 498  400/ano ±30 

1.6.2. 370 194 191  360/ano ±25 

1.6.3. 77 75 75  86/ano ±15 
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Vetor 2 - Fomentar a interiorização de valores, o exercício ativo de cidadania e o enriquecimento 

pessoal, cultural e social. 

 

 

 

 

 

Objetivo 2.1. Melhorar a gestão da disciplina. 

Indicador 2.1.1. Taxa de reincidência em procedimentos corretivos. 

Indicador 2.1.2. Taxa de reincidência em procedimentos sancionatórios. 

Indicador 
Metas (%)  

Indicador 2.1.1. A taxa de reincidência em procedimentos corretivos 

situou-se acima do valor registado no ano letivo anterior, mas próximo do 

valor previsto no PEA 2018/22 e dentro do intervalo de tolerância, no 

conjunto da EBIJB + ESLFB. 

 

Indicador 2.1.2 A taxa de reincidência em procedimentos sancionatórios 

situou-se próximo do valor previsto, no PEA 2018/22, no conjunto da EBIJB 

+ ESLFB 

Inicial 
(18/19) 

Intermédia Final (21/22) 
Toler. 

(19/20) (20/21) Result. Prev. 

2.1.1. 18 11 17  15 ±5 

2.1.2. 11 0 9  10 ±5 

Objetivo 2.2. Valorizar os comportamentos meritórios dos alunos. 

Indicador 2.2.1. Taxa de alunos integrados no Quadro de Valor. 

Indicador 2.2.2. Taxa de alunos distinguidos com Suplemento de Diploma. 

Indicador 
Metas (%)  

Indicador 2.2.1.   

Verifica-se uma ligeira subida em relação ao ano anterior, embora ainda 

esteja aquém do previsto. Esta taxa é significativamente superior no 1º 

ciclo em relação aos outros ciclos) 

Indicador 2.2.2.   

Esta taxa mantém-se igual ao ano anterior (ambos são anos em que se 

viveu a situação de confinamento). 

Inicial 
(18/19) 

Intermédia Final (21/22) 
Toler. 

(19/20) (20/21) Result. Prev. 

2.2.1. 5,1 3 4  5 ±2 

2.2.2. 2,0 4 4  4 ±2 

Objetivo 2.3. Dinamizar atividades de complemento / enriquecimento curricular diversificadas de cariz artístico, cultural, desportivo 

ou ambiental. 

Indicador 2.3.1.  Taxa de adesão voluntária dos alunos a projetos/concursos a nível interno e ou externo. (Taxa média, tendo por o público-alvo.) 

Indicador 2.3.2.  Taxa de execução das atividades inscritas no PAA que mencionam este objetivo. 

Indicador 2.3.3.  Número de projetos concretizados, por ano letivo, em cada escola do agrupamento que promovam nos alunos responsabilidade ecoló-

gica no contexto do espaço escolar. 

Indicador 
Metas (% ou número) Foram canceladas 1,5% das atividades registadas, de acordo com o balan-

ço da execução do PAA sendo, em geral, as justificações pertinentes. 

Indicador 2.3.1 

Estimou-se este valor com base no nº de projetos que se concretizaram e o 

envolvimento dos alunos nas atividades propostas, tendo por referência o 

público-alvo. 

Indicador 2.3.2 

O PAA foi executado a 98,% o que implica que taxas de execução muito 

elevadas, tal como é desejável. 

Indicador 2.3.3 

Os projetos desenvolvidos nesta área foram todos executados e abrange-

ram todas as escolas do agrupamento. (AO- 1; DSM- 1; MLS – 2; JB – 3; 

LFB-3) 

Inicial 
(18/19) 

Intermédia Final (21/22) 
Toler. 

(19/20) (20/21) Result. Prev. 

2.3.1. na 60 60  55 ±5 

2.3.2. 97 64 100  95 ±5 

2.3.3. na na 10  
Min: 

1/esc 
--- 
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Vetor 3 - Promover a melhoria do desempenho organizacional e da gestão do currículo. 
 

