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1. INTRODUÇÃO 
 
 O projeto de autoavaliação do Agrupamento de Escolas Gândara Mar integra-se na missão da 

Escola ao prestar um serviço de educação pública, promovendo o ensino e as aprendizagens das 

crianças e alunos tendo em conta as suas características específicas.  

Este projeto é desenvolvido por uma estrutura de diagnóstico, acompanhamento e regulação 

denominada Observatório da Qualidade da Escola (OQE), à qual compete fazer a continuidade 

da monitorização sobre a forma como a unidade orgânica concretiza o Projeto Educativo, o 

modo como prepara e concretiza a educação, o ensino e as aprendizagens e executa atividades 

proporcionadoras de climas e ambientes educativos. Avalia ainda o desempenho dos órgãos de 

administração e gestão, o sucesso escolar e a prática de uma cultura de colaboração entre os 

membros da comunidade educativa.  

Esta monitorização assenta num princípio de melhorar os desempenhos do AEGM, em termos 

de resposta às exigências internas e aos desafios da avaliação externa nos seus diferentes 

domínios: resultados; prestação do serviço educativo; liderança e gestão escolar.  

A Lei nº 31/2002, de 20 de dezembro institui a obrigatoriedade de as escolas procederem à sua 

autoavaliação desenvolvendo-se em permanência e visa avaliar:  

 Grau de concretização do projeto educativo e modo como se prepara e concretiza a 

educação, o ensino e as aprendizagens das crianças e alunos, tendo em conta as suas 

características específicas;  

 Nível de execução de atividades proporcionadoras de climas e ambientes educativos 

capazes de gerarem as condições afetivas e emocionais de vivência escolar propícia à 

interação, à integração social, às aprendizagens e ao desenvolvimento integral da 

personalidade das crianças e alunos;  

 Desempenho dos órgãos de administração e gestão das escolas ou agrupamentos de 

escolas, abrangendo o funcionamento das estruturas escolares de gestão e de 

orientação educativa, o funcionamento administrativo, a gestão de recursos e a visão 

inerente à ação educativa, enquanto projeto e plano de atuação;  

 Sucesso escolar, avaliado através da capacidade de promoção da frequência escolar e 

dos resultados do desenvolvimento das aprendizagens escolares dos alunos, em 

particular dos resultados identificados através dos regimes em vigor de avaliação das 

aprendizagens;  

 Prática de uma cultura de colaboração entre os membros da comunidade educativa.  
 

O plano de ação da equipa de autoavaliação do Agrupamento consistiu: 

• na elaboração e aplicação de questionários na comunidade educativa, no tratamento e 
análise dos dados recolhidos no Google Forms; 

• recolha e análise de dados nos documentos de autoavaliação do Agrupamento; 

• elaboração deste Relatório Final.  
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2. CONSTITUIÇÃO DA EQUIPA 
 

 Neste ano letivo 2021/2022, os professores que integraram esta comissão foram:  

 Florbela Santos – Adjunta da Direção; 

 Maria João de Oliveira – Adjunta da  Direção; 

 Cristina Lourenço Vaz Oliveira – Educadora -Pré-escolar; 

 Dália Pereira – Coordenadora do Departamento de Matemática e Ciências 

Experimentais; Docente do 3ºciclo; 

 

3. METODOLOGIA UTILIZADA 
 

Depois de constituída a equipa fez-se um plano de trabalho que teve como metas principais: 

• Elaboração dos Instrumentos de recolha de dados- mês de maio 

Elaboraram-se os questionários a aplicar a pessoal docente/dos técnicos 

superiores/especializados, pessoal não docente, alunos do 1ºciclo, alunos dos 2º/3º ciclos e do 

ensino secundário / profissional e Encarregados de Educação. Foram utilizados, como ponto de 

partida, os questionários elaborados no ano letivo anterior, que foram reformulados de acordo 

com a autoavaliação da pertinência das questões, feita pela equipa de auto-avaliação.  

• Recolha de dados dos questionários – mês de junho 

Aplicaram-se os questionários, de forma a abranger o maior número de elementos, facultativa 

e anonimamente, apenas com preenchimento Google Forms. 

• Recolha de dados de avaliação internos e externos – mês de julho 

Consulta e análise de dados nos documentos de monitorização/ autoavaliação do Agrupamento. 

 

• Elaboração do relatório final e apresentação dos resultados à comunidade escolar – 

mês de julho 

Foi feito o tratamento dos questionários aplicados, procedeu-se à análise dos seus resultados e 

à recolha e análise de dados nos documentos de autoavaliação do Agrupamento para 

elaboração do presente relatório. 

3.1. Áreas avaliadas nos questionários 
Definiram-se como áreas a serem avaliadas: Funcionamento Geral da Escola, Funcionamento 

dos Serviços e Recursos da Escola, Funcionamento do Departamento Curricular/ Grupo 

disciplinar, Funcionamento do Conselho Pedagógico, Exercício da Liderança pela Direção, 

Aspetos que condicionam a Ação Educativa. 

O conjunto de questões propostas envolveu as áreas da planificação e desenvolvimento 

curricular, da orgânica escolar, da gestão de recursos e liderança, do clima e ambiente educativo 

e do sucesso educativo. 

A implementação deste inquérito teve como objetivo conhecer o grau de satisfação 

relativamente ao ensino que é ministrado, à perceção que têm sobre o funcionamento global 
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do agrupamento e à interação com a comunidade escolar, assim como o grau de 

facilidade (grau de eficácia) na utilização das novas tecnologias na gestão de tarefas, do 

conhecimento, na sala de aula e divulgação de informação. Pretendemos com estes dados obter 

um conhecimento efetivo da satisfação do trabalho realizado e consequentemente poder 

trabalhar para a sua melhoria. 

3.2. Aplicação, recolha e tratamento dos dados 
Pessoal docente/dos técnicos superiores/especializados  

O questionário, destinado ao pessoal docente, foi aplicado através do Google Forms e 
amplamente divulgado, via email, e nas reuniões de departamentos.  
 

Pessoal não Docente 

O questionário, destinado ao pessoal não docente foi aplicado através do Google Forms, via 

email. Nas situações em que não possuíam email foi facultado um Tablet, na biblioteca, para 

aceder ao questionário através do código QR correspondente. 

 

Alunos  

Os questionários foram aplicados em contexto sala de aula com a colaboração dos docentes, 

sendo preenchidos online, através da aplicação Google Forms, com o recurso a tablets. 

 

Pais e encarregados de educação 

Com a colaboração dos professores titulares de turma e diretores de turma, foi pedido o 

preenchimento online do questionário feito no Google Forms, a todos os pais e encarregados de 

educação dos alunos, do Educação Pré-escolar ao Ensino Secundário. 

 

A resposta a todos os questionários foi facultativa e anónima. 

3.3. Análise dos resultados  
À semelhança do ano letivo anterior, os questionários aplicados tinham apenas questões de 

resposta fechada de forma a reduzir a dificuldade da sua aplicação e tratamento. 

 

Foi adotada a escala seguinte: 
 

1= discordo totalmente/ problema grave; 2= discordo parcialmente/ problema moderado; 3= 

concordo parcialmente/problema mínimo; 4= concordo totalmente/ não constitui problema 

e em algumas situações Não tenho opinião/ Não se aplica. 

 

Foi considerado ponto forte a soma das respostas “Concordo parcialmente” e “Concordo 

totalmente”, igual ou superior a 75%, ajustada ao universo de 100% de pessoas com opinião, 

quando existia a opção Não tenho opinião/ Não se aplica. 

 

Foi considerado ponto fraco a soma das respostas “Discordo totalmente” e “Discordo 

parcialmente”, igual ou superior a 75%, ajustada ao universo de 100% de pessoas com opinião 

quando existia a opção Não tenho opinião/ Não se aplica. 

 

Foi considerado ponto de concordância (oportunidade) a soma das respostas “Concordo 

parcialmente” e “Concordo totalmente” compreendida entre 50% e 74%, ajustada ao universo 

de 100% de pessoas com opinião quando existia a opção Não tenho opinião/ Não se aplica. 



  

6 
 

 

Foi considerado ponto de não concordância (ameaça) a soma das respostas “Discordo 

totalmente” e “Discordo parcialmente” compreendida entre 50% e 74%, ajustada ao universo 

de 100% de pessoas com opinião quando existia a opção Não tenho opinião/ Não se aplica. 

 
 
Respostas sim /não (alunos) 
 
Foi considerado ponto forte quando as respostas “Sim” foram em percentagem igual ou 

superior a 75%.  

Foi considerado ponto fraco quando as respostas “Não” foram em percentagem igual ou 

superior a 75%. 

Foi considerado ponto de concordância (oportunidade) quando as respostas “Sim” foram entre 

50% e 74%.  

Foi considerado ponto de não concordância (ameaça) quando as respostas “Não” foram entre 

50% e 74%. 

4. CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO 
 

O Agrupamento de Escolas Gândara Mar é constituído pelos seguintes estabelecimentos de 

ensino: 

• Escola Básica e Secundária João Garcia Bacelar- Escola Sede 

• Escola do 1.º Ciclo de Ensino Básico da Gesteira 

• Escola do 1.º Ciclo de Ensino Básico da Sanguinheira 

• Escola do 1.º Ciclo de Ensino Básico com Jardim de Infância da Tocha 

• Jardim de Infância da Sanguinheira  

 

No ano letivo, agora em avaliação, 2021-2022, a oferta educativa do AEGM abrange: 

• Pré-Escolar    

• 1ºCiclo 

• 2º /3º ciclos  

• Curso de Educação e Formação, tipo 3, nível II de Operador de Informática 

• Secundário: 

✓ Curso Científico-Humanístico de Ciências e Tecnologias 

✓ Cursos Profissionais de nível IV Técnico de Manutenção Industrial – variante 

   Eletromecânica e Técnico de Eletrónica, Automação e Comando. 

A comunidade educativa é constituída por:  
 Pessoal docente - 83 

 Técnicos superiores -  6  

 Assistentes técnicos - 7 

 Assistentes operacionais – 35  

 Alunos-  609 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS 
 

O questionário teve 632 respostas, das quais 280 foram dos alunos do 2º/3º ciclos e ensino 

secundário, 161 foram de encarregados de educação, 100 dos alunos do primeiro ciclo, 61 dos 

docentes e Técnicos superiores especializados e 30 respostas de pessoal não docente 

correspondente a 4,7% do total das respostas.  

