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Introdução	
 

A Equipa de Avaliação Interna tendo presente as disposições do Despacho 

normativo n.º 20/2012, de 25 de Setembro, para este período avaliativo, estruturou a 

sua ação de avaliação em torno da concretização dos objetivos seguintes: 

1. a melhoria da qualidade da aprendizagem traduzida no sucesso educativo dos 

alunos; 

2. o combate ao abandono escolar e às saídas precoces do sistema educativo; 

3. a criação de condições que favoreçam a implementação do Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória, intrínseco à transição para a Flexibilização 

Curricular e Educação Inclusiva; 

4. a progressiva articulação da ação da escola com a dos parceiros da comunidade 

educativa. 

Para concretizar os objetivos referidos, a equipa de avaliação incidiu o seu 

esforço na análise e reflexão das seguintes dimensões da vida do Agrupamento: 

• Avaliação dos resultados escolares e do sucesso académico dos alunos; 

• Concretização do Projeto Educativo; 

• Culturas de Gestão e de Administração, Clima e Ambiente Educativo e 

Sustentabilidade do Agrupamento; 

• Monitorização intermédia da implementação e impacto do Plano de Melhoria 

2017-2020. 

Neste processo de avaliação foram mobilizados diversos meios de análise e de 

recolha de dados e o trabalho da equipa é materializado na apresentação deste relatório 

anual de autoavaliação do Agrupamento e na elaboração de novas propostas e /ou 

reajustes ao plano de melhoria em execução. 

Com este trabalho, a equipa pretendeu facultar à comunidade ferramentas que 

estimulem a autoavaliação permanente do Agrupamento e contribuir para a 

implementação de dinâmicas de autoavaliação regular das diferentes estruturas da 
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escola e ainda, concorrer para a criação de uma cultura de reflexão permanente das 

práticas e de incentivo à mudança, à melhoria e ao trabalho cooperativo, numa prática 

de atenção constante ao desenvolvimento das diferentes ações inscritas no Projeto 

Educativo, de responsabilização dos diferentes agentes pelos resultados e num esforço 

de cumprimento do presente plano de ação e de articulação com as restantes estruturas 

do Agrupamento. 

Procurou-se com trabalho desenvolvido, promover a conjugação de esforços de 

todos aos atores da vida da escola procurando a concretização mais eficaz dos objetivos 

e metas do Projeto Educativo e do Plano de Melhoria e, consequentemente, a melhoria 

dos resultados escolares e da prestação do serviço educativo. 
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Resultados	(Académicos	&	sociais)	
 

Simulador	PNPSE	(Programa	Nacional	de	Promoção	do	Sucesso	Escolar)	
 

O Simulador PNPSE de análise da evolução do desempenho escolar e de projeção 

do compromisso de transição para 2018/19 funcionou como um instrumento de 

orientação e apoio dado que integrava os dados exportados pelo Agrupamento para o 

sistema MISI e disponibilizados pela DGEEC ainda como dados administrativos. Neste 

contexto, permitiu que o Agrupamento, tendo por base o histórico dos seus resultados 

de transição/retenção, monitorizasse e projetasse o seu desempenho escolar no ensino 

básico regular contextualizando os seus resultados com os dados nacionais e regionais 

(NUTS III e Município). 

Na figura abaixo, está projetado o compromisso mínimo de transição por ano 

curricular e ciclo de ensino que era expectável alcançar pelo Agrupamento, pelo 

Município e pela CIM/AM no ano letivo de 2018/19, tendo em conta o seu histórico de 

partida e o compromisso educacional de Portugal inscrito nas Grandes Opções do Plano 

2016-2019. 
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Na análise dos dados dos gráficos anteriores, constatamos que foi cumprido o 

compromisso mínimo de transição expectável alcançar no ano letivo de 2018/19 (com 

exceção do 5º ano por 0,8%), tendo em conta o seu histórico de partida e o compromisso 

educacional de Portugal inscrito nas Grandes Opções do Plano 2016-2019. 
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No quadro seguinte verificamos ainda que é tendência geral, nos 3 ciclos, 

melhoria da taxa de transição / sucesso escolar global e na disciplina de Português. 

Todavia na disciplina de Matemática, registou-se nomeadamente no 3º ciclo uma 

inversão da tendência dos últimos anos. Registe-se ainda a diminuição nos 3 ciclos, da 

% de alunos com níveis negativos. 
 

   
INDICADORES GLOBAIS DE AVALIAÇÃO 

VALOR(ES) QUANTITATIVOS (GLOBAL DO 
AGRUPAMENTO) 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

SU
CE

SS
O

 E
SC

O
LA

R 
/ 

RE
SU

LT
AD

O
S 

ES
CO

LA
RE

S 

Taxa de transição global do agrupamento 93,7 93,0 97,9 

Taxa de transição /Sucesso Escolar (1º Ciclo) 96,2 97,0 97,0 

Taxa de transição /Sucesso Escolar (2º Ciclo) 96,0 94,4 98,4 

Taxa de transição /Sucesso Escolar (3º Ciclo) 88,8 87,9 98,1 

Taxa de retenção e desistência global do 
agrupamento 6,3 7,0 2,1 

Taxa de retenção e desistência (1º Ciclo) 3,8 3,0 3,0 

Taxa de retenção e desistência (2º Ciclo) 4,0 5,6 1,6 

Taxa de retenção e desistência (3º Ciclo) 11,2 12,1 1,9 

Taxa de transição do agrupamento na 
disciplina de Português 86,5 87,4 91,4 

Taxa de transição na disciplina de Português (1º 
Ciclo) 88,2 94,2 94,8 

Taxa de transição na disciplina de Português (2º 
Ciclo) 92,7 87,1 91 

Taxa de transição na disciplina de Português (3º 
Ciclo) 71,5 79,6 87 

Taxa de transição do agrupamento na 
disciplina de Matemática 76,6 82,3 81,7 

Taxa de transição na disciplina de Matemática 
(1º Ciclo) 87,0 96,0 93,2 

Taxa de transição na disciplina de Matemática 
(2º Ciclo) 80,5 84,8 83 
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Taxa de transição na disciplina de Matemática 
(3º Ciclo) 56,4 92,7 67 

M
EL

H
O

RI
A 

D
A  

Q
U

AL
ID

AD
E 

D
AS

 A
PR

EN
D

IZ
AG

EN
S 

% de alunos por 
nível prevalente 

(ESCALA 1.º CICLO: 
90% – 100% Muito 
Bom; 70% – 89% – 
Bom; 50% – 69%; 
Sufic. e 0% – 49% 
Insufic. / ESCALA 

2.º E 3.º CICLO: 1 a 
5 

1.
º 

Ci
cl

o  MÉDIA 3,9 3,9 3,9 

MODA 37,4 42,4 41,8 
2.

º 
Ci

cl
o MÉDIA 3,6 3,6 3,8 

MODA 44,3 40,5 44 

3.
º 

Ci
cl

o  MÉDIA 3,5 3,5 3,6 
 

MODA 44,0 44,2 48,6 

Resultados 
escolares na 
disciplina de 

Português por 
nível de ensino 
(média e moda) 

1.
º 

Ci
cl

o MÉDIA 3,8 3,7 3,7 

MODA 32,0 39,3 39,8 

2.
º 

Ci
cl

o MÉDIA 3,3 3,2 3,2 

MODA 63,6 58,4 63 

3.
º 

Ci
cl

o MÉDIA 2,9 3,1 3,2 

MODA 52,7 55,0 55,8 

Resultados 
escolares nas 
disciplinas de 

Matemática por 
nível de ensino 
(média e moda) 

1.
º 

Ci
cl

o MÉDIA 3,8 3,8 3,7 

MODA 28,9 38,5 35,9 

2.
º 

Ci
cl

o MÉDIA 3,3 3,5 3,1 

MODA 45,0 34,8 41,3 

3.
º 

Ci
cl

o MÉDIA 2,9 2,9 3,2 

MODA 43,3 41,4 39,3 

% de alunos com níveis negativos no 
Agrupamento 27,6 26,7 22,6 

% de alunos com níveis negativos no 1.º ciclo 10,8 7,6 7,1 

% de alunos com níveis negativos no 2.º ciclo 26,6 29,2 22 

% de alunos com níveis negativos no 3.º ciclo 49,7 47,7 41,4 
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Análise	global	dos	resultados		
	
	
Primeiro	Ciclo	
 

Concluiu-se que a taxa de sucesso é muito boa, em todos os anos de 

escolaridade. A taxa de sucesso pleno para o primeiro ano de escolaridade rondou os 

noventa e sete pontos oito pontos percentuais, no segundo ano situou-se nos noventa 

pontos, três pontos percentuais, no terceiro ano o sucesso foi de noventa pontos 

percentuais e por fim o quarto ano com noventa e cinco pontos percentuais. 

Comparando com os resultados do primeiro ciclo no terceiro período do ano letivo 

transato, verifica se neste ano, ligeira descida nas disciplinas de Matemática e Inglês, 

tendo as restantes mantido os resultados.  

 

Constatam que o ano de escolaridade em que há mais alunos com dificuldades 

de aprendizagem é no segundo ano, o que vem sucedendo consecutivamente, estando 

já a ser implementadas medidas de promoção de sucesso logo no primeiro ano de 

escolaridade, quando os alunos começam a revelar as primeiras dificuldades de 

aprendizagem. No que concerne à taxa de transição do compromisso mínimo por ano 

de escolaridade,  todos os anos conseguiram cumprir o compromisso prévio exceto o 

terceiro ano devido ao facto de duas turmas terem recebido dois alunos vindos do Brasil 

no final do segundo período e o facto de um aluno se encontrar a aguardar a conclusão 

do processo de transferência. Realça-se que para estes resultados contribuíram todas 

as medidas de promoção de sucesso implementadas e as medidas universais que os 

professores titulares mobilizaram com vista ao sucesso dos alunos. 
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Departamento	Curricular	de	Matemática	e	Ciências	Experimentais	
 

Avaliação interna: após a exploração dos dados mais significativos para as 

diferentes disciplinas do departamento, tendo em conta os valores de referência do 

Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE), o departamento 

congratula-se com o sucesso alcançado pelas diferentes disciplinas/ano/turma e pela 

número reduzido de retenções ao longo do ano, nomeadamente, apenas o quinto ano 

apresenta uma ligeiríssima discrepância abaixo do valor de referência, e no nono ano, o 

valor final apresentado ainda não está atualizado de acordo com os resultados da 

avaliação externa. Com efeito, estes resultados evidenciam o êxito da aplicação das 

estratégias e medidas adotadas ao longo do ano que visavam uma melhoria das 

aprendizagens, pelo que os resultados alcançados podem ser considerados muito 

satisfatórios. Contudo, a disciplina de matemática continua a ser aquela que apresenta 

um maior número de níveis inferiores a três, pelo que, o grupo disciplinar de matemática 

considera pertinente que seja dada continuidade às medidas de promoção do sucesso 

implementadas no presente ano letivo, ou mesmo até reforçadas.  

 

No que diz à análise dos resultados da avaliação externa do nono ano de 

escolaridade, apenas foram considerados os alunos internos que realizaram a prova 

nacional de Matemática – código 92, pelo que os valores a seguir referidos referem-se 

ao mesmo universo de alunos, tanto na avaliação interna como na externa. 