 

 

Objetivo 2.4. Fomentar a participação dos Encarregados de Educação na vida escolar dos seus educandos. 

Indicador 2.4.1.  Taxa de presença dos encarregados de educação nas reuniões para os quais são convocados pelos professores mentores (ou equipara-

do). 

Indicador 
Metas (%)  

Ensino básico 

 2º Ciclo: 3518 convocados, presentes 2307; 

 3º Ciclo: 1455 convocados, presentes 1083; 

Nível Secundário 

 Ensino Secundário: 1521 convocados, presentes 865; 

 Ensino Profissional: 542 convocados, presentes 359. 

Inicial 
(18/19) 

Intermédia Final (21/22) 
Toler. 

(19/20) (20/21) Result. Prev. 

2.4.1. 68 na 65,6  70 ±5 

Objetivo 3.1. Valorizar os recursos humanos do agrupamento. 

Indicador 3.1.1.  Número de ações internas, em articulação com o CFECO ou outras entidades visando a sensibilização e ou desenvolvimento pessoal e 

profissional dos docentes. 

Indicador 
Metas (número)  

Adicionalmente, há evidências de iniciativas de formação informal a nível 

interno (por parte da Direção, Biblioteca, Secção de Avaliação Interna), 

nomeadamente sobre avaliação, estratégias, metodologias e ferramentas 

para apoio ao ensino a distância, embora sem dados quantificáveis. 

No futuro, poder-se-á também considerar pertinente a inclusão de um 

novo indicador relativo ao número de docentes que frequentou formação, 

ou a substituição do atual indicador por esta nova proposta. 

Inicial 
(18/19) 

Intermédia Final (21/22) 
Toler. 

(19/20) (20/21) Result. Prev. 

3.1.1. 8 7 6  8 ±2 

Objetivo 3.2. Melhorar a eficácia do trabalho desenvolvido ao nível das estruturas intermédias. 

Indicador 3.2.1. Número (médio) de ações de partilha de práticas pedagógicas nas reuniões de equipa disciplinar.  

Indicador 3.2.2.  Número (médio) de ações de partilha de práticas pedagógicas ao nível dos Departamentos Curriculares. 

Indicador 3.2.3.  Número de estruturas intermédias com avaliação positiva e pertinente do seu impacto no funcionamento do agrupamento. 

 A avaliação é efetuada com base na análise de inquérito/relatórios críticos estruturados elaborados pelos responsáveis das diversas 

estruturas, designadamente: Departamentos Curriculares, Equipas Disciplinares, Coordenações Pedagógicas de Ciclo e de Ano Curricu-

lar, Direções de Curso e Coordenações de Projetos Pedagógicos e Bibliotecas Escolares.  

Indicador 3.2.4.  Análise e discussão das medidas promotoras de sucesso educativo desenvolvidas pelo Conselho de Turma e dos resultados efetivos de 

sucesso obtidos. 

 A avaliação é efetuada com base em inquéritos/relatórios apreciativos estruturados de análise de resultados, a anexar às atas dos 

Conselhos de Turma. 

Indicador 
Metas na – não aplicável 

no – não observável 

 

Atendendo à situação de pandemia causada pela doença COVID-19, 

em 2019-20 houve atrasos na definição e implementação de circuitos 

de recolha e tratamento de informação, pelo que alguns destes indi-

cadores não foram mensuráveis. No entanto no ano letivo 2020-21 

foram aplicados questionários que permitiram avaliar estes indicado-

res. Sugere-se uma adaptação dos indicadores de modo a possibilitar 

a avaliação destas ações 

 

Apesar da sua importância estratégica para a execução do Projeto 

Educativo do Agrupamento e para o seu funcionamento, estas ações 

continuam a ser de difícil avaliação, estando os indicadores definidos 

com imprecisões. Os inquéritos aplicados permitiram uma avaliação 

sumária destas ações estratégicas. 

Inicial 
(18/19) 

Intermédia Final (21/22) 
Toler. 

(19/20) (20/21) Result. Prev. 