 

 

5.1. Grau de satisfação do pessoal docente e dos técnicos superiores/ 

especializados 
 

Este questionário teve 61 respostas distribuídas da seguinte forma: 

(alguns docentes lecionam mais do que um ciclo de ensino) 
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A. Funcionamento geral da Escola (Grau de satisfação do pessoal docente e dos técnicos superiores/especializados) 

 

 2021/2022    
  

2020/2021 

 
“Discordo 
totalmente”   

“Discordo 
parcialmente” 

“Concordo 
parcialmente”  

“Concordo 
totalmente” 

Dt+Dp Cp+Ct Dt+Dp Cp+Ct 

1. As instalações da Escola são mantidas em condições de 
higiene e limpeza. 

0% 0% 21,3% 78,7% 0% 100% 0% 100% 

2. As preocupações ambientais estão patentes na ação educativa 
da Escola. 

0% 1,6% 16,4% 82% 1,6% 98,4% 0% 100% 

3. As preocupações sociais estão patentes na ação da Escola. 0% 1,6% 18% 82% 1,6% 100% 2% 98% 

4. Toda a informação relevante é divulgada atempada e 
rigorosamente. 

0% 1,6% 19,7% 78,7% 1,6% 98,4% 3,6% 96,4% 

5. A Escola é um lugar disciplinado. 0% 4,9% 41% 54,1% 4,9% 95,1% 7,1% 92,8% 

6. A Escola é um lugar seguro. 0% 0% 18,0% 82% 0% 100% 0% 100% 

7. A participação dos professores na elaboração e retificação dos 
diferentes documentos de funcionamento geral da Escola é 
generalizada. 

0% 3,3% 31,1% 65,6% 3,3% 96,7% 5,4% 94,6% 

8. As normas e o regulamento da Escola são aplicados. 0% 0% 13,1% 86,9% 0% 100% 1,8% 98,2% 

9. A Escola tem uma política clara sobre a educação inclusiva. 0% 1,6% 23% 75,4% 1,6% 98,4% 1,8% 98,2% 

10. O trabalho colaborativo é uma prática corrente na Escola. 0% 4,9% 37,7% 57,4% 4,9% 95,1% 7,1% 92,9% 

11. O ensino à distância realizado no período COVID-19 foi 
adequado. 

1,6% 0% 16,4% 82% 1,6% 98,4% 1,8% 98,2% 
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Pontos fortes 

✓ 1. As instalações da Escola são mantidas em condições de higiene e limpeza. 

✓ 2. As preocupações ambientais estão patentes na ação educativa da Escola. 

✓ 3. As preocupações sociais estão patentes na ação da Escola. 

✓ 4. Toda a informação relevante é divulgada atempada e rigorosamente. 

✓ 5. A Escola é um lugar disciplinado 

✓ 6. A Escola é um lugar seguro. 

✓ 7. A participação dos professores na elaboração e retificação dos diferentes documentos de funcionamento geral da Escola é generalizada. 

✓ 8. As normas e o regulamento da Escola são aplicados. 

✓ 9. A Escola tem uma política clara sobre a educação inclusiva. 

✓ 10. O trabalho colaborativo é uma prática corrente na Escola. 

✓ 11. O ensino à distância realizado no período COVID-19 foi adequado. 

 

Não há pontos fracos a registar.  

Não há pontos de concordância (oportunidades) a registar. 

Não há pontos de não concordância (ameaças) a registar. 

 

Análise de resultados e Sugestões de Melhoria 

De uma maneira geral, o pessoal docente e os técnicos superiores/especializados têm uma visão muito favorável do funcionamento geral da Escola. 
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B. Funcionamento dos Serviços e Recursos da Escola (Grau de satisfação do pessoal docente e dos técnicos superiores/especializados) 

 

 

 

 

 

 

 

 
2021/2022 

 
2020/2021 

 
 

“Discordo 
totalmente” 

“Discordo 
parcialmente” 

“Concordo 
parcialmente” 

“Concordo 
totalmente” 

Dt+Dp Cp+Ct Dt+Dp Cp+Ct 

1. A Reprografia responde às necessidades da sua 
atividade profissional. 

0% 4,9% 9,8% 85,2% 4,9% 95% 1,8% 98,2% 

2. A Papelaria responde às necessidades da sua atividade 
profissional. 

0% 4,9% 19,7% 75,4% 4,9% 95,1% 3,6% 96,4% 

3.1. A Biblioteca responde às necessidades da atividade 
docente ao nível dos recursos documentais e informáticos. 

0,0% 0,0% 18,0% 82,0% 0,0% 100% 3,6% 96,4% 

3.2. A Biblioteca responde às necessidades da atividade 
docente ao nível do acompanhamento/ apoio prestado. 

0% 1,6% 14,8% 83,6% 1,6% 98,4% 3,6% 96,4% 

3.3. A Biblioteca responde às necessidades da sua 
atividade profissional ao nível do espaço físico. 

0% 6,6% 13,1% 80% 6,6% 93,4% 1,8% 98,2% 

3.4. A Biblioteca responde às necessidades da sua 
atividade profissional ao nível do horário de funcionamento. 

0,0% 1,6% 14,8% 83,6% 1,6% 98,4% 7,2% 92,8% 

4. Os Serviços Administrativos respondem às necessidades 
da sua atividade profissional. 

0,0% 4,9% 18,0% 77,0% 4,9% 95% 10,7% 89,3% 

5. O Serviço Psicologia e Orientação (SPO) responde às 
solicitações dos Conselhos de Turma. 

1,6% 1,6% 23,0% 73,8% 3,2% 96,8% 0% 100% 

6. As atividades promovidas pelo SPO são pertinentes. 0% 0% 11,5% 88,5% 0% 100% 0% 100% 

7. O Bar responde às suas necessidades. 2% 11,5% 32,8% 54,1% 13,1% 86,9% 16,1% 83,9% 

8. O Refeitório responde às suas necessidades. 1,6% 14,8% 36,1% 47,5% 16,4% 83,6% 19,6% 80,4% 

9. O material audiovisual e informático é adequado às suas 
necessidades profissionais.  

3% 4,90% 54,1% 37,7% 8,2% 91,8% 8,9% 90,1% 
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Pontos fortes 

✓ 1. A Reprografia responde às necessidades da sua atividade profissional. 

✓ 2. A Papelaria responde às necessidades da sua atividade profissional. 

✓ 3.1. A Biblioteca responde às necessidades da atividade docente ao nível dos recursos documentais e informáticos. 

✓ 3.2. A Biblioteca responde às necessidades da atividade docente ao nível do acompanhamento/ apoio prestado. 

✓ 3.3. A Biblioteca responde às necessidades da sua atividade profissional ao nível do espaço físico. 

✓ 3.4. A Biblioteca responde às necessidades da sua atividade profissional ao nível do horário de funcionamento. 

✓ 4. Os Serviços Administrativos respondem às necessidades da sua atividade profissional. 

✓ 5. O Serviço Psicologia e Orientação (SPO) responde às solicitações dos Conselhos de Turma. 

✓ 6. As atividades promovidas pelo SPO são pertinentes. 

✓ 7. O Bar responde às suas necessidades. 

✓ 8. O Refeitório responde às suas necessidades. 

✓ 9. O material audiovisual e informático é adequado às suas necessidades profissionais.  

 

Não há pontos fracos a registar.  

Não há pontos de concordância (oportunidades) a registar. 

Não há pontos de não concordância (ameaças) a registar. 

 

Análise de resultados e Sugestões de Melhoria 

O pessoal docente e os técnicos superiores/especializados consideram que, globalmente, os serviços e recursos da Escola correspondem às suas necessidades 

profissionais.  
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C. Funcionamento do Departamento Curricular/Grupo Disciplinar (Grau de satisfação do pessoal docente e dos técnicos superiores/especializados) 
 

 

Pontos fortes 

✓ 1. Planificação das atividades curriculares / não curriculares para todos os alunos. 

✓ 2. Seleção/elaboração de materiais pedagógicos. 

✓ 3. Discussão de estratégias de diferenciação pedagógica. 

✓ 4.Definição de critérios de avaliação. 

✓ 5. Análise dos resultados dos alunos na(s) disciplina(s), por ano e turma. 

✓ 6. Reflexão sobre as práticas educativas. 

✓ 7. Análise de necessidades de formação de professores. 
 

Não há pontos fracos a registar.  

Não há pontos de concordância (oportunidades) a registar. 

Não há pontos de não concordância (ameaças) a registar. 
 

Análise de resultados e Sugestões de Melhoria 

De uma maneira geral, o pessoal docente e os técnicos superiores/especializados têm uma visão muito favorável acerca do funcionamento do Departamento 

Curricular/Grupo Disciplinar.  

 
2021/2022 

2020/2021 

 
 

“Nunca” 
“Algumas 

vezes” 
“Muitas 
vezes” 

“Sempre” N+AV MV+S N+AV MV+S 

1. Planificação das atividades curriculares / não 
curriculares para todos os alunos. 

0% 3% 21,3% 75,4% 3,3% 96,7% 0% 100% 

2. Seleção/elaboração de materiais pedagógicos 0% 4,9% 32,8% 62,3% 4,9% 95,1% 5,4% 94,6% 

3. Discussão de estratégias de diferenciação pedagógica. 0% 6,6% 32,8% 60,7% 6,6% 93,5% 5,4% 94,6% 

4. Definição de critérios de avaliação. 0% 3,3% 18% 78,7% 3,3% 96,7% 
 

5,4% 
 

94,6% 

5. Análise dos resultados dos alunos na(s) disciplina(s), 
por ano e turma. 

0% 1,6% 14,8% 83,6% 1,6% 98,4% 5,4% 94,6% 

6. Reflexão sobre as práticas educativas. 
 

0% 1,6% 29,5% 68,9% 1,6% 98,4% 7,2% 92,8% 

7. Análise de necessidades de formação de professores. 1,6% 4,9% 41% 52,5% 6,5% 93,5% 10,7% 89,3% 
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D. Funcionamento do Conselho Pedagógico (Grau de satisfação do pessoal docente e dos técnicos superiores/especializados) 

 

Pontos fortes 

✓ 1. Define as linhas gerais de política educativa da Escola. 