Relativamente aos níveis superiores ou iguais a três (níveis de sucesso): a percentagem 

obtida no Agrupamento foi de cinquenta e quatro vírgula oito (cinquenta e sete vírgula 

oito na Escola Básica de Moure e Ribeira do Neiva e cinquenta e um vírgula três na Escola 

Básica de Ribeira do Neiva). Como o valor registado a nível nacional foi de cerca de 

sessenta por cento, verifica-se um diferencial de cerca de menos cinco pontos (menos 

dois na Escola Básica de Moure e Ribeira do Neiva e menos nove na Escola Básica de 

Ribeira do Neiva) entre o valor do Agrupamento e a nível nacional. Este diferencial 

registou um ligeiro aumento relativamente ao ano transato, pois era de cerca zero 
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vírgula cinco (dois na Escola Básica de Moure e Ribeira do Neiva e menos um vírgula 

sete, na Escola Básica de Ribeira do Neiva). A percentagem de sucesso obtida na 

avaliação externa foi inferior dez vírgula sete pontos (treze vírgula três na Escola Básica 

de Moure e Ribeira do Neiva e sete vírgula sete na Escola Básica de Ribeira do Neiva) à 

obtida na avaliação interna. O nível médio obtido na prova foi dois virgula oitenta e um 

(três na Escola Básica de Moure e Ribeira do Neiva e dois vírgula cinquenta e nove na 

Escola Básica de Ribeira do Neiva), sendo inferior zero vírgula trinta e seis (zero vírgula 

vinte e sete na Escola Básica de Moure e Ribeira do Neiva e zero vírgula quarenta e seis 

na Escola Básica de Ribeira do Neiva) ao obtido na avaliação interna. Relativamente aos 

resultados do Agrupamento na mesma prova, no ano transato, a percentagem de níveis 

de sucesso melhorou cerca de seis pontos (sete vírgula oito na Escola Básica de Moure 

e Ribeira do Neiva e cinco na Escola Básica de Ribeira do Neiva), sendo também superior 

aos obtidos nos últimos cinco anos. Relativamente à cotação média das provas: 

percentagem obtida no Agrupamento foi de cinquenta e um vírgula três (cinquenta e 

quatro vírgula nove na Escola Básica de Moure e Ribeira do Neiva e quarenta e sete 

vírgula dois na Escola Básica de Ribeira do Neiva). Como o valor registado a nível nacional 

foi de cerca de cinquenta e cinco, verifica-se um diferencial de cerca de menos quatro 

pontos (zero na Escola Básica de Moure e Ribeira do Neiva e menos oito na Escola Básica 

de Ribeira do Neiva). Este diferencial registou um ligeiro aumento, sendo, no ano 

anterior, de cerca de menos três pontos (menos três vírgula três na Escola Básica de 

Moure e Ribeira do Neiva e menos dois vírgula sete na Escola Básica de Ribeira do Neiva). 

Relativamente aos resultados do Agrupamento na mesma prova, no ano transato, este 

valor melhorou cerca de sete vírgula três pontos (onze vírgula dois na Escola Básica de 

Moure e Ribeira do Neiva e dois vírgula nove na Escola Básica de Ribeira do Neiva), sendo 

também superior aos obtidos nos últimos cinco anos.  

 

Com efeito, observou-se uma pequena oscilação entre as avaliações interna e 

externa, que foi no máximo de um nível, o que é expectável e normal, pois são avaliações 
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que englobam alguns parâmetros diferentes, não estando presente “Atitudes e valores” 

na externa, ficando esta confinada à aplicação de apenas uma prova escrita, enquanto 

na interna a avaliação sumativa resulta da aplicação de mais instrumentos avaliativos e 

mais diversos. Esta oscilação não provocou qualquer alteração de nível na classificação 

final, relativamente à de frequência, nem alterou a situação final dos discentes.   

 

Globalmente, os resultados foram considerados satisfatórios, pois assistimos, no 

presente ano letivo, neste Agrupamento, a um aumento tanto da taxa de sucesso como 

da média de prova, sendo os melhores resultados dos últimos seis anos, todavia, como 

os mesmos indicadores também subiram consideravelmente a nível nacional, não se 

verificou a redução do diferencial entre cada um destes dois indicadores e os seus 

respetivos a nível nacional. Contudo, é de salientar que nos últimos dois anos assistiu- 

se a uma redução consistente do diferencial entre os resultados obtidos no 

Agrupamento e a nível nacional. 

 

Variação da Avaliação Sumativa Externa – Matemática - 9.º ano 

(alunos com avaliação externa – prova 92) 

Diferencial entre Escolas ou Agrupamento e Nacional / Diferencial entre anos 2014 a 2019 
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Departamento	de	Expressões	
 

Análise dos resultados da avaliação interna – constata-se uma melhoria 

significativa no desempenho dos alunos. Esta deve-se no entendimento dos professores 

deste departamento, ao reforço das estratégias adotadas. Notou-se também um maior 

envolvimento por parte dos alunos. Em relação à avaliação dos resultados os alunos nas 

disciplinas que compõem este departamento, reiteram o desempenho dos alunos como 

excelente. 

 

Departamento	de	ciências	sociais	e	humanas	
 

Avaliação interna - os docentes fizeram uma reflexão atenta dos resultados 

obtidos pelos alunos no Agrupamento, por disciplina e ano de escolaridade nos segundo 

e terceiro ciclos, tendo constatado que o grau de sucesso de todas as disciplinas que 

integram este departamento é superior a noventa porcento (90%), traduzindo esta 

percentagem o êxito da aplicação das estratégias e medidas adotadas ao longo do ano 

que visavam uma melhoria das aprendizagens, pelo que os resultados alcançados 

podem ser considerados muito satisfatórios. 

 

Departamento	de	Línguas		
 

Da análise dos resultados da avaliação do terceiro período com base nos dados 

referidos na Projeção do compromisso mínimo de transição por ano de escolaridade e 

por disciplina, verificou-se que no quinto ano e no sétimo, o compromisso foi cumprido 

(98/98/98). No sexto ano, superamos o compromisso (98/97/99) e, no oitavo e nono 

ano, estamos abaixo do previsto apenas um ponto percentual (97/97/96) e (96/94/93).  

 

Por disciplina, verificou-se que, no quinto e sexto ano, nas disciplinas de 

Português e Inglês, a taxa de sucesso é bastante elevada: no quinto ano, em cento e 

nove (109) alunos, noventa e cinco (95) e noventa e seis (96) alunos não têm níveis 
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inferiores a três, respetivamente e no sexto ano setenta e sete (77) e setenta e dois (72) 

alunos não têm níveis inferiores a três, respetivamente, em setenta e oito (78) alunos. 

No sétimo ano, nas três disciplinas, Português, inglês e Francês, a taxa de sucesso é 

bastante satisfatória. Assim, a Português, em noventa e nove (99) alunos, noventa e um 

(91) não têm níveis inferiores a três; a Inglês o número é de oitenta e oito (88) e a Francês 

noventa e sete (97) não têm nível inferior a três. No oitavo ano, apesar de se ter 

verificado um ligeiro aumento do insucesso, na disciplina de Português, os resultados 

das restantes disciplinas do departamento são bastantes satisfatórios. A Português, em 

cento e vinte e sete (127) alunos, cento e três (103) não têm níveis inferiores a três, a 

Inglês são cento e vinte e cinco (125) alunos e a Francês o número é de cento e dezoito 

(118) (sem níveis inferiores a três). Quanto ao nono ano, verifica-se que a taxa de 

sucesso nas três disciplinas também é bastante satisfatória.  A Português, em noventa e 

cinco (95) alunos, oitenta e sete (87) não têm níveis inferiores a três; a Inglês esse 

número é de oitenta e um (81) alunos e a Francês o número de alunos sem níveis 

inferires a três é de oitenta e sete (87). 

 

Variação da Avaliação Sumativa Externa – Português - 9.º ano 

(alunos com avaliação externa – prova 91) 

Diferencial entre Escolas ou Agrupamento e Nacional / Diferencial entre anos 2014 a 2019 
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Quanto à análise dos resultados da avaliação externa, após uma leitura e análise 

cuidadas dos documentos, concluiu-se que, à exceção do ano de dois mil e dezoito, em 

que a percentagem de sucesso foi mais elevada (82,8), neste ano de dois mil e dezanove, 

os valores percentuais de sucesso mantêm-se satisfatórios (70,7). Assim, o 

Departamento regista uma média positiva de cinquenta e cinco vírgula quatro por cento 

na avaliação externa, muito próxima da média nacional que é de sessenta por cento. 

Este diferencial de quatro vírgula seis por cento abaixo da média nacional é 

aproximadamente o mesmo do verificado no ano anterior. De seguida o Departamento 

realizou a análise, por domínios, dos resultados da Prova Final de Português. Neste 

sentido, constatou que o domínio da compreensão oral registou um resultado bastante 

satisfatório; os domínios da Educação Literária e da Expressão Escrita registaram um 

resultado satisfatório, mas no domínio da Gramática registou-se um resultado pouco 

satisfatório. 

 

É importante referir que, da análise dos resultados da Prova Final de Ciclo da 

disciplina de Português, as docentes que lecionam o nono ano referiram que os 

resultados obtidos pelos alunos vão de encontro à avaliação interna no que diz respeito 

aos parâmetros, “Conhecimentos e capacidades”. Os níveis atribuídos na avaliação 

interna resultaram do juízo globalizante do desenvolvimento dos conhecimentos, 

capacidades e de atitudes e valores dos alunos, tendo em conta a ponderação dos dados 

recolhidos através dos vários instrumentos de avaliação ao longo do ano letivo. Importa 

salientar que na avaliação interna são considerados outros parâmetros que a Prova Final 

não contempla, particularmente, é considerado o parâmetro “Atitudes e valores” com 

uma ponderação de vinte e cinco pontos percentuais, em consonância com os Critérios 

Específicos da disciplina e com os Critérios Gerais de Avaliação do Agrupamento. Na 

avaliação interna, a avaliação sumativa resulta da aplicação de mais instrumentos de 

avaliação do que na avaliação externa, estando esta última confinada apenas à aplicação 
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de uma prova escrita. A conciliação destes aspetos produz, por vezes, efeitos de alguma 

discrepância entre a avaliação interna e a avaliação externa. 

 

Departamento	de	Educação	Especial	
 
concluiu da análise feita aos resultados da avaliação final, que de uma forma global, os 

alunos do agrupamento obtiveram melhores resultados do que em anos anteriores, 

registando-se um número muito inferior de retenções. No que concerne aos alunos que 

beneficiaram de medidas seletivas ou adicionais, os resultados também são, em geral, 

positivos. 
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REPA	-	Relatórios	de	Escola	de	Provas	de	Aferição	
 

2º ano de escolaridade 

A melhorar: 

- Conhecer/ Reproduzir: Português, Matemática, Estudo do Meio, Expressões Artísticas   

- Aplicar/ Interpretar: Português, Estudo do Meio, Expressões Artísticas, Expressões 

Físico – Motoras 

- Raciocinar/ Criar: Matemática, Expressões Artísticas, Expressões Físico – Motoras 

 

Nota: maior nº de vezes abaixo da média da NUT III do que da média nacional 
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5º ano de escolaridade 

 

A melhorar: 

- Conhecer/ Reproduzir: História e Geografia de Portugal, Matemática e Ciências 

Naturais 

- Aplicar/ Interpretar: História e Geografia de Portugal, Educação Física 

- Raciocinar/ Criar: História e Geografia de Portugal, Matemática e Ciências Naturais 

 

Nota: maior nº de vezes abaixo da média da NUT III do que da média nacional 
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8º ano de escolaridade 

 

A melhorar: 

- Conhecer/ Reproduzir: Português, História 

- Aplicar/ Interpretar: Português 

- Raciocinar/ Criar: Português 

 

Notas: maior nº de vezes abaixo da média da NUT III do que da média nacional / maior 

nº de vezes acima da média nacional  
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DESPORTO	ESCOLAR	
 

O Desporto Escolar constitui uma das vertentes de atuação do Ministério da 

Educação e Ciência com maior transversalidade no sistema educativo, desenvolvendo 

atividades desportivas de complemento curricular, intra e interescolares, dirigidas aos 

agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas.  