3.2.1. na no 5  6/ano ±1 

3.2.2. na no 3  2/ano ±1 

3.2.3. na 100 100  
95 

(do nº de est. 

existentes) 

±5 

3.2.4. na no 100  
Adequado 
em pelo menos 

95% das turmas 

existentes 

±5 
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Objetivo 3.3. Melhorar as práticas pedagógicas. 

Indicador 3.3.1. Percentagem de docentes com pelo menos uma Número de observação de aulas pelos pares em cada equipa disciplinar. 

Indicador 3.3.2.   Análise e discussão de resultados das provas de avaliação externa e do sucesso educativo.  

 A avaliação é efetuada com base em inquéritos/relatórios estruturados de análise de resultados, a anexar às atas dos Conselhos de 

Equipa Disciplinar. (Avaliado com base na percentagem de Equipas Disciplinares que efetuaram a análise.)  

Indicador 3.3.3.   Aplicação de procedimentos promotores de práticas de avaliação formativa. 

 A avaliação é efetuada através de inquérito/relatório apreciativo, elaborado pelos Chefes de Equipa e respetivos Coordenadores de 

Departamento. (Avaliado com base na percentagem de Equipas Disciplinares que efetuaram a análise.)  

Indicador 
Metas na – não aplicável 

no – não observável 

 

Atendendo à situação de pandemia causada pela doença COVID-19, 

em 2019-20 houve atrasos na definição e implementação de circuitos 

de recolha e tratamento de informação, pelo que alguns destes 

indicadores não foram mensuráveis. No entanto no ano letivo 2020-

21 foram aplicados questionários que permitiram avaliar estes indica-

dores. Sugere-se uma adaptação dos indicadores de modo a possibili-

tar a avaliação destas ações 

Salienta-se a importância destas ações que potenciam a melhoria das 

práticas pedagógicas, em especial no que se refere à avaliação peda-

gógica, designadamente, pelo desenvolvimento e valorização das 

práticas de avaliação formativa. 

Inicial 
(18/19) 

Intermédia Final (21/22) 
Toler. 

(19/20) (20/21) Result. Prev. 

3.3.1. na no 20  
25% dos 

docentes da ED 

(1 obs aula/ano) 
±5% 

3.3.2. na no 100  
Todas as 

disciplinas 

envolvidas 
--- 

3.3.3. na no 100  
Adequado 
em todos os Dep. 

Curriculares 
--- 

Objetivo 3.4. Avaliar a eficácia dos recursos afetos a medidas de promoção do sucesso escolar. 

Indicador 3.4.1.  Taxa de alunos que beneficiaram de tutoria e terminaram o ano letivo com sucesso. 

Indicador 3.4.2.  Taxa de alunos que cumpriram o plano de Sala de Estudo/Sala Leme numa disciplina e obtiveram classificação positiva no final do 2.º 

semestre nessa disciplina. 

Indicador 3.4.3.  Taxas de sucesso nas disciplinas que beneficiem de par pedagógico ou de outra forma de coadjuvância.  

Indicador 3.4.4.  Taxas de sucesso nas disciplinas que beneficiam de aulas organizadas em Oficinas, designadamente, Oficinas de Português de Matemá-

tica. 

Indicador 
Metas (%) 

 

Indicador 3.4.1 – A taxa de transição relativa aos alunos dos 1.º e 2.º ciclos 

que beneficiaram de tutoria é de 100%. No 3.º ciclo, transitaram 23 alunos 

dos 32 que frequentaram a tutoria, o que corresponde a 72%. 
 