✓ 2. Acompanha e monitoriza o desenvolvimento dos projetos desenvolvidos na Escola. 

✓ 3. Define a política de avaliação das aprendizagens. 

✓ 4. Analisa e aprova os critérios de avaliação da Escola. 

✓ 5. Elabora o plano de formação da Escola. 

✓ 6. Define as prioridades da Escola relativamente ao estabelecimento de parcerias. 

✓ 7. Define critérios de constituição de turmas. 

✓ 8. Atua de acordo com os objetivos e valores definidos no Projeto Educativo. 

✓ 9. Adota um mecanismo de consulta e diálogo eficaz. 
 

Não há pontos fracos a registar.  

Não há pontos de concordância (oportunidades). 

Não há pontos de não concordância (ameaças) a registar. 

 

Análise de resultados e Sugestões de Melhoria 

Globalmente, o pessoal docente e os técnicos superiores/especializados têm uma opinião muito positiva acerca do funcionamento do Conselho Pedagógico.  

2021/2022 2020/2021 

 
 

“Discordo 
totalmente” 

“Discordo 
parcialmente” 

“Concordo 
parcialmente” 

“Concordo 
totalmente” 

Dt+Dp Cp+Ct Dt+Dp Cp+Ct 

1. Define as linhas gerais de política educativa da Escola. 0% 0% 13,1% 86,9% 0% 100% 3,6% 96,4% 

2. Acompanha e monitoriza o desenvolvimento dos 
projetos desenvolvidos na Escola. 

0% 0% 16,4% 83,6% 0% 100% 1,8% 98,2% 

3. Define a política de avaliação das aprendizagens. 0% 1,6% 19,7% 78,7% 2% 98,4% 3,6% 96,4% 

4. Analisa e aprova os critérios de avaliação da Escola. 0% 2% 11,5% 86,9% 2% 98,4% 0% 100% 

5. Elabora o plano de formação da Escola. 1,6% 3,3% 18% 77,0% 5% 95,0% 5,4% 94,5% 

6. Define as prioridades da Escola relativamente ao 
estabelecimento de parcerias. 

0% 0% 21,3% 78,7% 0% 100% 3,6% 96,4% 

7. Define critérios de constituição de turmas. 0% 0% 21,3% 78,7% 0% 100% 3,6% 96,4% 

8. Atua de acordo com os objetivos e valores definidos no 
Projeto Educativo. 

0% 0% 9,8% 90,2% 0% 100% 0% 100% 

9. Adota um mecanismo de consulta e diálogo eficaz. 0% 0% 24,6% 75,4% 0% 100% 6,2% 92,8% 
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E. Exercício da liderança pela Direção (Grau de satisfação do pessoal docente e dos técnicos superiores/especializados) 
 

 

Pontos fortes 

✓ 1. Demonstra equidade no exercício de decisão sobre gestão do pessoal docente. 

✓ 2. Promove e divulga ações de formação contínua. 

✓ 3. Promove uma reflexão entre os intervenientes antes de exercer o dever de decisão. 

✓ 4. Desenvolve estratégias de aproximação à comunidade. 

✓ 5. Atua de acordo com os objetivos e valores definidos no Projeto Educativo. 

✓ 6. Assegura uma gestão equilibrada dos recursos, investindo em áreas prioritárias. 

✓ 7. Promove uma cultura colaborativa e inclusiva. 

 

Não há pontos fracos a registar.  

Não há pontos de concordância (oportunidades). 

Não há pontos de não concordância (ameaças) a registar. 

 

Análise de resultados e Sugestões de Melhoria 

De uma maneira geral, o pessoal docente e os técnicos superiores/especializados têm uma opinião muito positiva sobre o exercício da liderança pela Direção.  

2021/2022 2020/2021 

 
 

“Discordo 
totalmente” 

“Discordo 
parcialmente” 

“Concordo 
parcialmente” 

“Concordo 
totalmente” 

Dt+Dp Cp+Ct Dt+Dp Cp+Ct 

1. Demonstra equidade no exercício de decisão sobre 
gestão do pessoal docente. 

0% 3,3% 21,3% 75,4% 3,3% 96,7% 5,4% 94,6% 

2. Promove e divulga ações de formação contínua. 0% 1,6% 9,8% 85,5% 1,6% 95,3% 5,4% 94,6% 

3. Promove uma reflexão entre os intervenientes antes de 
exercer o dever de decisão. 

0% 4,9% 34,4% 60,7% 4,9% 95,1% 7,2% 92,8% 

4. Desenvolve estratégias de aproximação à comunidade. 0% 3,3% 8,2% 88,5% 3,3% 96,7% 3,6% 96,4% 

5. Atua de acordo com os objetivos e valores definidos no 
Projeto Educativo. 

0% 1,6% 4,9% 93,4% 1,6% 98,3% 3,6% 96,4% 

6. Assegura uma gestão equilibrada dos recursos, 
investindo em áreas prioritárias. 

0% 1,6% 18% 80% 1,6% 98,3% 1,8% 98,2% 

7. Promove uma cultura colaborativa e inclusiva. 0% 3,3% 19,7% 77% 3,3% 96,7% 3,6% 96,4% 
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F. Aspetos que condicionam a Ação Educativa (Grau de satisfação do pessoal docente e dos técnicos superiores/especializados) 
 

 

 

 

 

 
2021/2022 

 
2020/2021 

 
 

“Problema 
grave” 

“Problema 
moderado” 

“Problema 
mínimo” 

“Não constitui 
problema” 

PG+PM Pm+NCP PG+PM Pm+NCP 

1. Preparação científica ou pedagógica dos professores. 0% 1,6% 27,9% 70,5% 1,6% 98,4% 5,4% 94,6% 

2. Cooperação entre os agentes da ação educativa. 0% 3,3% 29,5% 67,2% 3,3% 96,7% 5,4% 94,6% 

3. Envolvimento dos docentes nas atividades 
desenvolvidas pela Escola. 

0% 3,3% 26,2% 70,5% 3,3% 96,7% 9,9% 91,1% 

4. Indisciplina dos alunos. 6,6% 23,0% 55,7% 14,8% 29,6% 70,5% 17,8% 82,2% 

5. Hábitos e métodos de estudo dos alunos. 14,8% 44,3% 32,8% 8,2% 59,1% 41% 46,5% 53,5% 

6. Preparação dos assistentes operacionais para as 
funções que desempenham. 

0% 0% 50,8% 49,2% 0% 100% 10,7% 89,3% 

7. Empenho dos assistentes operacionais. 0% 1,6% 29,5% 68,9% 1,6% 98,4% 8,9% 91,1% 

8. Envolvimento dos encarregados de educação no 
acompanhamento dos trabalhos dos educandos. 

11,5% 36,1% 42,6% 9,8% 47,6% 52,4% 33,9% 66,1% 

9. Liderança dos Órgãos de Direção da Escola. 0% 0% 19,7% 80,3% 0% 100% 8,9% 91,1% 

10. Envolvimento dos docentes nos processos de 
tomada de decisão. 

1,6% 9,8% 45,9% 42,6% 11,4% 88,5% 12,5% 87,5% 

11. Recursos pedagógicos disponíveis. 0% 6,6% 55,7% 37,7% 6,6% 93,4% 16% 84% 

12. Meio socioeconómico. 
 

9,8% 23,0% 52,5% 14,8% 32,8% 67,3% 34% 66% 
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Pontos fortes 

✓ 1. Preparação científica ou pedagógica dos professores. 

✓ 2. Cooperação entre os agentes da ação educativa. 

✓ 3. Envolvimento dos docentes nas atividades desenvolvidas pela Escola. 

✓ 6. Preparação dos assistentes operacionais para as funções que desempenham. 

✓ 7. Empenho dos assistentes operacionais. 

✓ 9. Liderança dos Órgãos de Direção da Escola. 

✓ 10. Envolvimento dos docentes nos processos de tomada de decisão. 

✓ 11. Recursos pedagógicos disponíveis. 

 

Não há pontos fracos a registar.  

Verificam-se pontos de concordância (oportunidades) relativamente aos itens:  

• 4. Indisciplina dos alunos, com 70,5% dos docentes e técnicos superiores/especializados a considerarem que constitui um problema mínimo ou não 

constitui um problema. 

• 8. Envolvimento dos encarregados de educação no acompanhamento dos trabalhos dos educandos, com 52,4% dos docentes e técnicos 

superiores/especializados a considerarem que constitui um problema mínimo ou não constitui um problema. 

• 12. Meio socioeconómico, com 67,3% dos docentes e técnicos superiores/especializados a considerarem que constitui um problema mínimo ou não 

constitui um problema. 

Pontos de não concordância (ameaças) a registar 

• 5. Hábitos e métodos de estudo dos alunos, com 59,1,% dos docentes e técnicos superiores/especializados a considerarem que constitui um problema 

moderado (44,3%) ou grave (14,8%). 

 

Análise de resultados e Sugestões de Melhoria 

Relativamente aos aspetos que condicionam a ação educativa é de salientar que o pessoal docente e os técnicos superiores/especializados tem uma opinião 

positiva sobre a maioria das questões em análise. Quanto aos pontos identificados como ameaça e oportunidades de melhoria, sugere-se: 

➢ Alertar os encarregados de educação e os alunos para um maior envolvimento no processo ensino-aprendizagem. 

➢ Reforço da articulação com os Encarregados de Educação, com visa um maior envolvimento, no que respeita à responsabilização dos educandos, 

pelas suas atitudes, trabalho e desempenho. 

➢ Sensibilizar alunos e EE para aceitarem e aproveitarem os apoios disponibilizados pela escola (Tutoria, APAs, …). 