Enquanto atividade de complemento curricular do subsetor do sistema 

educativo, tem potencialidades educativas que poderão permitir aos jovens e crianças, 

além da formação desportiva, a aquisição e o desenvolvimento de comportamentos 

como a autonomia, a responsabilidade, o respeito pelos outros, a superação, a emoção 

e a afirmação da personalidade no direito à diferença.  

O Clube do Desporto Escolar tem como pressuposto os objetivos gerais do 

Projeto Educativo da Escola e é parte integrante do Plano de Anual de Atividades. Está 

enquadrado no conjunto de práticas lúdico-desportivas de formação com objetivo 

desportivo, desenvolvimento curricular e de ocupação dos tempos livres, num regime 

de liberdade de participação e de escolha.  

A prática desportiva nas escolas, para além de um dever decorrente do quadro 

normativo vigente no sistema de ensino, constitui um instrumento de grande relevo e 

utilidade no combate ao insucesso escolar e de melhoria da qualidade do ensino e da 

aprendizagem.  

Complementarmente, o Desporto Escolar promove estilos de vida saudáveis que 

contribuem para a formação equilibrada dos alunos e permitem o desenvolvimento da 

prática desportiva em Portugal.  

O Desporto Escolar do nosso Agrupamento de Escolas, tem-se revelado um pólo 

dinamizador do Projeto Educativo, contribuindo, através da prática de um conjunto 

alargado de atividades, para a aquisição de hábitos de vida saudáveis, fundamentais 

para a formação global dos alunos. As atividades que o constituem visam o respeito 

entre todos os participantes; incentivar o espírito desportivo e de cooperação, 
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contribuindo para a formação equilibrada dos alunos e melhoria na qualidade do 

ensino/aprendizagem; proporcionar-lhes condições de convívio, através da participação 

em torneios internos e externos à Escola; complementar a atividade curricular, com a 

atividade desportiva extracurricular; dinamizar a atividade desportiva da Escola; 

permitir aos alunos a prática de atividades desportivas de caráter recreativo/lúdico, de 

formação ou de orientação desportiva, em ambiente educativo; proporcionar aos 

alunos o acesso aos valores educativos do desporto e à construção da cultura 

desportiva; promover a saúde, adquirindo um estilo de vida ativa e saudável; promover 

o desenvolvimento da cidadania e a formação de candidatos a bons praticantes de 

desporto; melhorar a motricidade dos alunos, facilitando-lhes o acesso à cultura 

motora; criar condições de promoção de sucesso escolar e educativo a todos os alunos; 

proporcionar aos alunos experiências que favoreçam a sua maturidade cívica e sócio 

afetiva, criando neles atitudes e hábitos positivos de relação e cooperação na família, 

escola e sociedade. 

Do ponto de vista funcional, o Desporto Escolar operacionalizou-se em duas 

vertentes complementares: uma, referente à dinamização de atividades desportivas 

realizadas internamente no Agrupamento de Escolas; e outra, referente à atividade 

desportiva externa desenvolvida pelos grupos-equipa. Assim, no ano letivo 2018/2019, 

sendo o Programa do Desporto Escolar um projeto para quadriénio de 2017-2021, foi 

dada a continuidade aos grupos/equipa já existente: Boccia, Ginástica Acrobática, 

Canoagem, Tiro com Arco, Perícias e Corrida de Patins e Badminton; e a Atividade 

Interna (corta-mato, torneios inter turmas, formação de juízes/árbitros, entre outras). 

Todas as atividades foram pensadas, elaboradas e esquematizadas no tempo comum 

semanal: todas as terças-feiras das 17:10 horas às 17:55 horas. 

• Total de alunos inscritos na base de dados do Desporto Escolar do Agrupamento: 

245 alunos. 

• Total de alunos com protocolo (alunos de outras escolas que representaram o 

nosso Agrupamento):  2 alunos. 
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• Total de saídas: 29 saídas. 

• Total de alunos envolvidos nas competições: 878 alunos. 

• Total de alunos envolvidos nas atividades desenvolvidas ao longo do ano 

(atividade interna): 343 (Corta Mato) / 144 + 10 ajudantes (Torneio de Futsal) / 

546 (FitEscola).   

Os objetivos definidos no início do ano para o Clube de Desporto Escolar foram 

atingidos com um bom nível de consecução. A criação de um estilo de vida saudável, o 

combate ao abandono escolar, a criação de uma melhor imagem da escola nos alunos, 

a melhoria da autonomia e da responsabilidade continuam a ser objetivos fundamentais 

do nosso projeto e que foram alcançados, essencialmente, através do rigor na 

organização das atividades, do vasto leque de atividades proposto e da participação dos 

alunos na organização das mesmas atividades. 

 

Avaliação 

Todas as atividades propostas no início do ano foram concretizadas e houve 

sempre por parte dos alunos uma grande adesão às mesmas mostrando interesse, 

entusiasmo, espírito desportivo e empenho saudável. O grupo trabalhou de forma coesa 

e organizada considerando que se realizou um bom trabalho no sentido de uma “Escola 

Desportiva”.  

O Clube de Desporto Escolar envolve um conjunto elevado de alunos nas 

variadas modalidades, quer na vertente de dinamização interna quer na vertente 

competitiva e o trabalho realizado repercutiu-se num conjunto significativo de 

resultados de relevo alcançados quer individualmente quer por grupo/equipa fazendo 

com que o nome do nosso Agrupamento de Escolas seja uma referência no seio do 

Desporto Escolar Nacional. 
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CLUBES	E	PROJETOS	
 
Listagem e descrição das atividades dos clubes/projetos   
 
Clube Europeu  

O Clube Europeu contou com a participação de 34 alunos e funcionou à quarta à 

tarde, nas duas Escolas Básicas dos 2º e 3º ciclos. 

Promoveu o conhecimento e a tolerância entre os alunos através de pesquisas, 

trabalhos, palestras sobre os países, culturas e línguas europeias. Este clube trabalhou 

em 4 vertentes: Europa, Articulação com clubes; Atividades com projetos Erasmus+ e 

Parlamento de Jovens. 

As suas atividades foram, entre outras: Comemoração de efemérides e 

festividades, Manutenção do Blogue e placards do Clube Europeu, eTwinning, magazine 

multimédia, Parlamento dos jovens, Feira Quinhentista e Dia do Agrupamento. De 

salientar as atividades: Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto; 

Parlamento de Jovens e Dia do Agrupamento, que pelo grau de adesão dos alunos e pelo 

seu entusiasmo e envolvimento, as atividades superaram os objetivos propostos.  

Estabeleceu parcerias no desenvolvimento das atividades com: Biblioteca 

Escolar, Centro de Informação Europe Direct Do Minho, Agência Erasmus+ e eTwinning, 

DGE, Assembleia da República, entre outras. 

 

Clube de Xadrez  

O clube contou com a participação de 21 alunos, funcionou às 3ª e 6ª-feiras à 

tarde. 

Teve como objetivos: Iniciar o ensino e a prática da modalidade de xadrez; 

Desenvolver a sociabilidade; Estimular o desenvolvimento cognitivo; Desenvolver as 

capacidades de memória e concentração; Incentivar o espírito crítico e analítico; 

Desenvolver a capacidade criativa e Relacionar a escola com o meio envolvente. 
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As atividades foram: Torneio de Xadrez, Torneio de rápidas, Dia do Agrupamento 

com atividades para o 1º ciclo. Este clube é vocacionado para a competição sendo o 

balanço bastante positivo. Os alunos envolvidos realizaram aprendizagens sobre as 

regras do jogo, os finais, elementos de combinação, mobilidade de peças, temas 

posicionais de meio jogo e final. O balanço foi considerado muito positivo. 

 

Clube de Origami  

O Clube de Origami contou com a participação de 16 alunos na EBMRN e 7 alunos 

na EBRN. Funcionou em Moure às 4ª e 5ªfeiras, à tarde e em Ribeira na 4ª feira à tarde. 

Neste clube pretendeu-se: Divulgar a arte do Origami e apresentar uma 

prestativa da sua utilização em contexto escolar, como no arranjo decorativo da escola, 

parceria em eventos em que a escola se envolva entre outros e a ocupação dos tempos 

livres dos alunos. O clube trabalhou sempre em articulação com o clube de Oficina 

Criativa. As atividades foram: Natal; Halloween; Carnaval (articulação com EV e ET) e 

clube Eco-escolas; Datas comemorativas; Dia do Agrupamento, Lembranças/trabalhos 

para os parceiros dos projetos Erasmus+, entre outras. Todos os objetivos foram 

atingidos com bastante sucesso. Os alunos revelaram muita cooperação, 

responsabilidade e empenho. No clube de Origami na EBRN as atividades desenvolvidas 

foram: Dia dos Namorados, Santos Populares, entre outras efemérides, e o grau de 

execução foi bastante satisfatório.  

Este clube na EBMRN estabeleceu parcerias com diferentes disciplinas, clube 

Eco-escolas, Biblioteca Escolar, Projeto Erasmus+ “Eco-friendly Practices at Schools” e 

“Cycling on Nature´s Wheels”. 

 

Oficina Criativa  

O clube Oficina Criativa contou com a participação de 35 alunos na EBMRN e 

funcionou à 2ª,4ª e 5ª feiras, na EBRN funcionou à 4ªfeira, à tarde e com 13 alunos.  
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Teve como objetivos: desenvolver a capacidade de expressão mediante a criação 

de mensagens informativas, apelativas e expressivas; analisar e interpretar as 

mensagens da comunicação plástica e visual como um meio de expressão pessoal e 

como forma de resposta; superar as dificuldades que surjam na aprendizagem e na 

aplicação de novos conceitos e técnicas relacionadas com a comunicação plástica e 

visual; observar e analisar criticamente as imagens e as formas que nos rodeiam, através 

das diferentes técnicas gráficas e das propostas das novas tecnologias; sensibilizar para 

o ato artístico interpretando as suas qualidades plásticas, estéticas, funcionais e 

estabelecer a diferença entre ato artístico e processo técnico; apelar para a educação 

artística intercultural; ser criativo, organizado, limpo e cuidadoso na apresentação de 

qualquer trabalho; estimular o contacto com os diferentes materiais e técnicas da 

pintura; promover práticas onde se desenvolva a criatividade e competências de ordem 

cognitiva, afetiva e social. 