Indicador 3.4.2.:  

 2.º ciclo / Inglês =» a frequentar 31 alunos; transitaram 28 alunos (90%); 

 2.º ciclo / Português =»  a frequentar 34 alunos; transitaram 31 alunos (92%); 

 3.º ciclo / Matemática =» a frequentar 116 alunos; transitaram 47 alunos (41%); 

 3.º ciclo / Física =» a frequentar 69 alunos; transitaram 53 alunos (77%); 

 3.º ciclo / CN =»  a frequentar 18 alunos; transitaram 13 alunos (72%); 

 Secund./Mat. =» a frequentar 59 alunos; transitaram 33 alunos (56%); 

 Secund./Biologia =» a frequentar 33 alunos; transitaram 19 alunos (58%); 

 Secund./Física =» a frequentar 64 alunos; transitaram 29 alunos (45%); 

 Ed. Física =» a frequentar 44 alunos; transitaram 41 alunos (93%); 
 

NOTA: neste indicador não foram contabilizados os apoios de Línguas e 

Ciências Sociais e Humanas (3.º ciclo e secundário), nem os de Matemática 

(2.º ciclo) por falta de elementos. 

Indicador 3.4.3.: 

A taxa refere-se às parcerias pedagógicas existente no 1.º Ciclo (PTCD, ING e 

OC), em PICD no 2.º Ciclo e em PICD, EDT, APL e Matemática, no 3.º Ciclo. 

Não foram consideradas as situações que tiveram um caráter pontual. 

Indicador 3.4.4.: 

É o caso de Português e Matemática no 3.º Ciclo e de Português e Matemá-

tica A no 12.º ano. 

Inicial 
(18/19) 

Intermédia Final (21/22) 
Toler. 

(19/20) (20/21) Result. Prev. 

3.4.1. 86 100 79  85 ±5 

3.4.2. 63 69 63  85 ±5 

3.4.3. 77 89,1 96,8  85 ±5 

3.4.4. na 94,6 89,2  85 ±5 
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Indicador 3.4.5.  Taxa de alunos com Projetos Individuais de Melhoria que transitaram, por ciclo e tipo de formação.  

 
Metas (%)  

 
Neste indicador, apenas os resultados do 2.º ciclo atingiram (e ultrapas-

saram) a meta estabelecida, enquanto no ensino secundário e nos 

cursos profissionais ficaram bastante aquém do expectável; também 

nos 1.º e 3.º ciclos, os resultados em 2020/21 se situaram fora do 

intervalo de tolerância. 

Inicial 
(18/19) 

Intermédia Final (21/22) 
Toler. 

(19/20) (20/21) Result. Prev. 

1.º Ciclo 99 71,4 88  99 ±1 

2.º Ciclo 97 97,0 100  99 ±1 

3.º Ciclo 92 98,4 90,2  97 ±3 

Ensino 
Secundário 

67 80,5 67,6  85 ±3 

Cursos 
Profissionais 

41 74,4 49,3  85 ±3 

Objetivo 3.5. Melhorar o acompanhamento de alunos que beneficiam de medidas seletivas e ou adicionais de suporte à aprendiza-

gem e à inclusão. 

Indicador 3.5.1. Taxa de avaliação positiva da execução das Medidas Seletivas e ou Adicionais estruturadas no respetivo RTP. 

Indicador 3.5.2. Taxa de avaliação positiva da execução dos PEI – Programas Específicos Individuais e respetivos PIT – Planos Individuais de Transição. 

Indicador 
Metas (%)  

 

 

Todas Medidas Seletivas e ou Adicionais que constam dos RTP elaborados 

e aprovados pela EMAEI assim como os PEI  e respetivos PIT foram execu-

tados plenamente. 

Inicial 
(18/19) 

Intermédia Final (21/22) 
Toler. 

(19/20) (20/21) Result. Prev. 

3.5.1. na 100 100  95 ±5 

3.5.2. na 100 100  95 ±5 

Objetivo 3.6. Executar o Plano Estratégico (PE) no âmbito da avaliação interna e ou externa do agrupamento. 

Indicador 3.6.1. Taxa de execução do Plano Estratégico do agrupamento. 

Indicador 3.6.2. Taxa média de execução dos Planos de Melhoria das Bibliotecas Escolares. 

Indicador 
Metas (%) Indicador 3.6.1 – Considerou-se que cada medida com pontuação de 1 e 2  

como não realizadas, valendo 0 pontos, as com pontuação de 3, como 

parcialmente realizadas, valendo 0,5 pontos e as com pontuações de 4 e 5 

como realizadas, com a pontuação de 1 ponto. 
 