➢ Sinalizar e apoiar de forma mais eficaz os alunos com dificuldades socioeconómicas. 
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24 
 

G. Causas que podem contribuir para a Indisciplina na Escola (Grau de satisfação do pessoal docente e dos técnicos superiores/especializados) 

 

Mais de 50% dos docentes consideram que o maior contributo para a indisciplina na Escola advém essencialmente dos seguintes fatores: 

1. Desvalorização das normas de conduta. 

2. Desinteresse dos alunos pelo estudo. 

3. Falta de partilha, diálogo e convivência cooperativa com os seus pares. 

4. Desvalorização do cumprimento das normas e das regras pelos Encarregados de Educação. 

5. Desresponsabilização dos educandos pelos encarregados de educação perante os seus atos e resultados escolares. 

 

 
2021/2022 

 
2020/2021 

 
 

“Discordo 
totalmente” 

“Discordo 
parcialmente” 

“Concordo 
parcialmente” 

“Concordo 
totalmente” 

Dt+Dp Cp+Ct Dt+Dp Cp+Ct 

1. Desvalorização das normas de conduta. 3,3% 6,6% 41% 49,2% 9,9% 90,2% 10,7% 89,3% 

2. Desinteresse dos alunos pelo estudo. 0% 11,5% 29,5% 59% 11,5% 88,5% 7,2% 92,8% 

3. Falta de partilha, diálogo e convivência 
cooperativa com os seus pares. 

6,6% 18% 55,7% 19,7% 24,6% 75,4% 17,9% 82,1% 

4. Desvalorização do cumprimento das normas 
e das regras pelos Encarregados de Educação. 

1,6% 19,7% 41% 37,7% 21,3% 78,7% 17,8% 82,2% 

5. Desresponsabilização dos educandos pelos 
encarregados de educação perante os seus atos 
e resultados escolares. 

0% 13,1% 43,3% 42,6% 13,1% 85,9% 14,3% 85,7% 

6. Atuação pouco rigorosa dos docentes 
perante situações em que existe a quebra de 
regras estabelecidas. 

24,6% 31,1% 27,9% 16,4% 55,7% 44,3% --- --- 

7. Ação pouco rigorosa dos funcionários 
perante situações em que existe a quebra de 
regras estabelecidas. 

27,9% 32,8% 27,9% 11,5% 60,7% 39,4% --- --- 

8. Atuação pouco célere da Direção perante 
situações em que existe a quebra de regras 
estabelecidas. 

59% 19.7% 9,8% 11,5% 59% 21,3% --- --- 
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5.2. Grau de satisfação do pessoal não docente   
Este questionário teve 30 respostas. 
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A. Funcionamento geral da Escola (Grau de satisfação do pessoal não docente) 
 

Pontos fortes 

✓ 1. As instalações da Escola são mantidas em condições de higiene e limpeza. 

✓ 2. As preocupações ambientais estão patentes na ação educativa da Escola. 

✓ 3. As preocupações sociais estão patentes na ação da Escola. 

✓ 4. Toda a informação relevante é divulgada atempada e rigorosamente. 

✓ 5. A Escola é um lugar disciplinado. 

✓ 6. A Escola é um lugar seguro. 

✓ 7. As normas e o regulamento da Escola são aplicados. 

✓ 8. A Escola tem uma política clara sobre a educação inclusiva. 

Não há pontos fracos a registar.  

Não há pontos de concordância (oportunidades) a registar  

Não há pontos de não concordância (ameaças) a registar. 

Análise de resultados e Sugestões de Melhoria 

De uma maneira geral, o pessoal não docente tem uma visão favorável acerca do funcionamento geral da Escola. 

 
2021/2022 

2020/2021 

 
 

“Discordo 
totalmente” 

“Discordo 
parcialmente” 

“Concordo 
parcialmente” 

“Concordo 
totalmente” 

Dt+Dp Cp+Ct Dt+Dp Cp+Ct 

1. As instalações da Escola são mantidas em condições de 
higiene e limpeza. 

0% 0% 20% 80% 0% 100% 3,6% 96,4% 

2. As preocupações ambientais estão patentes na ação 
educativa da Escola. 

0% 3,3% 20,0% 76,7% 3,3% 96,7% 0% 100% 

3. As preocupações sociais estão patentes na ação da 
Escola. 

0% 3,3% 23,3% 73,3% 3,3% 96,6% 0% 100% 

4. Toda a informação relevante é divulgada atempada e 
rigorosamente. 

10% 13,3% 46,7% 30% 23,3% 76,7% 14,3% 85,7% 

5. A Escola é um lugar disciplinado. 0% 6,7% 40% 53,3% 6,7% 93,3% 7,1% 100% 

6. A Escola é um lugar seguro. 0% 3,3% 13,3% 83,3% 3,3% 96,6% 3,6% 96,4% 

7. As normas e o regulamento da Escola são aplicados. 0% 6,7% 26,7% 66,7% 6,7% 93,4% 
 

0% 
 

100% 

8. A Escola tem uma política clara sobre a educação 
inclusiva. 

0% 3,3% 26,7% 70% 3,3% 96,7% 3,6% 96,4% 
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B.  Condições para o Exercício de Função (Grau de satisfação do pessoal não docente) 

 

 

 

 
2021/2022 

 
2020/2021 

 
 

“Discordo 
totalmente” 

“Discordo 
parcialmente” 

“Concordo 
parcialmente” 

“Concordo 
totalmente” 

Dt+Dp Cp+Ct Dt+Dp Cp+Ct 

1. O meu superior hierárquico define adequadamente as 
tarefas a desempenhar. 

0% 13,3% 23,3% 63,3% 13,3% 86,6% 3,6% 96,4% 

2. O meu superior hierárquico faz uma distribuição justa e 
adequada das tarefas do serviço. 

0% 20% 13,3% 66,7% 20% 80% 7,1% 92,9% 

3. O meu superior hierárquico apoia-me no desempenho 
das tarefas. 

3,3% 6,7% 16,7% 73,3% 10% 90% 3,6% 96,4% 

4. A minha opinião é tida em consideração na distribuição 
do serviço. 

6,7% 16,7% 10,0% 66,7% 23,4% 76,7% 7,2% 92,8% 

5. Existe espírito de entreajuda entre colegas. 3,3% 10,0% 30,0% 56.7% 13,3% 86,7% 3,6% 96,4% 

6. Os professores da escola respeitam o meu trabalho. 3,3% 6,7% 36,7% 53,3% 10% 90% 10,7% 89,3% 

7. Os alunos da escola respeitam o meu trabalho. 0% 16,7% 60% 23,3% 16,7% 83,3% 17,9% 82,1% 

8. Os Pais e Encarregados de Educação respeitam o meu 
trabalho. 

0% 3,3% 63,3% 33,3% 3,3% 96,6% 3,6% 96,4% 

9. Sei atuar em caso de emergência, de acordo com o 
plano de emergência definido pela escola. 

0% 3,3% 26,7% 70% 3,3% 96,7% 0% 100% 

10. Considero que tenho capacidade para resolver 
problemas inerentes à minha função. 

0% 6,7% 6,7% 86,7% 6,7% 93,4% 0% 100% 

11. Tenho meios e recursos para desempenhar 
eficazmente as minhas funções. 

3,3% 3,3% 33,3% 60,0% 6,6% 93,3% 0% 100% 

12. A rotação dos postos de trabalho aumenta a 
polivalência do pessoal não docente e melhora o meu 
desempenho. 

3,3% 16,7% 36,7% 43,3% 20% 80% 10,7% 89,3% 

13. O número de pessoal não docente que o agrupamento 
dispõe é suficiente para assegurar um bom nível de 
desempenho. 

10,0% 33,3% 40% 16,7% 43,3% 56,7% 35,8% 64,2% 
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Pontos fortes 

✓ 1. O meu superior hierárquico define adequadamente as tarefas a desempenhar. 

✓ 2. O meu superior hierárquico faz uma distribuição justa e adequada das tarefas do serviço. 

✓ 3. O meu superior hierárquico apoia-me no desempenho das tarefas. 

✓ 4. A minha opinião é tida em consideração na distribuição do serviço. 

✓ 5. Existe espírito de entreajuda entre colegas. 

✓ 6. Os professores da escola respeitam o meu trabalho. 

✓ 7. Os alunos da escola respeitam o meu trabalho 

✓ 8. Os pais e encarregados de educação respeitam o meu trabalho. 

✓ 9. Sei atuar em caso de emergência, de acordo com o plano de emergência definido pela escola. 

✓ 10. Considero que tenho capacidade para resolver problemas inerentes à minha função. 

✓ 11. Tenho meios e recursos para desempenhar eficazmente as minhas funções. 

✓ 12. A rotação dos postos de trabalho aumenta a polivalência do pessoal não docente e melhora o meu desempenho. 

 

Não há pontos fracos a registar.  

Verificam-se pontos de concordância (oportunidades) relativamente aos itens:  

• 13. O número de pessoal não docente que o agrupamento dispõe é suficiente para assegurar um bom nível de desempenho, com uma concordância 

de 56,7%. 

Não há pontos de não concordância (ameaças) a registar. 

 

Análise de resultados e Sugestões de Melhoria 

De uma maneira geral, o pessoal não docente tem uma opinião muito positiva sobre as condições para o exercício da sua função. Relativamente ao ponto 13, 

identificado como oportunidade de melhoria, sugere-se:  

➢ A escola deve solicitar, junto das entidades superiores, autorização para colocação de pessoal não docente em número suficiente para que haja um 

bom nível de desempenho.  
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B. Funcionamento da Direção da Escola (Grau de satisfação do pessoal não docente) 

 

Pontos fortes 

✓ 1. A Direção comunica de forma eficaz. 

✓ 3. A Direção simplifica os processos administrativos. 

✓ 4. A Direção assegura boas condições de trabalho. 

✓ 5. Sou ouvido em relação às minhas necessidades/propostas de formação. 

✓ 6. Considero que os procedimentos implementados para a avaliação do pessoal não docente são adequados. 

Não há pontos fracos a registar.  

Verificam-se pontos de concordância (oportunidades) relativamente aos itens:  

• 2. A Direção implementa um processo de recolha de sugestões adequadas, com uma concordância de 73,3%. 

Não há pontos de não concordância (ameaças) a registar. 