As atividades promovidas foram: decoração de espaços da escola com motivos 

alusivos à quadra natalícia; confeção de trajes com materiais recicláveis para o desfile 

de moda intitulado “Água”, atividade local do projeto Erasmus+ “Cycling on Nature´s 

Wheels”; produção e reprodução de obras de arte; exploração das técnicas das artes 

visuais; workshop sobre monotípias por mergulho para os alunos do 1º ciclo no Dia do 

Agrupamento, execução de trabalhos com a técnica do grafite para a atividade “Dia 

Mundial da Geografia e da Diversidade Cultural”; pintura de painéis em azulejo para 

decoração dos espaços da escola; execução de um tabuleiro/jogo para o projeto 

Erasmus+ “Give 5”; Execução de um Arlequim para o concurso “As ideias dão frutos – 

Brincar ao Carnaval” em parceria com o Clube Eco-escolas, execução de colares e 

elementos decorativos para a Feira Quinhentista e participação no projeto “Raiz do 

Tempo” com a realização de um mapa-mundo. 

  As atividades previstas pelo clube foram realizadas e atingiram plenamente os 

objetivos. Os alunos envolvidos na oficina foram colaboradores, interessados e 

responsáveis. Realizaram atividades com parcerias a identificar: CIM Cávado, Seminário 
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Educar pelas Artes em Vila Verde, projetos Erasmus+, departamento de Ciências Sociais 

e Humanas e de Ciências Exatas e ainda com o Clube de Origami.  

  

Eco escolas  

O clube Eco-Escolas foi desenvolvido nas duas Escolas Básicas dos 2º e 3º ciclos. 

Contou com a participação de 9 alunos na EBMRN e funcionou à quinta à tarde e na 

EBRN funcionou à 2ªfeira, com 6 alunos. Este é um clube que coloca em prática o 

Pograma Eco-escolas através da metodologia dos 7 passos. Pretende desenvolver a 

consciência cívica e ambiental, tendo por base as diferentes áreas/disciplinas do 

currículo, favorecendo a cultura democrática na seleção das ações e a intervenção não 

só em contexto escolar, mas também a comunidade local. 

  As suas atividades foram: Implementação do Programa Eco-escolas, “As ideias 

dão frutos – Brincar ao Carnaval”, colocação de kits de ecopontos de recolha seletiva, 

participação da campanha “Geração Depositrão”, Feira Quinhentista e Dia Eco-Escolas, 

workshop “Dieta Mediterrânica, Projeto Rios – saídas de Primavera e Inverno na ribeira 

de Febros, Auditoria Ambiental, concurso Hortas Bio nas Eco-escolas, BI de espécies em 

extinção e monitorização dos consumos de água, energia e gás, participação na 

campanha de recolha de roupas, brinquedos e livros para Tete, Moçambique, entre 

outras atividades. 

Estas atividades atingiram parcialmente e noutras atingiram o seu grau de 

execução, havendo a registar atividades com grau de execução de superado. As 

atividades realizadas envolveram as seguintes parcerias, instituições/associações: ABAE, 

AGROBIO, Município de Vila Verde, Sumol+ Compal e Tetra Pak, Braval, ERP Portugal. 

Instituto de Conservação da Natureza, secções disciplinares e CEF de Jardinagem. 

 

Oficina da Música  

A oficina contou com a participação de 10 alunos na EBMRN e 8 alunos na EBRN. 

Funcionou à 4ª feira, no período da tarde, em ambos os estabelecimentos de ensino. 
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Teve como objetivos: aprender a tocar instrumentos de precursão, fazer acordes 

básicos de viola e órgão e cantar músicas. As atividades promovidas neste espaço foram: 

treino e arranjos musicais de músicas populares, participação na Festa de Natal, 

participação no Seminário “Vil´Arte – Educar pela Arte” e “25 de Abril” em parceria com 

o Clube Europeu. Todas as atividades atingiram os objetivos propostos. 

 

Clube de Cerâmica 

Este clube funcionou nas duas escolas básicas. Na EBMRN com 14 alunos e à 

6ªfeira e, na EBRN com 5 alunos, na tarde da 4ªfeira. 

Neste clube pretendeu-se: Conhecer o barro: suas origens e características; 

descobrir as potencialidades do barro através da sua principal característica; conhecer 

a aplicar as técnicas de transformação do material (barro): modelação e olaria (bola, 

rolinho e placa ou lastra); desenvolver destrezas manuais, através da aplicação das 

técnicas de transformação do barro e compreender a importância do valor económico 

e social do trabalho artesanal. 

As atividades promovidas foram: modelação de figuras do presépio, modelação 

de máscaras decorativas, peças decorativas e ocas. 

Alguns dos trabalhos foram expostos na escola-sede no Carnaval, tendo o grau 

de execução das atividades sido considerado de satisfatório. 

 

Clube da Meteorologia  

O Clube de Meteorologia contou com a participação de 15 alunos na EBRN e 5 

alunos na EBMRN. Funcionou na EBMRN no período da tarde de 2ªfeira e na EBRN às 

2ª, 3ª e 5ª feiras.  

Neste clube pretendeu-se: Dar a informação e previsão meteorológica local para 

a comunidade escolar, desenvolver técnicas de análise e previsão meteorológica, 

sensibilizar para o estudo da meteorologia e da sua importância como ferramenta de 
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análise das alterações climáticas, promover a interação entre ciências experimentais, 

divulgar as atividades do clube. Valorizar o papel da meteorologia na sociedade civil. 

As atividades promovidas foram: Boletim meteorológico em RN; Previsão 

Meteorológica para emissão na Rádio escolar em RN; O Tempo que faz hoje em RN; 

Comemoração do Dia Mundial da Meteorologia; Placard da Meteorologia, Banquinha 

na Feira Quinhentista na EBRN, Comemoração do Dia do Agrupamento, Intercâmbio 

com escola brasileira. 

As atividades desenvolvidas pelo clube atingiram os objetivos propostos e existiu 

a preocupação de articular com outras atividades do PAA.  

 

Educação para a Sexualidade e Promoção de Saúde em Meio Escolar (PRESSE)  

O Projeto de Educação para a sexualidade e promoção de saúde em meio escolar 

com um número de alunos, flutuante funcionou na EBMR e na EBRN na hora de almoço. 

Este projeto promoveu atividades, formação, divulgação de informação e campanhas de 

sensibilização da comunidade educativa no âmbito da Educação para a Saúde (educação 

alimentar, educação para a sexualidade, promoção de hábitos de higiene e prática de 

atividade física, saúde oral, saúde postural, comportamentos aditivos, sono, ansiedade, 

violência no namoro). O projeto procurou dar resposta a algumas necessidades 

diagnosticadas na comunidade escolar, nomeadamente: melhoria dos hábitos de vida 

saudável, alimentação, prática de exercício e de higiene, sensibilização para prevenção 

do cancro, manutenção de email do GIAA e encaminhamento de alunos para os serviços 

de saúde, placard do Centro de Atendimento para Alunos, gabinete de Informação e 

Atendimento a Alunos (GIAA), entre outras. Neste ano, as atividades de formação foram 

entre outras: “Noções Básicas de Saúde” (primeiros socorros) e Formação em Suporte 

Básico de Vida, destinada à turma CEF de Jardinagem, 9ºano, educadoras do 

agrupamento, pais e encarregados de educação do JI de Duas Igrejas, alunos e 

professores em mobilidade do projeto Erasmus+ “We want happy student”.  
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A maioria das atividades propostas foram desenvolvidas e atingiram os objetivos, 

no entanto, a atividade Promoção do “Heróis do Sol Saudável” para o Pré-escolar e 

1ºciclo, não foi desenvolvida por falta de receção do material/informação do IPO. Outras 

atividades atingiram parcialmente os objetivos por não chegarem à totalidade do 

público-alvo, registando-se alguns constrangimentos na sua implementação que 

evidenciam a necessidade da criação de uma equipa alargada de trabalho de Saúde 

Escolar para a planificação, implementação e avaliação do projeto, constituída por 

representantes de pais, educadores e professores, Equipa de Saúde Escolar da Unidade 

de Cuidados na Comunidade (UCC) de Vila Verde, psicóloga PRESSE do agrupamento, 

entre outras entidades. 

Estabeleceu parcerias com diferentes instituições e associações, entre outras: 

UCC de Vila Verde, Santillana e Liga Portuguesa Contra o Cancro. Também trabalhou em 

parceria com os diretores de turma, titulares de turma, educadoras e o SPO do 

agrupamento. 

 

Clube Ciência Viva  

O clube tem uma missão com raiz no trabalho do clube “Ciência(s) Bora Lá(b)”, 

que funcionou na EBRN durante três anos. O clube candidatou-se e faz agora parte da 

Rede Portuguesa de Clubes Ciência Viva na Escola que posiciona a ciência e a tecnologia 

num lugar cimeiro da agenda dos decisores e ajuda a implementar estratégias locais com 

base no Perfil dos Alunos à saída da escolaridade obrigatória, no currículo 20/30. O 

trabalho do clube enquadra-se nessa Rede de Clubes Ciência Viva que “promove 

políticas públicas de difusão do ensino experimental das ciências e de promoção da 

cultura científica e tecnológica, apoiando ações dirigidas à promoção da educação 

científica e tecnológica na sociedade portuguesa.” 

O trabalho destinado a toda a comunidade concelhia, será feito em cooperação 

com o clube do Agrupamento de Vila Verde e também, em parceria com várias entidades 

com quem o agrupamento assinou Protocolos de colaboração: Câmara Municipal, Casa 
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do Conhecimento, Escola de Ciência da Universidade do Minho, Casa da Ciência de 

Braga, entre outros parceiros.  

No agrupamento o clube funcionou como um espaço aberto de contacto com a 

ciência e a tecnologia, tendo a sua sede numa sala do 1º ciclo, tanto na Escola-sede como 

na EB de Ribeira do Neiva. Pretendeu-se o acesso e a educação generalizada dos alunos 

a práticas científicas, promovendo o ensino experimental das ciências e das técnicas. 

Algumas das atividades experimentais desenvolvidas junto dos alunos foram: Que frutos 

tem mais vitamina C?, “Peso vs Massa”, entre outras.  Durante todo o ano o clube foi 

realizando atividades com os alunos inscritos (2 alunos na EBMRN e 7 na EBRN) que 

culminaram com a 1ª Feira da Ciência e Tecnologia, na Casa do Conhecimento em Vila 

Verde 

 

Programa Erasmus+ 

Ao longo do ano letivo realizaram-se no âmbito do programa Erasmus+ com 

imenso sucesso, diversas atividades em contexto nacional e internacional, 

designadamente: 

• Reuniões Transnacionais de Projeto no estrangeiro: 9 reuniões, 20 participantes 

do AEMRN (19 pessoal docente / 1 pessoal não docente); 

• Reuniões Transnacionais de Projeto em Portugal: 1 reunião, com a participação 

da equipa do AEMRN e visitantes; 

• Atividades de mobilidade para ensino/aprendizagem no estrangeiro: 12 

atividades de mobilidade, 55 participantes do AEMRN (26 pessoal não docente, 

22 alunos + 4 alunos da turma EFA, 3 pessoal não docente); 

• Atividades de mobilidade para ensino/aprendizagem em Portugal: 1 atividade de 

mobilidade que envolveu a equipa de docentes do AEMRN, 22 alunos do AEMRN 

e suas famílias no acolhimento dos alunos visitantes; 

• Curso de formação: 1 curso sobre "Inteligência Emocional", 3 participantes; 

• Job Shadowing: 3 participantes (pessoal docente) com a duração de 15 dias; 
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• Foram ainda realizadas em contexto nacional, diversas atividades locais dos 

variados temas dos projetos de parceria estratégia e um seminário relativo à 

formação de pessoal docente no estrangeiro. 