Indicador 3.6.2.:  

Apesar das diferentes situações vividas (quer pelo plano de contingência 

inicial, quer pelo período de confinamento, quer pela ausência devidamen-

te justificada da PB da Escola Sede), as BE do Agrupamento conseguiram 

realizar 70% das atividades planeadas dentro dos diferentes domínios de 

atuação e executar 80% das melhorias que tinham sido delineadas para 

este ano (2020-21) De acordo com o Plano de Melhoria, apresentado à 

RBE, para o biénio 2019-21, atingiu-se  90% do planificado, nestes dois 

anos tão diferentes. 

Inicial 
(18/19) 

Intermédia Final (21/22) 
Toler. 

(19/20) (20/21) Result. Prev. 

3.6.1. na 87 98  95 ±5 

3.6.2. 90 74 90  95 ±5 

Objetivo 3.7. Monitorizar o funcionamento da EMAEI – Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva. 

Indicador 3.7.1. Tempo médio de tratamento de uma FI - Ficha de Identificação da necessidade de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão. 

Indicador 3.7.2. Taxa de concretização de FI em RTP - Relatórios Técnico-Pedagógicos, por recurso a Medidas Seletivas e ou Adicionais. 

Indicador 
Metas (dias ou %)  

Por norma, desde que as FI cumpram os requisitos definidos internamen-

te, a EMAEI analisa e decide sobre todas as situações que lhe são coloca-

das cumprindo os prazos normais. 

Também foi considerado que se todos cumprirem as orientações definidas 

para as FI, as mesmas têm uma elevada probabilidade de serem um fun-

damento relevante para a sua concretização num RTP. 

Inicial 
(18/19) 

Intermédia Final (21/22) 
Toler. 

(19/20) (20/21) Result. Prev. 

3.7.1. na 30 27  30d ±5d 

3.7.2. na 87,5 73  70% ±5% 
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Anexo 
 

Plano Estratégico retirado do PEA 2019-2022 
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AEPA - Missão, Visão, Valores e Vetores Estratégicos 
 

Missão 

 Promover aprendizagens de qualidade, no respeito pela inclusão e diversidade de escolhas; 

 Contribuir para a formação de cidadãos responsáveis, autónomos, solidários e interventivos, capazes de responder aos desa-

fios colocados pela sociedade do conhecimento. 

Visão 
Ser um agrupamento de referência no concelho, promotor de percursos de sucesso que contribuam para uma integração social 

plena. 

Valores 

Responsabilidade – inerente à capacidade de fazer escolhas 

sustentadas e de gerir tarefas, bem como de assumir os 

compromissos necessários, corresponsabilizando-se pela 

concretização da missão da comunidade. 

Confiança – construída pelo conhecimento mútuo dos atores 

nas suas várias dimensões e pela capacidade de aceitar os 

outros, promovendo um ambiente interno de qualidade. 

Solidariedade – inerente ao trabalho em equipa e em rede, 

partilhando conhecimentos e estratégias, apoiando-se 

mutuamente e otimizando recursos. 

Empenho – representa o esforço, a motivação e as 

diligências inerentes a toda e qualquer ação ou aprendizagem 

que levem à consecução de um objetivo. 

Respeito – traduz-se no reconhecimento e promoção efetiva de 

normas de funcionamento e de conduta no seio da instituição e 

na valorização da competência e do rigor das práticas a cumprir 

por todos os elementos da comunidade educativa. 

Criatividade – traduz-se na capacidade de procurar, 

identificar e aplicar novas soluções em termos organizativos, 

estratégicos e metodológicos que permitam responder aos 

desafios emergentes. 

Vetores 
Estratégicos 

1. Promover elevados padrões de qualidade das aprendizagens e a melhoria do sucesso educativo nos diferentes percursos de 

educação e formação oferecidos pelo agrupamento. 