 

Análise de resultados e Sugestões de Melhoria 

Globalmente, o pessoal não docente tem uma opinião positiva do funcionamento da Direção da Escola. Relativamente ao ponto 2, identificado como 

oportunidade de melhoria, sugere-se: 

➢ Deverá o responsável máximo da escola reunir com o pessoal não docente  

 
2021/2022 

 
2020/2021 

 
 

“Discordo 
totalmente” 

“Discordo 
parcialmente” 

“Concordo 
parcialmente” 

“Concordo 
totalmente” 

Dt+Dp Cp+Ct Dt+Dp Cp+Ct 

1. A Direção comunica de forma eficaz. 3,3% 13,3% 43,3% 40% 16,6% 83,3% 7,1% 92,9% 

2. A Direção implementa um processo de recolha de 
sugestões adequadas. 

6,7% 20% 40% 33,3% 26,7% 73,3% 7,2% 92,8% 

3. A Direção simplifica os processos administrativos. 6,7% 3,3% 33,3% 56,7% 10% 90% 3,6% 96,4% 

4. A Direção assegura boas condições de trabalho. 3,3% 6,7% 26,7% 63,3% 10% 90% 3,6% 96,4% 

5. Sou ouvido em relação às minhas 
necessidades/propostas de formação. 

0% 17% 30% 53,3% 16,7% 83,3% 0% 100% 

6. Considero que os procedimentos implementados para a 
avaliação do pessoal não docente são adequados. 

6.7% 16,7% 36,7% 40,0% 16,7% 76,7% 32,1% 67,9% 
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5.3. Grau de satisfação dos alunos (1.º Ciclo) 
Este questionário teve 100 respostas. 
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A. Funcionamento geral da Escola (Grau de satisfação dos alunos do 1.º Ciclo) 

 

2021/2022 2020/2021 

 “Sim” “Não” “Sim” “Não” 

1. A escola encontra-se sempre limpa. 68% 32% 74,4% 25,6% 

2. Na Escola existem preocupações com a proteção do meio ambiente. 96% 4% 97,4% 2,6% 

3. As salas de aula têm boas condições para aprender. 94% 6% 93,6% 6,4% 

4. A Escola tem os materiais necessários para aprender. 86% 14% 93,6% 6,4% 

5. A Escola tem locais próprios para brincar. 98% 2% 98,7% 1,3% 

6. A Escola tem uma política clara sobre a educação inclusiva. 92% 8% 97,4% 2,6% 

7. O ensino à distância realizado para os alunos confinados foi adequado. 83% 17% 85,9% 14,1% 

 

Pontos fortes 

✓ 2. Na Escola existem preocupações com a proteção do meio ambiente. 

✓ 3. As salas de aula têm boas condições para aprender. 

✓ 4. A Escola tem os materiais necessários para aprender. 

✓ 5. A Escola tem locais próprios para brincar. 

✓ 6. A Escola tem uma política clara sobre a educação inclusiva. 

✓ 7. O ensino à distância realizado para os alunos confinados foi adequado. 

Não há pontos fracos a registar.  

Verificam-se pontos de concordância (oportunidades) relativamente aos itens:  

• 1. A escola encontra-se sempre limpa, com 68% de respostas “Sim”. 

Não há pontos de não concordância (ameaças) a registar. 

Análise de resultados e Sugestões de Melhoria 
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Os alunos do 1º ciclo tem uma opinião muito positiva sobre o funcionamento geral da Escola. Relativamente ao ponto 1, identificado como oportunidade de 

melhoria, sugere-se: 

➢ Sensibilizar os alunos para a manutenção da limpeza do espaço escolar. 

➢ Criar brigadas de vigilância. 

➢ Responsabilizar os alunos pelos seus atos e deveres. 

➢ Sensibilizar os alunos para a importância da reciclagem. 

➢ Contratar mais assistentes operacionais. 
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B. Funcionamento dos Serviços e Recursos da Escola (Grau de satisfação dos alunos do 1.º Ciclo) 

 

2021/2022 2020/2021 

 “Sim” “Não” 
 

“Não se aplica” 
 

“Sim” “Não” 

1. O(A) professor(a) informa sobre o que vais aprender. 93% 7%   97,4% 2,6% 

2. O(A) professor(a) informa sobre como vais ser avaliado. 92% 8%   89,7% 10,3% 

3. És informado(a) sobre as atividades que se realizam. 95% 5%   94,9% 5,1% 

4. A qualidade das refeições fornecidas na tua escola é adequada. 
76% 

81,7%* 
17% 

18,3%* 
7% 

62,8% 
72%* 

24,4% 
28%* 

5. As atividades de enriquecimento curricular (AEC) são interessantes. 
91% 

97,8%* 
2% 

2,2% 
7% 

67,9% 
88,3%* 

9% 
11,7%* 

 

6. O horário das atividades das AEC é adequado. 
91% 

96,8%* 
3% 

3,2%* 
6% 

73,1% 
95%* 

3,8% 
5%* 

               *Percentagem ajustada ao universo de 100% de alunos com opinião  

Pontos fortes 

✓ 1. O(A) professor(a) informa sobre o que vais aprender. 

✓ 2. O(A) professor(a) informa sobre como vais ser avaliado. 

✓ 3. És informado(a) sobre as atividades que se realizam. 

✓ 4. A qualidade das refeições fornecidas na tua escola é adequada. 

✓ 5. As atividades de enriquecimento curricular (AEC) são interessantes. 

✓ 6. O horário das atividades das AEC é adequado. 

Não há pontos fracos a registar.  

Não há pontos de concordância (oportunidades) a registar.  

Não há pontos de não concordância (ameaças) a registar. 

Análise de resultados e Sugestões de Melhoria 

Globalmente, os alunos do 1º ciclo tem uma opinião muito positiva sobre o funcionamento dos serviços e recursos da Escola.  
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C. Segurança na Escola (Grau de satisfação dos alunos do 1.º Ciclo) 

 
 

2021/2022 
 

2020/2021 

 “Sim” 
 

“Não” 
 

“Sim” “Não” 

1. Sinto-me seguro(a) na escola. 94% 6% 88,5% 11,5% 

2. Sinto que há regras na escola. 96% 4% 94,9% 5,1% 

3.1 Para melhorar segurança na escola deve-se melhorar a vigilância no espaço escolar. 87% 13% 74,4% 25,6% 

3.2 Para melhorar a segurança na escola deve-se aumentar a aplicação de medidas. 72% 28% 66,7% 33,3% 

3.3 Para melhorar a segurança na escola deve-se promover sessões informativas/palestras sobre segurança. 85% 15% 79,5% 20,5% 

4.1 Na escola, já te aconteceu, mexerem indevidamente nas tuas coisas? 59% 41% 44,9% 55,1% 

4.2 Na escola, já te aconteceu, ser ameaçado por outros colegas? 49% 51% 35,9% 64,1% 

5 Os teus colegas respeitam o teu trabalho e as tuas opiniões? 85% 15% 88,5% 11,5% 

 

Pontos fortes 

✓ 1. Sinto-me seguro(a) na escola. 

✓ 2. Sinto que há regras na escola. 

✓ 5. Os teus colegas respeitam o teu trabalho e as tuas opiniões? 
 

Não há pontos fracos a registar 

Pontos de concordância (oportunidades)  

• 4.2. Na escola, já te aconteceu, ser ameaçado por outros colegas, com uma concordância de 49%. 
 

Pontos de não concordância (ameaças) a registar 

• 4.1. Na escola, já te aconteceu, mexerem indevidamente nas tuas coisas? com uma concordância de 59%. 
 

Nas questões 4.1 e 4.2 o critério foi ajustado, uma vez que a resposta “Não” é a mais vantajosa.  
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Mais de 50% dos alunos do 1º ciclo consideram importante para melhorar a segurança na Escola as seguintes medidas: 

•  melhorar a vigilância no espaço escolar, com 87% de concordância. 

• aumentar a aplicação de medidas, com 72% de concordância. 

• promover sessões informativas/palestras sobre segurança, com 85% de concordância. 
 

Análise de resultados e Sugestões de Melhoria 

Globalmente, os alunos do 1º ciclo tem uma opinião muito positiva sobre a segurança na Escola. Relativamente aos pontos 4.1 e 4.2, identificados como 

ameaça e oportunidade de melhoria, sugere-se: 

➢ Aumentar a vigilância nos intervalos 

➢ Responsabilizar quem não cumpre as regras 
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H.  Aspetos que Contribuem para a Indisciplina na Escola (Grau de satisfação dos alunos do 1.º Ciclo) 

 

2021/2022 2020/2021 

 “Sim” “Não” “Sim” “Não” 

1. Incumprimento de regras pelos alunos 63% 37% 73,1% 26,9% 

2. Falta de interesse dos alunos pelo estudo 42% 58% 55,1% 44,9% 

3. Pouco envolvimento dos Encarregados de Educação no acompanhamento dos trabalhos escolares 44% 56% 30,8% 69,2% 

4. Os Encarregados de Educação não responsabilizam os seus Educandos pelo seu comportamento e resultados escolares. 49% 51% 37,2% 62,8% 

5. Falta de respeito dos alunos para com os/as professores. 40% 60% 43,6% 56,4% 

6. Falta de respeito para com os(as) assistentes operacionais. 46% 54% 42,3% 57,7% 

 

Mais de 50% dos alunos do 1º ciclo consideram que o Incumprimento de regras pelos alunos contribui para a indisciplina na Escola. 
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5.4. Grau de satisfação dos alunos (2.º e 3.º Ciclos e Secundário) 
 

Este questionário teve 280 respostas distribuídas da seguinte forma: 

- 111 respostas de alunos do 2º ciclo (39,6%);  

- 124 respostas de alunos do 3º ciclo (44,3%); 

- 45 respostas de alunos do secundário (16,1%). 
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A. Funcionamento geral da Escola (Grau de satisfação dos alunos dos 2.º e 3.º Ciclos e Secundário) 

 

    *Percentagem ajustada ao universo de 100% de alunos com opinião 

 

Pontos fortes 

✓ 1. As instalações da Escola são mantidas em condições de higiene e limpeza. 

✓ 2. As preocupações ambientais estão presentes na ação educativa da Escola. 

✓ 4. As salas de aula têm boas condições para aprender. 

✓ 5. A Escola utiliza materiais de suporte à aprendizagem adequados. 

✓ 6. A Escola utiliza tecnologias nas atividades desenvolvidas. 