• Os países envolvidos nas mobilidades foram: Lituânia (2), Espanha (2), Grécia, 

Roménia (4), República Checa, Turquia (2), Alemanha (2), Itália (2), Macedónia 

do Norte, Polónia (3) e Letónia. 

 

Estatística de alunos envolvidos nos clubes/projetos 

 

Dados comparativos do ano letivo 2017/2018 e 2018/2019 – Frequência de alunos 

(dados de final ano letivo). 

 
 

 
EBMRN 

2017/2018 2018/2019 
Universo de alunos 
2º e 3ºciclos 

% Universo de alunos 
2º e 3ºciclos 

% 

Total 330 25,1 338 39,4 
 

 
EBRN 

2017/2018 2018/2019 
Universo de alunos 
2º e 3ºciclos 

% Universo de alunos 
2º e 3ºciclos 

% 

Total 215 26 208 36 
 

Constata-se um aumento significativo de alunos a frequentar os clubes/projetos 

no presente ano letivo. Este facto está associado ao maior número de clubes/projetos 

em funcionamento do que, no ano anterior; o funcionamento dos clubes/projetos em 

outros horários que a 4ªfeira, à tarde; maior envolvimento e aposta de alguns diretores 

de turma, em motivar os alunos, para a frequência destes espaços. Este último dado, 

verifica-se em várias turmas em que, quase a maioria da turma está inscrita em vários 

clubes, ao passo que, existem turmas que não possuem qualquer aluno inscrito. 
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Avaliação e sugestões 
 

No ano letivo 2018/2019 verificou-se uma crescente articulação dos 

clubes/projetos entre si e com disciplinas, departamentos e projetos Erasmus+. A 

realização das atividades locais dos projetos Erasmus+ pelos clubes/projetos, foi muito 

positiva, pois permitiu, assim, envolver todos neste cenário, de forma a fazer chegar o 

trabalho de projeto/clube a um número maior de pessoas e a nível europeu. 

 

No que concerne a sugestões, seguem abaixo as propostas: 

-  A atribuição de tempos para trabalhar nos clubes tem que responder à 

complexidade do trabalho a desenvolver e não apenas à disponibilidade horária de 

cada professor. 

- A valorização real do trabalho desenvolvido pelos projetos e clubes é necessária, 

uma vez que o trabalho desenvolvido, no que se chama aprendizagem informal 

mobiliza conhecimentos e conteúdos válidos e muito compensadores para os alunos 

participantes e para a comunidade em geral. O trabalho desenvolvido nestes 

espaços devem ter impacto na avaliação do aluno. 

- Tempo comum para responsáveis de clubes/projetos que funcionem em duas 

escolas ou com mais do que um dinamizador. 

- Permitir que funcionamento de clubes/projetos não só às quartas à tarde, uma vez 

que condiciona muito o número de alunos que os frequentam. Há muitos alunos 

que não querem permanecer para a tarde.  

- Criar uma equipa alargada de trabalho de Saúde Escolar para a planificação, 

implementação e avaliação do projeto PRESSE, constituída por representantes de 

pais, educadores e professores, Equipa de Saúde Escolar da Unidade de Cuidados na 

Comunidade (UCC) de Vila Verde, psicóloga PRESSE do agrupamento, entre outras 

entidades envolvidas. 

- A Oficina da Música deve agrupar os alunos por classes, segundo o seu instrumento 
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(individual) ou prática de conjunto (coro / instrumental). Distribuir as horas e definir 

o horário com os alunos / grupo de alunos. A aprendizagem da música deve ser de 

forma sistemática e contínua, obedecendo a uma prática diária e regular. Só assim 

se poderá desenvolver um trabalho de projeto e condições para construir uma 

aprendizagem sólida e com progressos.  

- Os clubes/projetos constituírem-se de “Medida de apoio à aprendizagem”, a 

exemplificar o Clube de Xadrez e de Origami que desenvolvem habilidades 

cognitivas, emocionais e sociais, podem contribuir para prevenir o insucesso escolar 

em algumas disciplinas. 

- A participação dos alunos em Projetos e Clubes deve contar para o “Quadro de 

Valor”, o que levará a uma maior valorização destes espaços e do que aqui se faz. 

 

Na generalidade, todas as atividades propostas para este ano letivo foram 

realizadas e tiveram grande aceitação por parte dos alunos e também, a nível da 

comunidade educativa, tendo contribuído para a dinamização do Agrupamento e para 

a sua ligação ao meio em que se insere. Pode-se considerar o balanço para este ano 

bastante positivo. 

A ação dos projetos/clubes é de grande importância para um agrupamento que 

se pretende dinâmico e apostado na melhoria da qualidade das aprendizagens dos 

alunos, mas considero que há ainda um longo caminho a percorrer na valorização e 

reconhecimento efetivo dos docentes e do trabalho por estes levado a cabo. 

A aprendizagem informal inerente aos projetos/clubes é bem aceite pelos alunos 

e devidamente reconhecida por estes, constituindo uma excelente oportunidade para 

que os alunos valorizem a escola, se sintam bem nela e sejam mais responsáveis e 

autónomos. 
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Concretização	do	Projeto	Educativo	
 
PROJETO	EDUCATIVO	
 

Verifica-se que as metas enunciadas no Projeto Educativo estiveram sempre no 

horizonte da vida do agrupamento ao longo dos anos letivos 2017/2018 e 2018/2019, 

tendo servido de orientação ao conjunto das atividades desenvolvidas e implementadas. 

Concretamente, dos 19 objetivos estratégicos constantes do PE (5.1. Objetivos e 

Estratégias), constatamos que estão a execução a maioria das estratégias previstas para 

a sua concretização, podendo concluir-se que: 

1- O grau de consecução a nível do plano de concretização do Projeto Educativo foi 

muito bom no período decorrido. 

2- Os objetivos estratégicos previstos serão alcançados de acordo com o ritmo atual. O 

pleno só não foi possível ainda devido a alguns dos previstos na dimensão Resultados 

Escolares e Prestação do Serviço Educativo que não foram totalmente atingidos. 

3- Existe um esforço por parte das diversas estruturas de orientação educativa, no 

sentido de alcançar os objetivos estratégicos/ as metas previstas. 

4- Os objetivos estratégicos atingidos traduzem um elevado dinamismo das diversas 

estruturas de orientação educativa. 

5- Salienta-se ainda a consolidação de uma cultura de rigor e exigência, cada vez mais 

praticada por toda a comunidade escolar o que contribuiu para a melhoria do 

desempenho global da organização interna do Agrupamento. 

6- O agrupamento cumpre, assim, a sua missão, contribuindo para a formação integral 

das suas crianças, jovens e adultos, como é a sua finalidade primordial. 

 

A sustentação do processo de autoavaliação através da reflexão sobre as práticas 

e resultados escolares, da partilha e do reforço do trabalho colaborativo, permite inferir 

sobre as melhorias significativas em todas as vertentes, na organização e funcionamento 
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da escola, com especial destaque nos processos pedagógicos que possibilitaram um 

maior sucesso educativo dos alunos nas suas várias dimensões. 

As fragilidades identificadas no presente relatório deverão ser analisadas e 

ponderadas, de acordo com a sua relevância, por todos os envolvidos e designadamente 

pelo Conselho Geral que aprovou o PE e tem a competência de acompanhar e avaliar a 

sua execução (alínea c), do número 1, Artigo 13º, do Decreto-Lei nº75/2008 de 22 de 

abril, republicado no Decreto-Lei nº137/2012 de 2 de julho). 

 
 
PLANO	ANUAL	DE	ATIVIDADES	2018/2019	
 

O Plano Anual de Atividades é um instrumento de organização e gestão da 

escola, contextualizando as diversas atividades a desenvolver ao longo do ano letivo, 

com objetivos pedagógicos, em articulação com os documentos estruturantes, que 

definem a orientação conceptual que vai definir a atuação pedagógica da escola, tanto 

na sua componente curricular como em todas as atividades de complemento e 

enriquecimento curriculares, ou extracurriculares. 

O Plano Anual de Atividades foi concretizado na sua quase totalidade e 

considera-se que contribuiu positivamente para melhorar os resultados escolares 

através de uma aprendizagem em contextos informais, para um enriquecimento 

cultural, para a partilha de experiências motivadoras, para a promoção do sentido de 

pertença e a ligação com a comunidade e para o desenvolvimento de saudáveis relações 

interpessoais. O número e a diversidade das atividades, o elevado número de atividades 

que envolveram várias áreas disciplinares e diferentes níveis de ensino são também 

aspetos a realçar. De referir ainda como ponto forte o grau de satisfação dos 

dinamizadores que deriva da perceção de um elevado grau de satisfação dos 

participantes. A divulgação das atividades através da página do Facebook da escola é 

também um dos fatores que contribuiu reforçar a ligação com a comunidade. A riqueza 
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e a diversidade de atividades confirmam o dinamismo da comunidade escolar e a 

importância do PAA, enquanto instrumento de ação pedagógica.  

Na realização efetiva de atividades foi evidente a articulação entre as diferentes 

estruturas educativas, projetos, clubes, bibliotecas escolares, serviço de psicologia e 

orientação, direção, assistentes operacionais, associações de pais e encarregados de 

educação, favorecendo a unidade e a interdisciplinaridade.  

De um modo geral, a concretização do Plano Anual de Atividades permitiu 

melhorar, enriquecer e ampliar conhecimentos, estimular a curiosidade e desenvolver 

competências e valores. A sua concretização baseou-se na interdisciplinaridade e 

criatividade, na qualidade das relações interpessoais, no contacto e na troca de 

experiências entre todos os intervenientes. 

Das atividades realizadas umas foram desenvolvidas a partir dos programas 

curriculares, devidamente organizados por disciplina áreas ou cursos, outras tiveram 

maior abrangência e envolveram toda a comunidade escolar, muitas vezes, em 

articulação com entidades e instituições locais, regionais, nacionais e internacionais. 

É nosso entendimento que “envolvimento” é a palavra - chave para o sucesso do 

PAA: envolvimento no momento da definição das estratégias/atividades, envolvimento 

na planificação, envolvimento dos destinatários, envolvimento na reflexão sobre os 

resultados atingidos, envolvimento do Agrupamento numa dinâmica de proliferação de 

uma cultura de escola que se pretende participativa, proporcionando aos seus alunos 

uma formação abrangente, de acordo com os desafios e as competências do século XXI. 
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Cultura	 de	 gestão	 e	 administração	 /	 Clima	 e	 ambiente	
educativo	/	Sustentabilidade	do	Agrupamento	
 
Metodologia	

 

No final do ano letivo (junho / julho) foram aplicados questionários relativos às 

dimensões "3. Cultura de gestão e administração", "4. Clima e ambiente educativo" e 

"5. Sustentabilidade do Agrupamento" do Plano de Ação da Equipa de Avaliação Interna, 

designadamente: 

 

Online (Google Forms):  

- Pessoal docente 

- Pessoal não docente 

- Alunos do 4º ano (delegado e subdelegado) 

 

Offline (papel):  

- Alunos do 2º e 3 ciclo (delegado e subdelegado do 5º ao 9º ano e CEF) 

- Pais e encarregados de educação – JI e 1º ciclo (Representantes dos pais e 

encarregados de educação de cada grupo / turma) 

- Pais e encarregados de educação – 2º e 3º ciclo (Representantes dos pais e 

encarregados de educação de cada grupo / turma) 

 

Público Alvo Nº de repostas 
pessoal docente 99 

pessoal não docente 14 
alunos do 4º ano 14 

alunos do 2º e 3 ciclo 42 
pais e encarregados de educação – JI e 1º ciclo 53 
pais e encarregados de educação – 2º e 3º ciclo 33 

Total 255 
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Segue abaixo o modelo de texto de apresentação da atividade “Inquéritos por 

questionário”: 

 

“A sua colaboração é importante para o processo educativo e para a nossa melhoria 

contínua, de modo a identificar áreas a privilegiar. Com este questionário, pretendemos 

conhecer o grau de satisfação de (pessoal docente / pessoal não docente, alunos / pais 

e encarregados de educação) relativamente ao desempenho do nosso Agrupamento.  