2. Fomentar a interiorização de valores, o exercício ativo de cidadania e o enriquecimento pessoal, cultural e social. 

3. Promover a melhoria do desempenho organizacional e da gestão do currículo. 
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Plano Estratégico 

Vetor 1 Objetivo/Indicador 2018/19 
Metas p/ 
2019/22 

Tolerância 

 

Promover 

elevados padrões 

de qualidade das 

aprendizagens e 

a melhoria do 

sucesso 

educativo nos 

diferentes 

percursos de 

educação e 

formação 

oferecidos pelo 

agrupamento. 

Objetivo 1.1. Melhorar as taxas de sucesso globais. 

Indicador 1.1.1: Taxa de transição e aprovação, por ciclo/ano de escolaridade. (ver Quadro IA do Anexo II) 

Indicador 1.1.2: Taxa de alunos com percurso direto de sucesso, por ciclo e tipo de 
formação. 

(ver Quadro IB do Anexo II) 

Indicador 1.1.3: Taxa de sucesso de alunos com RTP - Relatório Técnico-Pedagógico, 
por ciclo e tipologia de formação. 

(ver Quadro IC do Anexo II) 

Objetivo 1.2. Melhorar as taxas de sucesso em disciplinas / cursos 
específicos. 

Indicador 1.2.1: Taxa de sucesso nas disciplinas de: 

 Matemática (3.º ciclo) 

 Físico-Química (3.º ciclo) 

 Matemática A 

 Biologia e Geologia 

 Física e Química A 

 Geometria Descritiva A 

(ver Quadro II do Anexo II) 

Objetivo 1.3. Melhorar a qualidade das aprendizagens. 

Indicador 1.3.1: Taxa de transição e aprovação de alunos sem classificações negativas, 
por ano de escolaridade. 

(ver Quadro IIIA do Anexo II) 

Indicador 1.3.2: Taxa de transição/aprovação de alunos com RTP - Relatório Técnico-
Pedagógico sem classificações negativas de alunos com Medidas 
Seletivas e ou Adicionais, por ciclo ou tipologia de formação. 

(ver Quadro IIIB do Anexo II) 
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Plano Estratégico (cont.) 
Vetor 1 

(continuação) 
Objetivo/Indicador 2018/19 

Metas p/ 
2019/22 

Tolerância 

 

Promover 

elevados padrões 

de qualidade das 

aprendizagens e 

a melhoria do 

sucesso 

educativo nos 

diferentes 

percursos de 

educação e 

formação 

oferecidos pelo 

agrupamento. 

(cont.) 

Indicador 1.3.3: Taxa de alunos que transitam com classificação negativa a Português 
ou Matemática no ensino básico tendo por referência o total de alunos 
inscritos. 

(ver Quadro IV do Anexo II) 

Indicador 1.3.4: Taxa de alunos integrados no Quadro de Excelência em relação ao 
total. 

15% 15% ±3% 

Objetivo 1.4. Melhorar os resultados de provas finais e exames nacionais. 

Indicador 1.4.1: Quociente entre a média dos alunos internos do agrupamento nas 
classificações das provas finais e dos exames nacionais e a média 
nacional correspondente nas disciplinas do 3.º ciclo e do ensino 
secundário: mínimo de 12 alunos. 

(ver Quadro V do Anexo II) 

Objetivo 1.5. Diminuir as taxas de abandono / desistência. 

Indicador 1.5.1: Taxa de abandono/desistência, por ciclo de escolaridade ou tipologia de 
formação. 

(ver Quadro VI do Anexo II) 

Indicador 1.5.2: Taxa de acompanhamento e orientação dos alunos do 1.º ano do ciclo 
de estudos de nível secundário sinalizados como mal enquadrados no 
percurso formativo que frequentam. 

92% 95% ±5% 

Objetivo 1.6. Garantir as metas previstas no plano estratégico do Centro Qualifica 

(avaliadas tendo por referência o ano civil). 

Indicador 1.6.1: Número de inscritos efetuados pelo Centro Qualifica. 635 400/ano ±30 

Indicador 1.6.2: Número de encaminhamentos efetuados pelo Centro Qualifica. 370 360/ano ±25 

Indicador 1.6.3: Número de certificações parciais ou totais realizadas pelo Centro 
Qualifica com base em processos de RVCC. 