 
2021/2022 

 
2020/2021 

 
 

“Não tenho 
opinião” 

“Discordo 
totalmente” 

“Discordo 
parcialmente” 

“Concordo 
parcialmente” 

“Concordo 
totalmente” Dt+Dp* Cp+Ct* Dt+Dp* Cp+Ct* 

1. As instalações da Escola são mantidas 
em condições de higiene e limpeza. 

0,7% 1,8% 21,1% 54,6% 21,8% 23,1% 76,9% 14,1% 85,9% 

2. As preocupações ambientais estão 
presentes no funcionamento da Escola. 

0,7% 0,4% 5,0% 35,0% 58,9% 5,4% 94,6% 5,4% 94,6% 

3. O material escolar transportado 
diariamente pelos alunos é ajustado. 

3,2% 9,3% 16,4% 44,6% 26,4% 26,5% 73,5% 27,9% 72,1% 

4. As salas de aula têm boas condições para 
aprender. 

1,4% 3,9% 14,6% 46,4% 33,6% 18,8% 81,2% 23,4% 76,6% 

5. A Escola utiliza materiais de suporte à 
aprendizagem adequados. 

0,0% 0,7% 9,6% 43,9% 45,7% 10,3% 89,7% 8,0% 92,0% 

6. A escola utiliza tecnologias nas atividades 
desenvolvidas. 

1,1% 1,1% 9,6% 49,3% 38,9% 10,8% 89,2% 10,3% 89,7% 

7. A Escola tem locais apropriados para o 
convívio e tempos livres dos alunos. 

0,4% 1,8% 9,6% 32,1% 56,1% 11,4% 88,6% 8,3% 91,7% 

8. A Escola tem uma política clara sobre a 

educação inclusiva. 
5,0% 3,2% 8,6% 45,4% 37,9% 9,1% 90,9% 9,3% 90,7% 

9. O ensino à distância realizado para os 
alunos confinados foi adequado. 

3,9% 7,1% 21,8% 42,5% 36,7% 30,1% 69,9% ____ ___ 
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✓ 7. A Escola tem locais apropriados para o convívio e tempos livres dos alunos. 

✓ 8. A Escola tem uma política clara sobre a educação inclusiva. 

Não há pontos fracos a registar.  

Pontos de concordância (oportunidades) 

• 3. O material escolar transportado diariamente pelos alunos é ajustado. 

• 9. O ensino à distância realizado para os alunos confinados foi adequado. 

 

Não há pontos de não concordância (ameaças) a registar. 

 

Análise de resultados e Sugestões de Melhoria 

Globalmente os alunos dos 2.º e 3.º ciclos e secundário têm uma visão muito positiva do funcionamento geral da Escola. Quanto ao ponto 3, identificado 

como oportunidade de melhoria, sugere-se: 

➢ Alertar para que haja ponderação por parte dos professores na quantidade de material exigido aos alunos, para que as suas mochilas possam estar 

mais leves. 

➢ Alertar os alunos para trazerem apenas o material estritamente necessário para a prática letiva. 
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B. Funcionamento dos Serviços e Recursos da Escola (Grau de satisfação dos alunos dos 2.º e 3.º Ciclos e Secundário) 

  *Percentagem ajustada ao universo de 100% de alunos com opinião 

 
2021/2022 

2020/2021 

 
 

“Não tenho 
opinião” 

“Discordo 
totalmente” 

“Discordo 
parcialmente” 

“Concordo 
parcialmente” 

“Concordo 
totalmente” Dt+Dp* Cp+Ct* Dt+Dp* Cp+Ct* 

1.1. Tens conhecimento do Projeto Educativo da 
Escola. 

____ 8,6% 12,9% 48,6% 30% 21,5% 78,5% 18,2% 81,8% 

1.2. Tens conhecimento do Regulamento Interno da 
Escola. 

____ 4,6% 18,9% 42,1% 34,3% 23,5% 76,5% 22,0% 78,0% 

1.3.Tens conhecimento do Plano Anual de Atividades 
da Escola. 

____ 6,4% 15,9% 53% 24,6% 22,3% 77.7% 22,3% 77,7% 

2. O atendimento e apoio prestados pelo Diretor de 
Turma são adequados. 

1,8% 3,2% 8,9% 32,5% 53,6% 12,3% 87,7% 20,1% 79,9% 

3. Os professores da turma informam os alunos sobre 
as aprendizagens essenciais da sua disciplina. 

0,7% 1,4% 5,4% 37,1% 55,4% 6,8% 93,2% 8,1% 91,9% 

4. Os professores da turma informam os alunos sobre 
os critérios de avaliação. 

1,8% 0,0% 4,3% 23,9% 70,0% 4,4% 95,6% 3,8% 96,2% 

5. A informação sobre atividades que se realizam na 
Escola é adequada. 

2,1% 0,4% 6,8% 43,9% 46,8% 7,4% 92,3% 5,0% 95,0% 

6. A Reprografia responde às minhas necessidades. 4,3% 1,4% 6,4% 33,2% 54,6% 8,2% 91,8% 12,9% 87,1% 

7. A Papelaria responde às minhas necessidades. 0,7% 2,1% 6,4% 28,9% 61,8% 8,6% 91,4% 6,0% 94,0% 

8. O Bar responde às minhas necessidades. 3,9% 5,0% 10,3% 32,5% 47,9% 15,9% 84,1% 9,8% 90,2% 

9. A qualidade das refeições servidas na Cantina é 
ajustada. 

22,1% 22,5% 25,7% 19,6% 10% 61,9% 38,1% 50,8% 49,3% 

10. A quantidade de comida servida nas refeições da 
Cantina é ajustada. 

19,6% 16,4% 22,9% 26,4% 14,6% 48,9% 51,1% 34,4% 65,6% 

11. A variedade das refeições servidas nas refeições 
da Cantina é adequada. 

19,6% 8,6% 25,4% 28,9% 17,5% 42,3% 57,7% 29,2% 70,8% 

12. O Serviço Psicologia e Orientação (SPO) responde 
às minhas necessidades. 

23,2% 2,5% 7,5% 30% 36,8% 13% 87% 10,9% 89,1% 

13. As atividades promovidas pelo SPO são 
pertinentes. 

21,8% 0% 10,4% 35,4% 32,5% 10,4% 89,6% 10,2% 89,8% 

14. A Biblioteca responde às minhas necessidades. 5,4% 1,4% 6,1% 25,7% 61,4% 7,9% 92,1% 6,2% 93,8% 

15. As ofertas no âmbito do Desporto Escolar e outros 
clubes são ajustadas aos meus interesses. 

8,2% 2,1% 11,4% 28,9% 49,3% 14,7% 85,3% 16,9% 83,1% 
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Pontos fortes 

✓ 1. 1. Tens conhecimento do Projeto Educativo da Escola. 

✓ 1.2. Tens conhecimento do Regulamento Interno da Escola. 

✓ 1. 3.Tens conhecimento do Plano Anual de Atividades da Escola. 

✓ 2. O atendimento e apoio prestados pelo Diretor de Turma são adequados. 

✓ 3. Os professores da turma informam os alunos sobre as aprendizagens essenciais da sua disciplina. 

✓ 4. Os professores da turma informam os alunos sobre os critérios de avaliação. 

✓ 5. A informação sobre atividades que se realizam na Escola é adequada. 

✓ 6. A Reprografia responde às minhas necessidades. 

✓ 7. A Papelaria responde às minhas necessidades. 

✓ 8. O Bar responde às minhas necessidades. 

✓ 12. O Serviço Psicologia e Orientação (SPO) responde às minhas necessidades. 

✓ 13. As atividades promovidas pelo SPO são pertinentes. 

✓ 14. A Biblioteca responde às minhas necessidades. 

✓ 15. As ofertas no âmbito do Desporto Escolar e outros clubes são ajustadas aos meus interesses. 

Não há pontos fracos a registar 

Pontos de concordância (oportunidades)  

• 10. A quantidade de comida servida nas refeições da Cantina é ajustada, com uma concordância de 51,1%. 

• 11. A variedade das refeições servidas nas refeições da Cantina é adequada, com uma concordância de 57,7%. 

 

Pontos de não concordância (ameaças)  

• 9. A qualidade das refeições servidas na Cantina é ajustada, com uma concordância de 38,1%. 

 

Análise de resultados e Sugestões de Melhoria 

De uma maneira geral os alunos dos 2.º e 3.º ciclos e secundário têm uma visão muito favorável acerca do funcionamento dos serviços e recursos da Escola. 

No entanto, a qualidade das refeições na cantina constitui-se como um ponto negativo. Sugere-se: 

➢ Sensibilizar os alunos para a prática de uma alimentação saudável. 

➢ Sensibilização dos alunos para a utilização da cantina, que passará a ser administrada pela Escola no início do próximo ano letivo. 
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C. Segurança na Escola (Grau de satisfação dos alunos dos 2.º e 3.º Ciclos e Secundário) 

 
 

2021/2022 
 

2020/2021 

 “Sim” “Não” “Sim” “Não” 

1. Sinto-me seguro(a) na Escola. 88,9% 11,1% 93,6% 6,4% 

2. Sinto que há regras na Escola. 90,0% 10,0% 92,8% 7,2% 

3.1. Para melhorar a segurança na Escola deve-se melhorar a vigilância no espaço escolar. 74,3% 25,7% 73,9% 26,1% 

3.2.Para melhorar a segurança na Escola deve-se aumentar a aplicação de medidas corretivas e sancionatórias. 74,6% 25,4% 66,3% 33,7% 

3.3. Para melhorar a segurança na Escola deve-se promover ações de formação / palestras sobre segurança. 82,1% 17,9% 79,5% 20,5% 

4. 1. Na Escola, já te aconteceu mexerem indevidamente nos teus pertences? 46,1% 53,4% 35,6% 64,4% 

4. 2. Na Escola, já te aconteceu seres vítima da ação ameaçadora dos outros colegas? 28,6% 71,4% 27,7% 72,3% 

4.3. Na Escola, já te aconteceu teres contacto com substâncias psicoativas (droga, álcool, …)? 8,6% 91,4% 5,7% 94,3% 

5. Nas aulas, os teus colegas respeitam o teu trabalho e as tuas opiniões? 84,6% 15,4% 90,2% 9,8% 

 

Pontos fortes 

✓ 1. Sinto-me seguro(a) na Escola. 

✓ 2. Sinto que há regras na Escola. 

✓ 4.3. Na Escola, já te aconteceu teres contacto com substâncias psicoativas (droga, álcool, …)?  