Instruções de resposta ao questionário: 

Não há respostas certas ou erradas relativamente a qualquer dos itens, pretendendo-se 

apenas a sua opinião pessoal e sincera. Este questionário é de natureza confidencial e 

anónima. Indique a sua opinião sobre cada item, selecionando a sua resposta, 

considerando a escala seguinte: 

5= Concordo totalmente; 4= Concordo; 3=Discordo; 2= Discordo totalmente 

Está disponível uma coluna “1=Sem Opinião” para o caso de não ter tido oportunidade 

de verificar pessoalmente a situação apresentada no item.  

Divulgação dos resultados deste questionário: 

Os resultados destes questionários serão afixados no hall de entrada da escola e 

divulgados na página eletrónica do Agrupamento www.aemourerneiva.com  no mês de 

agosto de 2019.” 
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Análise	dos	resultados	
 

Tabela resumo dos resultados – anexo I 

 

Público Alvo Considerações 

pessoal 

docente 

 

A grande maioria dos docentes consideram que, está satisfeito com a 
qualidade do ensino deste Agrupamento, que o Agrupamento adota 
medidas eficazes à promoção do sucesso escolar, que o Agrupamento tem 
um papel relevante na comunidade, que a estratégia de atuação do 
Agrupamento tem em consideração os pontos fortes e as áreas de 
melhoria identificadas pelas estruturas internas, que lhe são pedidos 
contributos para o processo de elaboração e atualização dos documentos 
do Agrupamento, que o Agrupamento é aberto à inovação, que A(s) 
Escola(s) onde leciona tem/têm boas condições de trabalho, que está 
satisfeito/a com a higiene e limpeza da(s) Escola(s) onde leciona, que a(s) 
Escola(s) onde leciona é/são segura(s), que os espaços de recreio/lazer 
da(s) Escola (s) onde leciona é/são adequados, que o Agrupamento atende 
às especificidades dos professores com necessidades especiais, que a  
Direção do Agrupamento o apoia quando a procura para resolver alguns 
assuntos, que os seus conhecimentos e competências são valorizados pela 
Direção do Agrupamento, que no Agrupamento há uma cultura de 
incentivo ao trabalho colaborativo, que está satisfeito/a com a qualidade 
do serviço do Bar das EB23 do Agrupamento, que está satisfeito/a com a 
qualidade do serviço da Biblioteca das EB23 do Agrupamento, que está 
satisfeito/a com a qualidade do serviço de papelaria/reprografia do 
Agrupamento, que é bem atendido(a) pelos/as assistentes operacionais, 
que é bem atendido(a) pelos/as assistentes técnicos, que os Serviços 
Administrativos do Agrupamento funcionam bem, que os resultados da 
autoavaliação do Agrupamento contribuem para melhorar a qualidade do 
serviço prestado, que a atuação da Direção contribui para o 
desenvolvimento de um bom ambiente escolar, que gosto de ser 
professor/a neste Agrupamento. 
 
Aspetos a melhorar / verificar: 
- 26,2% dos docentes, consideram que informação não circula bem no 
Agrupamento; 
- 14,1% dos docentes, consideram que A(s) Escola(s) onde leciona não 
tem/têm boas condições de trabalho; 
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- 15,1% dos docentes, consideram que os espaços de recreio/lazer da(s) 
Escola (s) onde leciona não é/são adequados; 
- 23,2% dos docentes, consideram que os espaços desportivos da(s) 
Escola(s) onde leciona não é/são adequados; 
- 24,2% dos docentes, consideram que os alunos não são bem 
comportados; 
- 25,2% dos docentes, consideram que as situações de indisciplina não são 
bem resolvidas; 
- 21,2% dos docentes, consideram que o Plano de Formação do 
Agrupamento não responde adequadamente às suas necessidades; 
- 21,2% dos docentes, consideram que o Plano de Formação do 
Agrupamento não responde adequadamente às suas necessidades; 
- Não obstante o grau de satisfação, 18,2% dos docentes consideram que  
os seus conhecimentos e competências não são valorizados pela Direção 
do Agrupamento; 
 

pessoal não 

docente 

(nota: baixa 

taxa de 

respondentes 

relativamente 

ao nº total de 

possíveis 

respondentes 

nesta 

categoria) 

 

A grande maioria dos não docentes consideram que, sabe onde pode 
consultar os documentos da Escola, que o Agrupamento envolve a 
comunidade, que a informação circula bem na Escola onde trabalha, que 
a sua Escola tem boas condições de trabalho, que os seus conhecimentos 
e competências são valorizados na melhoria contínua do Agrupamento, 
que a  Direção do Agrupamento o apoia quando a procura para resolver 
alguns assuntos, que gostaria que periodicamente se fizessem inquéritos 
para conhecer o seu grau de satisfação em relação ao agrupamento, que 
as situações de indisciplina são bem resolvidas, que a Direção do 
Agrupamento envolve o pessoal não docente na autoavaliação do 
Agrupamento, que está satisfeito/a com o trabalho da Direção do 
Agrupamento, que as instalações da Escola são boas, que tem uma boa 
relação com a pessoa que coordena o seu trabalho, que se sente 
respeitado(a) pelos professores, alunos e colegas de serviço, que se 
sentem integrados no seu grupo de trabalho, que os Serviços 
Administrativos funcionam bem, que a escola onde trabalham é limpa e 
segura, que gosta de trabalhar nesta Escola. 
 
Aspetos a melhorar / verificar: 
- 35,7% dos não docentes, consideram que não foram envolvidos no 
processo de elaboração do Projeto Educativo e do Regulamento Interno; 
- Não obstante o grau de satisfação, 14,3% dos não docentes consideram 
que os seus conhecimentos e competências não são valorizadas na 
melhoria contínua do Agrupamento; 
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- 14,3% dos não docentes, consideram que as situações de indisciplina não 
são bem resolvidas; 
- 28,6% dos não docentes, consideram que o Plano de Formação do 
Agrupamento não responde adequadamente às suas necessidades; 
- Não obstante o grau de satisfação, 14,3% dos não docentes consideram 
que não são respeitados pelos alunos; 
 

alunos do 4º 

ano 

 

A grande maioria dos alunos consideram que aprendem com as atividades 
que fazem na escola, que a escola a é limpa, que os professores ensinam 
bem, que são incentivados a ter boas notas, que têm boas instalações, que 
conhecem as regras de funcionamento da escola, que as visitas de estudo 
melhoram a s suas aprendizagens, que se sentem seguros na escola, que 
estão satisfeitos com a forma como são tratados, que os problemas de 
indisciplina são bem resolvidos, que estão satisfeitos com o trabalho do 
professor titular da turma, que gostam de participar nas atividades e 
projetos da escola, que os professores tratam os alunos com respeito, que 
na sala de aula os professores apoiam os alunos com mais dificuldades de 
aprendizagem, que estão satisfeitos com o trabalho desenvolvido no 
projeto de competências digitais, que estão satisfeitos com o trabalho dos 
professores das AEC, que há uma boa relação entre funcionários e alunos, 
que gostam de frequentar a escola. 
 
Aspetos a melhorar / verificar: 
- 7,1% referem que não foram informados dos programas e dos critérios 
de avaliação das diversas disciplinas; 
- 42,9% não gostam do almoço que é servido no refeitório da Escola; 
- 28,6% dos respondentes, consideram que nas aulas, os alunos não têm 
um bom comportamento; 
- 14,3% dos respondentes, consideram que as salas de aula não são 
confortáveis; 
- 21,4% dos respondentes, consideram que não estão satisfeitos com os 
espaços desportivos da Escola; 
- 28,6% dos respondentes, consideram que não estão satisfeitos com 
espaços de recreio da Escola; 
- 14,3% dos respondentes, consideram que a Escola não tem em conta as 
sugestões dos alunos; 
 
Sugestões dos alunos: 
Ter mais computadores e mais atividades lúdicas. 
Pintar as paredes do coberto. 
Gostava de ter a escola bem pintada, a cantina mais arranjada e mais 
computadores. 
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Arranjar a cantina, ter mais jogos e ter mais espaços para guardar material. 
Gostava que os alunos não deitassem alguns papeis para o chão. 
eu queria que a escola tivesse um campo de futebol relvado que não aleijasse 
quando caímos. 
 

alunos do 2º 

e 3 ciclo 

 

A grande maioria dos alunos consideram que sabem onde podem 
consultar os documentos (Projeto Educativo, Regulamento Interno, etc). 
na página digital da Escola, que a escola é limpa, que os professores 
ensinam bem, estão satisfeitos com o trabalho da direção, que foram 
informados dos programas e dos critérios de avaliação das diversas 
disciplinas, que os Serviços Administrativos (Secretaria) funcionam bem, 
que são incentivados a obter bons resultados, que conhecem bem as 
regras de funcionamento da Escola, que as visitas de estudo melhoram a 
sua aprendizagem, que se sentem seguros na escola, que estão satisfeitos 
com a forma como são tratados na escola, que os problemas de 
comportamento são bem resolvidos, que a Direção do Agrupamento está 
disponível para atender os alunos, que estão satisfeitos com o trabalho do 
seu DT, que os serviços de papelaria/reprografia funcionam bem, que o 
serviço de Bar da escola funciona bem, que gostam da Biblioteca da Escola, 
que gostam de participar nas atividades e projetos da Escola, que os 
professores desta Escola tratam os alunos com respeito, que na sala de 
aula, os professores apoiam os alunos com mais dificuldades de 
aprendizagem, que estão satisfeitos com os espaços desportivos da 
Escola, que estão satisfeitos com os espaços de recreio da Escola, que há 
uma boa relação entre funcionários e alunos, que a Escola tem em conta 
as sugestões dos alunos, que gostam de frequentar esta Escola. 
 
Aspetos a melhorar / verificar: 
- Não obstante o grau de satisfação, 19% dos respondentes ainda 
consideram que a escola não é limpa; 
- 23,8% dos respondentes considera que as instalações da escola não são 
boas; 
- Quase metade dos respondentes não gostam do almoço servido na 
escola; 
- Quase metade dos respondentes consideram, que nas aulas, os alunos 
não têm um bom comportamento; 
- 31% dos respondentes considera que as salas de aula não são 
confortáveis; 
 

pais e 

encarregados 

A grande maioria dos pais e encarregados de educação considera que, 
sabe onde pode consultar os documentos da Escola, que a escola é limpa, 
está satisfeito com a qualidade do ensino neste Agrupamento, está 
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de educação 

– JI e 1º ciclo 

 

satisfeita com o trabalho da Direção do Agrupamento, que a Escola 
divulgou os programas e os critérios de avaliação, que os Serviços 
Administrativos funcionam bem, que o seu educando é incentivado a 
obter bons resultados, que as instalações da Escola são boas, que conhece 
bem as regras de funcionamento da Escola, a escola/JI do seu educando é 
segura, que o seu educando revela satisfação pela forma como é 
tratado(a) na Escola, que os pais são incentivados a participar na vida da 
Escola, que o Agrupamento tem um papel relevante na comunidade, que 
recebe periodicamente informações sobre o comportamento do seu 
educando(a), que as situações de indisciplina são bem resolvidas, que a 
Escola fornece informação suficiente sobre o percurso escolar do seu 
educando(a), que está muito satisfeito com o trabalho do(da) 
Educador(a)/Professor(a) Titular de Turma do seu educando(a), que gosta 
que o seu educando(a) frequente esta Escola/JI. 
 