77 86/ano ±15 
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Plano Estratégico (cont.) 
 

Vetor 2 Objetivo/Indicador 2018/19 
Metas p/ 
2019/22 

Tolerância 

 

Fomentar a 

interiorização de 

valores, o 

exercício ativo de 

cidadania e o 

enriquecimento 

pessoal, cultural e 

social. 

Objetivo 2.1: Melhorar a gestão da disciplina. 

Indicador 2.1.1: Taxa de reincidência em procedimentos corretivos. 18% 15% ±5% 

Indicador 2.1.2: Taxa de reincidência em procedimentos sancionatórios. 11% 10% ±5% 

Objetivo 2.2: Valorizar os comportamentos meritórios dos alunos. 

Indicador 2.2.1: Taxa de alunos integrados no Quadro de Valor. 5.1% 5% ±2% 

Indicador 2.2.2: Taxa de alunos distinguidos com Suplemento de Diploma. 2.0% 4% ±2% 

Objetivo 2.3: Dinamizar atividades de complemento / enriquecimento curricular 
diversificadas de cariz artístico, cultural, desportivo ou ambiental. 

Indicador 2.3.1: Taxa de adesão voluntária dos alunos a projetos/concursos a nível 
interno e ou externo. 

na 15% ±5% 

Indicador 2.3.2: Taxa de execução das atividades inscritas no PAA que mencionam este 
objetivo. 

97% 95% ±5% 

Indicador 2.3.3: Número de projetos concretizados, por ano letivo, em cada escola do 
agrupamento que promovam nos alunos responsabilidade ecológica no 
contexto do espaço escolar. 

na 
Mínimo. 1 por 

escola 
  ----- 

Objetivo 2.4: Fomentar a participação dos Encarregados de Educação na vida 

escolar dos seus educandos. 

Indicador 2.4.1: Taxa de presença dos encarregados de educação nas reuniões para os 
quais são convocados pelos professores mentores (ou equiparado). 

68% 70% ±5% 
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Plano Estratégico (cont.) 
 

Vetor 3 Objetivo/Indicador 2018/19 
Metas p/ 
2019/22 

Tolerância 

 

Promover a 

melhoria do 

desempenho 

organizacional e 

da gestão do 

currículo. 

Objetivo 3.1: Valorizar os recursos humanos do agrupamento. 

Indicador 3.1.1: Número de ações internas, em articulação com o CFECO ou outras 
entidades visando a sensibilização e ou desenvolvimento pessoal e 
profissional dos docentes. 

8 8 ±2 

Objetivo 3.2: Melhorar a eficácia do trabalho desenvolvido ao nível das estruturas 

intermédias. 

Indicador 3.2.1: Número de ações de partilha de práticas pedagógicas nas reuniões de 
equipa disciplinar. 

na 6 por ano ±1 

Indicador 3.2.2: Número de ações de partilha de práticas pedagógicas ao nível dos 
Departamentos Curriculares. 

na 2 por ano ±1 

Indicador 3.2.3: Número de estruturas intermédias com avaliação positiva e pertinente 
do seu impacto no funcionamento do agrupamento. 

 A avaliação é efetuada com base na análise de inquérito/relatórios críticos 
estruturados elaborados pelos responsáveis das diversas estruturas, 
designadamente: Departamentos Curriculares, Equipas Disciplinares, 
Coordenações Pedagógicas de Ciclo e de Ano Curricular, Direções de Curso e 
Coordenações de Projetos Pedagógicos e Bibliotecas Escolares. 

na 

95% 
(do nº de 
estruturas 
existentes) 

±5% 

Indicador 3.2.4: Análise e discussão das medidas promotoras de sucesso educativo 
desenvolvidas pelo Conselho de Turma e dos resultados efetivos de 
sucesso obtidos. 