✓ 5. Nas aulas, os teus colegas respeitam o teu trabalho e as tuas opiniões? 

Não há pontos fracos a registar  

Pontos de concordância (oportunidades)  

• 4.1. Na escola, já te aconteceu, mexerem indevidamente nos teus pertences?, com uma concordância de 46,1%. 

• 4.2. Na escola, já te aconteceu seres vítima da ação ameaçadora dos outros colegas?, com uma concordância de 28,6%. 

Nas questões 4.1., 4.2., e 4.3. o critério foi ajustado, uma vez que a resposta “Não” é a mais vantajosa.  
 

Não há pontos de não concordância (ameaças) a registar 
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Mais de 50% dos alunos dos 2.º e 3.º Ciclos e Secundário consideram importante para melhorar a segurança na Escola as seguintes medidas: 

• melhorar a vigilância no espaço escolar, com 74,3% de concordância. 

• aumentar a aplicação de medidas corretivas e sancionatórias, com 74,6% de concordância. 

• promover ações de formação /palestras sobre segurança, com 82,1% de concordância. 
 

 

Análise de resultados e Sugestões de Melhoria 

De uma maneira geral os alunos sentem-se seguros na escola. Sugere-se: 

➢ Aumentar a vigilância nos intervalos. 

➢ Responsabilizar quem não cumpre as regras. 
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D. Aspetos que Contribuem para a Indisciplina na Escola (Grau de satisfação dos alunos dos 2.º e 3.º Ciclos e Secundário) 

*Percentagem ajustada ao universo de 100% de alunos com opinião 

 

Mais de 50% dos alunos consideram que os seguintes fatores analisados relativos à indisciplina, constituem problema moderado ou grave:  

3. Falta de interesse dos alunos pelo estudo. 

7. Dificuldades económicas das famílias. 

8. Falta de respeito dos alunos para com os elementos da comunidade educativa. 
 

 

 
2021/2022 

 
2020/2021 

 
 

“Não 
tenho 

opinião” 

“Problema 
grave” 

“Problema 
moderado” 

“Problema 
mínimo” 

“Não 
constitui 

problema” 
PG+PM* Pm+NCP* PG+PM* Pm+NCP* 

1. Desrespeito pelas normas de conduta. 13,2% 13,9% 28,9% 25,7% 18,2% 49,3% 50,7% 39,8% 60,2% 

2. Falta de conhecimentos das matérias das 
diversas disciplinas. 

7,1% 10,4% 22,5% 38,2% 21,8% 35,4% 64,6% 31,0% 69,0% 

3. Falta de interesse dos alunos pelo estudo. 7,5% 21,1% 28,9% 29,3% 13,2% 54,1% 45,9% 44,3% 55,7% 

4. Pouco envolvimento dos encarregados de 
educação no acompanhamento dos trabalhos 
dos seus educandos. 

11,1% 11,4% 17,1% 31,1% 29,3% 32,1% 67,9% 31,5% 68,5% 

5. Os encarregados de educação não 
responsabilizam os seus educandos perante 
os seus atos e resultados escolares. 

13,2% 16,4% 22,1% 23,9% 24,3% 44,4% 55,6% 39,9% 60,1% 

6. Recursos materiais da escola 
(computadores, projetores, …) insuficientes. 

7,5% 10,4% 22,9% 28,2% 31,1% 36% 64% 33,3% 66,7% 

7. Dificuldades económicas das famílias. 15% 13,9% 25,4% 25,4% 20,4% 54,2% 45,8% 41,1% 58,9% 

8. Falta de respeito dos alunos para com os 
elementos da comunidade educativa. 

10,4% 22,9% 23,2% 26,8% 16,8% 51,5% 48,5% 41,8% 58,2% 
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5.5. Grau de satisfação dos pais e encarregados de educação 
 

Este questionário teve 160 respostas distribuídas da seguinte forma: 

- 22 respostas de pais e encarregados de educação de alunos do JI da Tocha (13,8%);  

- 16 respostas de pais e encarregados de educação de alunos do JI da Sanguinheira (10%); 

- 22 respostas de pais e encarregados de educação de alunos do 1º CEB da EB1 da Tocha (13,8%); 

- 17 respostas de pais e encarregados de educação de alunos da  EB1 da Sanguinheira (10,6%); 

- 8 respostas de pais e encarregados de educação de alunos da EB1 da Gesteira (5%); 

- 75 respostas de pais e encarregados de educação de alunos da Escola Básica e Secundária João Garcia Bacelar (46,9%). 
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A. Funcionamento geral da Escola (Grau de satisfação dos pais e encarregados de educação) 

 

    *Percentagem ajustada ao universo de 100% de encarregados de educação com opinião 

 

 

 

 

 
2021/2022 

2020/2021 

 
 

“Não tenho 
opinião” 

“Discordo 
totalmente” 

“Discordo 
parcialmente” 

“Concordo 
parcialmente” 

“Concordo 
totalmente” Dt+Dp* Cp+Ct* Dt+Dp* Cp+Ct* 

1. O horário de funcionamento da escola é adequado. 0,6% 0,6% 2,5% 28,0% 68,3% 3,1% 96,8% 7,3% 92,7% 

2. O horário dos transportes escolares é ajustado. 59,6% 4,3% 2,5% 14,9% 18,6% 16,8% 83,2% 15,0% 85,0% 

3. O material escolar transportado diariamente pelos 
alunos é ajustado. 

11,8% 9,3% 15,5% 30,4% 32,9% 28,1% 71,9% 32,3% 67,7% 

4. A comunidade tem uma imagem positiva sobre o 
funcionamento da Escola. 

1,9% 1,9% 12,4% 44,1% 39,8% 14,6% 85,4% 12,3% 87,7% 

5. As instalações da Escola são adequadas para o 
desenvolvimento da ação educativa. 

1,2% 5,6% 14,9% 42,2% 36,0% 20,7% 79,3% 21,0% 79,0% 

6. As instalações da Escola são mantidas em 
condições de higiene e limpeza. 

3,1% 2,5% 7,5% 42,9% 44,1% 10,3% 89,7% 17,9% 82,1% 

7. As preocupações ambientais estão patentes na 
ação educativa da Escola. 

1,9% 0,6% 3,7% 29,8% 64,0% 4,4% 95,6% 2,4% 97,6% 

8. As preocupações sociais estão patentes nas ações 
desenvolvidas pela Escola. 

2,5% 1,9% 5,6% 44,1% 46,0% 7,7% 92,3% 6,5% 93,5% 

9. A Escola faculta a informação necessária sobre o 
seu funcionamento. 

0,0% 3,1% 8,1% 44,1% 44,7% 11,2% 88,8% 12,9% 87,1% 

10. A escola é um lugar disciplinado. 0,6% 3,1% 9,9% 46,6% 39,8% 13,1% 86,9% 13,8% 86,2% 

11. A escola é um lugar seguro. 0,6% 5,6% 8,7% 38,5% 46,6% 14,4% 85,6% 14,7% 85,3% 

12. A Escola tem uma política clara sobre a educação 
inclusiva. 

11,2% 2,5% 8,7% 41,6% 36,0% 12,6% 87,4% 14,0% 86,0% 

13. O ensino à distância para os alunos confinados foi 
adequado. 

24,8% 7,5% 12,4% 28,0% 27,0% 26,4% 73,5% ___ ___ 
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Pontos fortes 

✓ 1. O horário de funcionamento da escola é adequado. 

✓ 2. O horário dos transportes escolares é ajustado. 

✓ 4. A comunidade tem uma imagem positiva sobre o funcionamento da Escola. 

✓ 5. As instalações da Escola são adequadas para o desenvolvimento da ação educativa. 

✓ 6. As instalações da Escola são mantidas em condições de higiene e limpeza. 

✓ 7. As preocupações ambientais estão patentes na ação educativa da Escola. 

✓ 8. As preocupações sociais estão patentes nas ações desenvolvidas pela Escola. 

✓ 9. A Escola faculta a informação necessária sobre o seu funcionamento. 

✓ 10. A escola é um lugar disciplinado. 

✓ 11. A escola é um lugar seguro. 

✓ 12. A Escola tem uma política clara sobre a educação inclusiva. 

Não há pontos fracos a registar.  
 

Ponto de concordância (oportunidade)  

• 3. O material escolar transportado diariamente pelos alunos é ajustado, com uma concordância de 71,9%. 

• 13. O ensino à distância para os alunos confinados foi adequado, com uma concordância de 73,5%. 
 

Não há pontos de não concordância (ameaças) a registar. 
 

Análise de resultados e Sugestões de Melhoria 

Globalmente os encarregados de educação têm uma visão muito positiva do funcionamento geral da Escola. Relativamente ao material escolar transportado 

diariamente pelos alunos, sugere-se:  

➢ Maior atenção /ponderação por parte dos professores na quantidade de material exigido aos alunos, para que as suas mochilas possam estar mais 

leves. 

➢ Alertar os alunos para trazerem apenas o material estritamente necessário para a prática letiva. 

➢ Maior envolvimento dos encarregados de educação na preparação da mochila. 
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B. Funcionamento dos Serviços e Recursos da Escola (Grau de satisfação dos pais e encarregados de educação) 

 

   *Percentagem ajustada ao universo de 100% de encarregados de educação com opinião 

 

 

 

 

 
2021/2022 

2020/2021 

 
 

“Não tenho 
opinião” 

“Discordo 
totalmente” 

“Discordo 
parcialmente” 

“Concordo 
parcialmente” 

“Concordo 
totalmente” Dt+Dp* Cp+Ct* Dt+Dp* Cp+Ct* 

1. A Reprografia responde às necessidades do meu 
educando. 

46,6% 3,7% 2,5% 19,9% 27,3% 11,6% 88,4% 11,1% 88,9% 

2. A Papelaria responde às necessidades do meu 
educando. 

42,9% 3,1% 2,5% 19,9% 31,7% 9,8% 90,2% 12,0% 88,0% 

3. A Biblioteca responde às necessidades do meu 
educando. 

44,1% 0,6% 2,5% 20,5% 32,3% 5,5% 94,5% 8,3% 91,7% 

4. O Bar responde às necessidades do meu 
educando. 

46,6% 3,1% 3,7% 24,2% 22,4% 12,7% 87,3% 25,0% 75,0% 

5. A qualidade das refeições servidas na Cantina é 
adequada. 

14,9% 20,5% 19,9% 19,9% 24,8% 47,5% 52,5% 52,5% 47,5% 

6. A quantidade de comida servida nas refeições da 
Cantina é ajustada. 

21,1% 13,0% 13,0% 24,8% 28,0% 33% 67% 45,1% 54,9% 

7. A variedade das refeições servidas nas refeições da 
Cantina é adequada. 

16,1% 12.4% 18,6% 27,3% 25,5% 37% 63% 46,7% 53,3% 

8. Os Serviços Administrativos respondem às minhas 
necessidades e às do meu educando. 

11.2% 2,5% 8,1% 36,6% 41,6% 11,9% 88,1% 13,1% 86,9% 

9. O Serviço Psicologia e Orientação (SPO) responde 
às necessidades do meu educando. 

51,6% 5,0% 6,8% 17,4% 19,3% 24,4% 75,6% 23,8% 76,2% 

10.As atividades promovidas pelo SPO são 
pertinentes. 