Aspetos a melhorar / verificar: 
- 14,1% dos respondentes consideram que não estão satisfeitos com o 
trabalho da Direção do Agrupamento; 
- 12,2% dos respondentes consideram que os Serviços Administrativos não 
funcionam bem; 
- 14,1% dos respondentes consideram as instalações da Escola não são 
boas; 
- 18,9% dos respondentes consideram que o Agrupamento não envolve a 
comunidade; 
- 26,4% dos respondentes consideram que não estão satisfeitos com a 
qualidade das refeições servidas no refeitório; 
 

pais e 
encarregados 
de educação 

– 2º e 3º 
ciclo 

A grande maioria dos pais e encarregados de educação considera que, 
sabe onde pode consultar os documentos da Escola, que a escola é limpa, 
que a Escola divulgou os programas e os critérios de avaliação, que os 
Serviços Administrativos funcionam bem, que o seu educando é 
incentivado a obter bons resultados, que o seu educando revela satisfação 
pela forma como é tratado(a) na Escola, que os pais são incentivados a 
participar na vida da Escola, que recebe periodicamente informações 
sobre o comportamento do seu educando(a), que a Direção do 
Agrupamento está disponível para atender os pais/encarregados de 
educação, que a Escola fornece informação suficiente sobre o percurso 
escolar do se educando(a), que está satisfeito com o trabalho do(a) DT do 
seu educando(a), que os serviços de papelaria/reprografia funcionam 
bem, que o serviço de Bar da escola funciona bem, que gosta que o seu 
educando(a) frequente esta escola. 
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Aspetos a melhorar / verificar: 
- 21,2% dos respondentes consideram que não estão satisfeitos com a 
qualidade do ensino neste Agrupamento; 
- 27,2% dos respondentes consideram que não estão satisfeitos com o 
trabalho da Direção do Agrupamento; 
- 30,3% dos respondentes consideram que as instalações da Escola não 
são boas; 
- 21,2% dos respondentes consideram não conhecem bem regras de 
funcionamento da Escola; 
- 27,2% dos respondentes consideram que o Agrupamento não envolve a 
comunidade; 
- 27,3% dos respondentes consideram que a Escola do seu educando(a) 
não é segura; 
- 48,5% dos respondentes consideram que não estão satisfeitos com a 
qualidade das refeições servidas no refeitório; 
- 21,2% dos respondentes consideram que o Agrupamento não tem um 
papel relevante na comunidade; 
- 33,3% dos respondentes consideram que as situações de indisciplina são 
bem resolvidas; 
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Avaliação	do	Plano	de	Melhoria	(2017-2020)	
 

A metodologia de trabalho definida para aferir o ponto de situação do Plano de 

Melhoria 2017-2020 utilizada na reunião trimestral da Equipa de Avaliação Interna 

(27/03/2019) baseou-se numa escala qualitativa. Para cada Objetivo, Meta, Atividade a 

desenvolver no âmbito de cada medida do Plano de Melhoria, utilizou-se o seguinte 

código de cores (ver anexo II): 

atingido(a) / executado(a) 

em execução 

por atingir / por executar 

observações / aditamentos 

 

Relativamente ao ponto de situação do Plano de Melhoria 2017-2020, a EAI efetuou 

a seguinte avaliação na reunião de 27 de março de 2019 (escala de avaliação: Excelente, 

Muito Bom, Bom, Suficiente e Insuficiente): 

• Ação Estratégica nº 1 - “Identificação dos fatores internos explicativos do 

(in)sucesso, que conduzam à elaboração e implementação de ações de melhoria 

ajustadas às reais necessidades dos alunos”: Bom.  

 

• Ação Estratégica nº 2 - “Aprofundamento das práticas de articulação curricular 

horizontal e vertical do currículo, enquanto área promotora da sequencialidade 

das aprendizagens e do desempenho dos alunos”: Bom. 

 

• Ação Estratégica nº 3 - “Implementação de uma estratégia partilhada de reforço 

de metodologias ativas e experimentais na educação pré-escolar e ensino básico”: 

Bom. 
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• Ação Estratégica nº 4 – “A estruturação de uma estratégia de supervisão da prática 

letiva na sala de aula/atividades enquanto estratégia de desenvolvimento pessoal, 

com impacto na qualidade de ensino”: Suficiente. 

 

• Ação Estratégica nº 5 – “A instituição de um processo de autoavaliação mais 

estruturado que sirva de suporte à tomada de decisão e à construção de planos de 

melhoria com impacto no planeamento, na organização e nas práticas 

profissionais”: Insuficiente (27/03/2019) / Suficiente (31/08/2019). 

 
Consideramos extremamente importante que até final do plano se materializem as 

atividades em execução / por atingir / por executar, tendo em conta as observações / 

aditamentos, de forma a que se executem as metas e objetivos de cada ação estratégica.  
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Anexos	
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Anexo	I	-	Inquéritos	por	questionário	
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ALUNOS QUE FREQUENTAM O 4.º 
ANO DE ESCOLARIDADE 
14 respostas 
 
Assinala com o teu grau de concordância em relação a cada uma das 
afirmações que se seguem: 
 

 

 



                                   

 

Agrupamento de Escolas de Moure e Ribeira do Neiva 
 

Ano Letivo 2018/2019 
 

 

EQUIPA DE AVALIAÇÃO INTERNA 
 Relatório 2018-2019 

                                                                                                                                                                                                              
 

49 

 

 

 



                                   

 

Agrupamento de Escolas de Moure e Ribeira do Neiva 
 

Ano Letivo 2018/2019 
 

 

EQUIPA DE AVALIAÇÃO INTERNA 
 Relatório 2018-2019 

                                                                                                                                                                                                              
 

50 

 

 

 



                                   

 

Agrupamento de Escolas de Moure e Ribeira do Neiva 
 

Ano Letivo 2018/2019 
 

 

EQUIPA DE AVALIAÇÃO INTERNA 
 Relatório 2018-2019 

                                                                                                                                                                                                              
 

51 

 

 

 



                                   

 

Agrupamento de Escolas de Moure e Ribeira do Neiva 
 

Ano Letivo 2018/2019 
 

 

EQUIPA DE AVALIAÇÃO INTERNA 
 Relatório 2018-2019 

                                                                                                                                                                                                              
 

52 

 

 

 



                                   

 

Agrupamento de Escolas de Moure e Ribeira do Neiva 
 

Ano Letivo 2018/2019 
 

 

EQUIPA DE AVALIAÇÃO INTERNA 
 Relatório 2018-2019 

                                                                                                                                                                                                              
 

53 

 

 

 



                                   

 

Agrupamento de Escolas de Moure e Ribeira do Neiva 
 

Ano Letivo 2018/2019 
 

 

EQUIPA DE AVALIAÇÃO INTERNA 
 Relatório 2018-2019 

                                                                                                                                                                                                              
 

54 

 

 

 



                                   

 

Agrupamento de Escolas de Moure e Ribeira do Neiva 
 

Ano Letivo 2018/2019 
 

 

EQUIPA DE AVALIAÇÃO INTERNA 
 Relatório 2018-2019 

                                                                                                                                                                                                              
 

55 

 

 

 



                                   

 

Agrupamento de Escolas de Moure e Ribeira do Neiva 
 

Ano Letivo 2018/2019 
 

 

EQUIPA DE AVALIAÇÃO INTERNA 
 Relatório 2018-2019 

                                                                                                                                                                                                              
 

56 

 

 

 



                                   

 

Agrupamento de Escolas de Moure e Ribeira do Neiva 
 

Ano Letivo 2018/2019 
 

 

EQUIPA DE AVALIAÇÃO INTERNA 
 Relatório 2018-2019 

                                                                                                                                                                                                              
 

57 

 

 

 



                                   

 

Agrupamento de Escolas de Moure e Ribeira do Neiva 
 

Ano Letivo 2018/2019 
 

 

EQUIPA DE AVALIAÇÃO INTERNA 
 Relatório 2018-2019 

                                                                                                                                                                                                              
 

58 

 

 
 

 



                                   

 

Agrupamento de Escolas de Moure e Ribeira do Neiva 
 

Ano Letivo 2018/2019 
 

 

EQUIPA DE AVALIAÇÃO INTERNA 
 Relatório 2018-2019 

                                                                                                                                                                                                              
 

59 

 

 

 



                                   

 

Agrupamento de Escolas de Moure e Ribeira do Neiva 
 

Ano Letivo 2018/2019 
 

 

EQUIPA DE AVALIAÇÃO INTERNA 
 Relatório 2018-2019 

                                                                                                                                                                                                              
 

60 

 

 
Utiliza o seguinte espaço para apresentar alguma crítica ou 
sugestão/aspeto que melhore a Escola:6 respostas 
Ter mais computadores e mais atividades lúdicas. 
Pintar as paredes do coberto. 
Gostava de ter a escola bem pintada, a cantina mais arranjada e mais computadores. 
Arranjar a cantina, ter mais jogos e ter mais espaços para guardar material. 
Gostava que os alunos não deitassem alguns papeis para o chão. 
eu queria que a escola tivesse um campo de futebol relvado que não aleijasse quando caímos. 
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ALUNOS QUE FREQUENTAM O 
2.ºe 3.º CICLOS 
42 respostas 
 
Assinala com o teu grau de concordância em relação a cada uma das 
afirmações que se seguem: 
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PAIS E ENC. EDUCAÇÃO JI/1º 
CICLO 
53 respostas 
 
Escolha a opção que melhor traduz a sua opinião relativamente a cada 
afirmação que se segue. 
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PAIS E ENC. EDUCAÇÃO (2.º 3.º 
ciclos) 
33 respostas 
 
Escolha a opção que melhor traduz a sua opinião relativamente a cada 
afirmação que se segue. 
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PESSOAL DOCENTE 
99 respostas 

 

 
Escolha a opção que melhor traduz a sua opinião relativamente a cada 
afirmação que se segue. 
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PESSOAL NÃO DOCENTE 
14 respostas 

 

 
Escolha a opção que melhor traduz a sua opinião relativamente a cada 
afirmação que se segue. 
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Anexo	II	–	Avaliação	do	Plano	de	Melhoria	
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Para cada Objetivo, Meta, Atividade a desenvolver no âmbito de cada medida do Plano 

de Melhoria, utilizou-se o seguinte código de cores: atingido(a) / executado(a) em 

execução por atingir / por executar 

Ação Estratégica nº 1: 

ÁREA DE MELHORIA 
“A   identificação dos fatores internos explicativos do (in)sucesso, que conduzam à 

elaboração e implementação de ações de melhoria ajustadas às reais 
necessidades dos alunos.” 