 A avaliação é efetuada com base em inquéritos/relatórios apreciativos 
estruturados de análise de resultados, a anexar às atas dos Conselhos de 
Turma. 

na 

Adequado em, 
pelo menos, 

95% das 
turmas 

existentes. 

±5% 

Objetivo 3.3: Melhorar as práticas pedagógicas. 

Indicador 3.3.1: Número de observação de aulas pelos pares em cada equipa 
disciplinar. 

na 
25% dos 

docentes da ED 
(1 obs aula/ano) 

±5% 

Indicador 3.3.2: Análise e discussão de resultados das provas de avaliação externa e do 
sucesso educativo. 

 A avaliação é efetuada com base em inquéritos/relatórios estruturados de 
análise de resultados, a anexar às atas dos Conselhos de Equipa Disciplinar. 

na 
Todas as 
disciplinas 
envolvidas 

----- 

Indicador 3.3.3: Aplicação de procedimentos promotores de práticas de avaliação 
formativa. 

 A avaliação é efetuada através de inquérito/relatório apreciativo, elaborado 
pelos Chefes de Equipa e respetivos Coordenadores de Departamento. 

na 
Adequado em 
todos os Dep. 
Curriculares. 

----- 
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Plano Estratégico (cont.) 
ddddddddddddd  

Vetor 3 

(continuação) 
Objetivo/Indicador 2018/19 

Metas p/ 
2019/22 

Tolerância 

 

Promover a 

melhoria do 

desempenho 

organizacional e 

da gestão do 

currículo. 

(cont.) 

Objetivo 3.4: Avaliar a eficácia dos recursos afetos a medidas de promoção do sucesso 

escolar. 

Indicador 3.4.1: Taxa de alunos que beneficiaram de tutoria e terminaram o ano letivo 
com sucesso. 

86% 85% ±5% 

Indicador 3.4.2: Taxa de alunos que cumpriram o plano de Sala de Estudo/Sala Leme 
numa disciplina e obtiveram classificação positiva no final do 2.º 
semestre nessa disciplina. 

63% 85% ±5% 

Indicador 3.4.3: Taxas de sucesso nas disciplinas que beneficiem de par pedagógico ou 
de outra forma de coadjuvância. 

77% 85% ±5% 

Indicador 3.4.4: Taxas de sucesso nas disciplinas que beneficiam de aulas organizadas 
em Oficinas, designadamente, Oficinas de Português de Matemática. 

na. 85% ±5% 

Indicador 3.4.5: Taxa de alunos com Projetos Individuais de Melhoria que transitaram, 
por ciclo e tipo de formação. 

(ver Quadro VII do Anexo II) 

Objetivo 3.5: Melhorar o acompanhamento de alunos que beneficiam de medidas 
seletivas e ou adicionais de suporte à aprendizagem e à inclusão. 

Indicador 3.5.1: Taxa de avaliação positiva da execução das Medidas Seletivas e ou 
Adicionais estruturadas no respetivo RTP. 

na 95% ±5% 

Indicador 3.5.2: Taxa de avaliação positiva da execução dos PEI – Programas 
Específicos Individuais e respetivos PIT – Planos Individuais de 
Transição. 

na 95% ±5% 

Objetivo 3.6: Executar o Plano Estratégico (PE) no âmbito da avaliação interna e ou 

externa do agrupamento. 

Indicador 3.6.1: Taxa de execução do Plano Estratégico do agrupamento. na 95% ±5% 

Indicador 3.6.2: Taxa média de execução dos Planos de Melhoria das Bibliotecas 
Escolares. 

90% 95% ±5% 

Objetivo 3.7: Monitorizar o funcionamento da EMAEI – Equipa Multidisciplinar de 

Apoio à Educação Inclusiva. 

Indicador 3.7.1: Tempo médio de tratamento de uma FI - Ficha de Identificação da 
necessidade de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão. 

na 30d ±5d 

Indicador 3.7.2: Taxa de concretização de FI em RTP - Relatórios Técnico-
Pedagógicos, por recurso a Medidas Seletivas e ou Adicionais. 

na 70% ±5% 

 