Respetiva (s) fonte(s) 
de identificação 

Relatório final relativo à intervenção realizada no  

âmbito da atividade Avaliação Externa 

das Escolas em novembro 2016 

Anos de escolaridade  
a abranger 

Anos iniciais e terminais  

Objetivos a atingir  
com a medida 

Definir causas do insucesso 
Identificar causas das dificuldades de aprendizagem 
Implementar medidas de combate ao insucesso 

Metas a alcançar 
com a medida 

Aumento do sucesso nas disciplinas de matemática e de português em 5%. 
Redução em 5% da diferença entre a classificação de frequência e a 
classificação das provas finais (ver contrato de autonomia / PNPSE) 

Atividades a desenvolver no 
âmbito da medida 

Aplicação dos questionários 
Debates e reflexão entre pares, no tempo comum e reuniões de departamento 
Implementação das medidas propostas no PAE 
 

Calendarização das 
atividades 

1ºmomento 

Construção dos questionários- maio 2017 

Aplicação dos questionários – junho 2017 

2ºmomento 

Ordinariamente uma vez por período e extraordinariamente sempre que 
necessário. 

 

Responsáveis pela 
execução da medida 

Conselho Pedagógico 
Equipa de Autoavaliação 

Professores 

Indicadores de 
monitorização e meios de 
verificação da execução e 

eficácia da medida 

 
 - Monitorização dos resultados dos alunos ao longo do processo; 

- Análise dos resultados externos (exames nacionais). 
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Ação Estratégica nº 2: 
 
 

ÁREA DE MELHORIA 
                Aprofundamento das práticas de articulação curricular horizontal e vertical do 

currículo, enquanto área promotora da sequencialidade das aprendizagens e do 
desempenho dos alunos. 

Respetiva (s) fonte(s) 
de identificação 

           Relatório final relativo à intervenção realizada no âmbito da atividade Avaliação 
Externa das Escolas em novembro 2016 

Anos de escolaridade  
a abranger 

Pré-escolar e 1ºano do 1ºciclo 
 4º ano e 5ºano 

6ºano e 7º ano (horizontal ?) 

Objetivos a atingir  
com a medida 

Promover ações concretas e sistemáticas de articulação interciclos (nota: 6º/7º) 
 
Promover ações concretas e sistemáticas de operacionalização e articulação do 
plano de estudo horizontal/transversal 
 
Desenvolver e estimular o trabalho cooperativo 
 

Metas a alcançar 
com a medida Aprofundar a articulação curricular intra e interdepartamentos. 

Atividades a 
desenvolver no 

âmbito da medida 

Realização de: 

- Reuniões de trabalho entre as educadoras e as professoras do 1º ciclo;   

- Atividades, em conjunto, na educação pré-escolar e o 1º ciclo 

- Atividades, em conjunto, no 1º ciclo e 5º ano 

- Atividades, em conjunto, no 2º ciclo e 3º ciclo 

-Reformulação do documento de articulação de conteúdos (nota: 2º/ 3º)  

n aplicável com os normativos atuais 

Dec. Lei 54/2018 e 55/2018 

-Reformulação da grelha de articulação de conteúdos do Plano de Turma.  

n aplicável com os normativos atuais 

-Formalização de um tempo semanal de trabalho comum 

- Utilização do Google Meet 

 

No âmbito do desenvolvimento do PROJETO ERASMUS+ KA1 (2017-1-PT01-
KA101-035521) – Enhancing  Students`Learning through Continuous 
Improvement: The Evolving Schools: 

- Curso- Integrated Curriculum – Teaching global skills through Science and Arts- 
Helsínquia – 13 a 19 de maio de 2018 
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Calendarização das 
atividades 

Reunião entre educadoras e professoras titulares do 1º ciclo: 1 vez por período 

Atividades, organizadas, em conjunto 2 vezes por período; 

 

Responsáveis pela 
execução da medida 

Estruturas intermédias (conselhos de turma /conselhos de ano); 
Educadores e professores envolvidos 

Grupos disciplinares 

Indicadores de 
monitorização e meios 

de verificação da 
execução e eficácia da 

medida 

Atas produzidas nas reuniões;  
PAA 
Relatórios dos conselhos de grupo/turma  
Inquéritos de Acompanhamento 
Monitorização pelo Conselho Pedagógico. 
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Ação Estratégica nº 3 

Área de Melhoria 
                     Implementação de uma estratégia partilhada de reforço de metodologias 

ativas e experimentais na educação pré-escolar e ensino básico. 

Respetiva (s) fonte(s) 
de identificação 

 Relatório final relativo à intervenção realizada no âmbito da atividade 
Avaliação Externa das Escolas em novembro 2016 

Anos de escolaridade  
a abranger 

Pré-escolar e 1º Ciclo 

Objetivos a atingir  
com a medida 

- Desenvolver o interesse e gosto pela Ciência. 
- Satisfazer a curiosidade das crianças pela atividade científica.  
-Desenvolver capacidades de pensamento ligadas à resolução de questões 
sócio científicas 

Metas a alcançar 
com a medida 

 
           Promover a construção de conhecimentos científicos e tecnológicos com 

utilidade para o quotidiano dos alunos: realização de atividades experimentais, 
pelo menos uma vez por período, em cada turma ou grupo dos alunos e crianças 
do 1º ciclo e da educação pré- escolar, respetivamente (+ q superado) 

Atividades a desenvolver 
no âmbito da medida 

Realização de atividades práticas com crianças do pré-escolar e alunos do 1º 
ciclo em parceria com professores de Física e Química e Ciências Naturais. 

Expansão do projeto “Bora Lá” à Educação Pré-escolar e 1º Ciclo 

Oferta complementar no 1º ciclo- Laboratório das Ciências Experimentais 

No âmbito do desenvolvimento do PROJETO ERASMUS+ KA1 (2017-1-PT01-
KA101-035521) – Enhancing Students`Learning through Continuous 
Improvement: The Evolving Schools: 

- Curso- Integrated Curriculum – Teaching global skills through Science and 
Arts- Helsínquia – 13 a 19 de maio de 2018 

-Curso – Science for Primary School children – Liubliana – 15 a 21 de julho de 
2018 

- Job Shadowing em Iasi, Roménia de Setembro a Novembro de 2018 – 
Duração de 14 dias. Atividade de partilha de boas práticas no ensino das 
ciências que consiste no acompanhamento, visionamento e discussão de 
estratégias e metodologias no ensino das ciências 

Calendarização das 
atividades 

Uma vez por período 

Responsáveis pela 
execução da medida 

               Docentes do Departamento de Matemática e Ciências experimentais, pré-
escolar e 1º ciclo / Alunos dos 2º e 3º Ciclos envolvidos no projeto “Bora lá” 

Indicadores de 
monitorização e meios de 
verificação da execução e 

eficácia da medida 

Relatórios das atividades. 



                                   

 

Agrupamento de Escolas de Moure e Ribeira do Neiva 
 

Ano Letivo 2018/2019 
 

 

EQUIPA DE AVALIAÇÃO INTERNA 
 Relatório 2018-2019 

                                                                                                                                                                                                              
 

131 

 

Ação Estratégica nº 4 

Área de Melhoria 
       A estruturação de uma estratégia de supervisão da prática letiva na sala de 

aula/atividades enquanto estratégia de desenvolvimento pessoal, com impacto 
na qualidade de ensino 

Respetiva (s) fonte(s) 
de identificação 

            Relatório final relativo à intervenção realizada no âmbito da atividade Avaliação 
Externa das Escolas em novembro 2016 

Anos de escolaridade  
a abranger Todos os anos de escolaridade  

Objetivos a atingir  
com a medida 

Incrementar o trabalho colaborativo na sala de aulas entre professores do 
mesmo ciclo/nível de ensino. 
Melhorar o processo de ensino e aprendizagem.  
Reforçar práticas de autoavaliação com vista à promoção de ações de melhoria 
do processo de ensino e aprendizagem.  
Implementar práticas de diferenciação pedagógica na sala de aula . 
Desenvolver mecanismos de acompanhamento do trabalho docente (tempo 
comum, coadjuvações), enquanto estratégia de desenvolvimento da qualidade 
de ensino  
 

Metas a alcançar 
com a medida 

Aumentar o trabalho colaborativo entre os docentes  

(evidências - sinalizar em docs oficiais: atas, sumários, etc...) 

Atividades a desenvolver 
no âmbito da medida 

-Coadjuvação no Apoio ao Estudo no 1º ciclo;  

- Par pedagógico na disciplina de Português e de Matemática no 1º ciclo;  

- Criação e/ou desenvolvimento de rotinas de trabalho pedagógico entre pares 
na realização de atividades letivas e não letivas; 

-Elaboração de um Plano de Acompanhamento da prática docente pelos 
membros do Conselho Pedagógico 

No âmbito do desenvolvimento do PROJETO ERASMUS+ KA1 (2017-1-PT01-
KA101-035521) – Enhancing  Students`Learning through Continuous 
Improvement: The Evolving Schools: 

- Curso- Teaching Character: positive Psychology for Every teacher – 
Liubliana- Eslovénia – 18 a 24 de Fevereiro de 2018 

-Curso – Emotional Intelligence: identify, harness and manage emotions – 
Praga – 29 de outubro a 2 de novembro de 2018 

Calendarização das 
atividades 

Ao longo do ano 

Responsáveis pela 
execução da medida 

Diretor do Agrupamento / Estruturas intermédias / Professores envolvidos  

-Conselho Pedagógico 

Indicadores de 
monitorização e meios de 
verificação da execução 

e eficácia da medida 

Atas de Conselhos de turma. Monitorização pelo Conselho Pedagógico. 
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Ação Estratégica nº 5 
 
 

Área de Melhoria 
                   “A instituição de um processo de autoavaliação mais estruturado que sirva 

de suporte à tomada de decisão e á construção de planos de melhoria com 
impacto no planeamento, na organização e nas práticas profissionais”. 

Respetiva (s) fonte(s) 
de identificação 

                Relatório final relativo à intervenção realizada no âmbito da atividade 
Avaliação Externa das Escolas em novembro 2016 

Objetivos a atingir  
com a medida 

-Melhorar a prestação do serviço educativo; 
-Consolidar a cultura de Avaliação Interna do Agrupamento; 
-Promover o maior envolvimento de toda a Comunidade Educativa; 
Divulgar os resultados do processo de Autoavaliação a todas as estruturas de 
gestão intermédia. 

Metas a alcançar 
com a medida 

Apresentar/Reformular uma proposta de melhoria do serviço educativo 

Atividades a desenvolver 
no âmbito da medida 

27/03/2019 - Insuficiente 

Elaboração de relatórios periódicos da avaliação interna; 

Aplicação de questionários de satisfação a amostras da comunidade 
educativa de forma a avaliar a prestação de serviços; 

Elaboração de um relatório de autoavaliação anual; 

Divulgação à comunidade educativa 

Criação de momentos de debate 

Elaboração da proposta de reestruturação do plano de melhoria 

31/08/2019 - Suficiente 

Elaboração de relatórios periódicos da avaliação interna; 

Aplicação de questionários de satisfação a amostras da comunidade 
educativa de forma a avaliar a prestação de serviços; 

Elaboração de um relatório de autoavaliação anual; 

Divulgação à comunidade educativa 

Criação de momentos de debate 

Elaboração da proposta de reestruturação do plano de melhoria 

 

Calendarização das 
atividades 

Ao longo do ano 

Responsáveis pela 
execução da medida 

Equipa de Avaliação Interna 

Diretor 
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Indicadores de 
monitorização e meios de 
verificação da execução e 

eficácia da medida 

-Relatórios 
Dados Estatísticos 
Divulgação 

 

 