49.1% 4,3% 3,1% 24,8% 18,6% 14,5% 85,5% 13,5% 86,5% 

11.O sistema de controlo de entradas e saídas é 
eficaz. 

6,8% 7,5% 11,2% 29,8% 44,7% 20,1% 79,9% 20,2% 79,8% 

12. Em caso de acidente na Escola, o 
acompanhamento ao meu educando é adequado. 

49,1% 5,6% 8,1% 15,5% 21,7% 26,9% 73,1% 21,1% 78,9% 

13. Os assistentes operacionais desempenham de 
modo eficaz as suas funções. 

3,7% 3,7% 8,7% 48,4% 35,4% 12,9% 87,1% 19,3% 80,7% 
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Pontos fortes 

✓ 1. A Reprografia responde às necessidades do meu educando. 

✓ 2. A Papelaria responde às necessidades do meu educando. 

✓ 3. A Biblioteca responde às necessidades do meu educando. 

✓ 4. O Bar responde às necessidades do meu educando. 

✓ 8. Os Serviços Administrativos respondem às minhas necessidades e às do meu educando. 

✓ 9. O Serviço Psicologia e Orientação (SPO) responde às necessidades do meu educando. 

✓ 10. As atividades promovidas pelo SPO são pertinentes. 

✓ 11.O sistema de controlo de entradas e saídas é eficaz. 

✓ 13. Os assistentes operacionais desempenham de modo eficaz as suas funções. 

Não há pontos fracos a registar.  

 

Verificam-se pontos de concordância (oportunidades) relativamente aos itens:  

• 5. A qualidade das refeições servidas na Cantina é adequada, com uma concordância de 52,5%. 

• 6. A quantidade de comida servida nas refeições da Cantina é ajustada, com uma concordância de 67%. 

• 7. A variedade das refeições servidas nas refeições da Cantina é adequada, com uma concordância de 63%. 

• 12. Em caso de acidente na Escola, o acompanhamento ao meu educando é adequado, com uma concordância de 73, 1%. 

 

Não há pontos de não concordância (ameaça) a registar. 

 

Análise de resultados e Sugestões de Melhoria 

De uma maneira geral os encarregados de educação têm uma visão muito favorável acerca do funcionamento dos serviços e recursos da Escola. No entanto, 

a qualidade das refeições na cantina constitui-se como oportunidades de melhoria. Relativamente ao funcionamento da cantina, sugere-se:  

➢ Sensibilização dos alunos para a utilização da cantina, que passará a ser administrada pela Escola no início do próximo ano letivo. 

➢ Sensibilizar os alunos para a prática de uma alimentação saudável. 

➢ Sensibilizar os encarregados de educação para o incentivo da prática de uma alimentação mais saudável por parte dos educandos. 
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C. Exercício da liderança pela Direção (Grau de satisfação dos pais e encarregados de educação) 

*Percentagem ajustada ao universo de 100% de encarregados de educação com opinião 
 

Pontos fortes 

✓1. A seleção de percursos escolares feitos pela Direção é o mais adequado. 

✓2. A oferta de medidas de apoio educativo dá resposta às necessidades dos alunos. 

✓3. A Direção promove opções extracurriculares adequadas às necessidades dos alunos. 

✓4. A Direção preocupa-se em distribuir o horário escolar equilibradamente ao longo da semana. 

✓5. Os horários definidos pela Direção para as reuniões com Encarregados de Educação são adequados. 

✓6. As formas de acolhimento aos novos alunos instituídas pela Direção são adequadas. 

✓7. A Direção atua eficazmente em relação aos problemas de indisciplina. 

✓8. A Direção promove a representação dos alunos e dos encarregados de educação nas reuniões de conselho de turma. 

Não há pontos fracos a registar.  

Não se verificam pontos de concordância (oportunidades). 

Não há pontos de não concordância (ameaças) a registar. 

 
2021/2022 

2020/2021 

 
 

“Não tenho 
opinião” 

“Discordo 
totalmente” 

“Discordo 
parcialmente” 

“Concordo 
parcialmente” 

“Concordo 
totalmente” Dt+Dp* Cp+Ct* Dt+Dp* Cp+Ct* 

1. A seleção de percursos escolares feitos pela 
Direção é o mais adequado. 

19,9% 1,2% 5% 44,1% 29,8% 7,74% 92,3% 13,3% 86,7% 

2. A oferta de medidas de apoio educativo dá resposta 
às necessidades dos alunos. 

19,3% 5% 11,2% 38,5% 26,1% 20,1% 79,9% 18,9% 81,1% 

3. A Direção promove opções extracurriculares 
adequadas às necessidades dos alunos. 

15,5% 6,8% 11,2% 39,1% 27,3% 21,3% 78,7% 27,1% 72,9% 

4.A Direção preocupa-se em distribuir o horário 
escolar equilibradamente ao longo da semana. 

18,6% 3,1% 3,1% 29,8% 45,3% 7,6% 92,4% 11,2% 88,8% 

5. Os horários definidos pela Direção para as reuniões 
com Encarregados de Educação são adequados. 

12,4% 5,6% 11,2% 39,1% 31.7% 19,2% 80,8% 18,2% 81,8% 

6. As formas de acolhimento aos novos alunos 
instituídas pela Direção são adequadas. 

32,5% 2,5% 6,2% 24,8% 34,2% 12,9% 87,1% 8,5% 91,5% 

7. A Direção atua eficazmente em relação aos 
problemas de indisciplina. 

34,2% 5,6% 7,5% 27,3% 25,5% 19,9% 80,1% 23,0% 77,0% 

8. A Direção promove a representação dos alunos e 
dos encarregados de educação nas reuniões de 
conselho de turma. 

22.4% 3,1% 3,1% 27,3% 44,1% 8% 92% 

 
19,1% 

 
80,9% 
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D. Aspetos que condicionam a Ação Educativa (Grau de satisfação dos pais e encarregados de educação) 

   *Percentagem ajustada ao universo de 100% de encarregados de educação com opinião 

 

 
2021/2022 

 
2020/2021 

 
 

“Não 
tenho 

opinião” 

“Problema 
grave” 

“Problema 
moderado” 

“Problema 
mínimo” 

“Não 
constitui 

problema” 
PG+PM* Pm+NCP* PG+PM* Pm+NCP* 

1. Desrespeito pelas normas de conduta. 18% 13,7% 18% 25,5% 24,8% 38,6% 61,3% 40,1% 59,9% 

2. Falta de conhecimentos das matérias das 
diversas disciplinas. 

21,7% 8,7% 16,8% 28,6% 24,2% 32,6% 67,4% 34,2% 65,8% 

3. Falta de interesse dos alunos pelo estudo. 20,5% 16,1% 17,4% 27,3% 18,6% 42,1% 57,9% 40,0% 60,0% 

4. Pouco envolvimento dos encarregados de 
educação no acompanhamento dos trabalhos 
dos seus educandos. 

14,9% 13,7% 17,4% 27,3% 26,7% 36,5% 63,5% 40,9% 59,1% 

5. Os encarregados de educação não 
responsabilizam os seus educandos perante 
os seus atos e resultados escolares. 

16,8% 18,6% 18,6% 23,0% 23,0% 44,7% 55,3% 45,5% 54,5% 

6. Recursos materiais insuficientes. 12,4% 11,2% 20,9% 31,7% 24,2% 36,6% 63,4% 45,5% 54,5% 

7. Recursos humanos insuficientes. 9,3% 19,3% 28,0% 25,5% 18,0% 52,2% 47,8% 51,5% 48,5% 

8. Meio socioeconómico desfavorecido.  19,3% 13,0% 15,5% 26,7% 25,5% 35,3% 64,7% 45,4% 54,6% 

9. Falta de firmeza dos docentes perante 

situações em que existe a quebra de regras 
estabelecidas. 

12,4% 18,0% 18,0% 24,2% 27,3% 41,1% 58,9% 46,0% 54,0% 

10. Falta de firmeza dos funcionários perante 

situações em que existe a quebra de regras 
estabelecidas. 

12,4% 17,4% 19,9% 26,1% 24,2% 42,6% 57,4% 51,5% 48,5% 

11. Falta de firmeza da Direção perante 

situações em que existe a quebra de regras 
Estabelecidas. 

21,1% 16,8% 14,3% 14,9% 32,9% 39,4% 60,6% 43,1% 56,9% 

12. Falta de respeito dos alunos para com os 
elementos da comunidade educativa. 

13,7% 23,6% 19,9% 23,0% 19,9% 50,4% 40,6% 54,5% 45,5% 
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Não se verificam pontos fortes. 

Não há pontos fracos a registar.  

Verificam-se pontos de concordância (oportunidades) relativamente aos itens:  

• 1. Desrespeito das normas de conduta, com 61,3 % dos EE a considerarem que constitui um problema mínimo ou não constitui problema. 

• 2. Falta de conhecimentos das matérias das diversas disciplinas com 67,4 % dos EE a considerarem que constitui um problema mínimo ou não 

constitui problema. 

• 3. Falta de interesse dos alunos pelo estudo, com 57,9 % dos EE a considerarem que constitui um problema mínimo ou não constitui problema. 

• 4. Pouco envolvimento dos encarregados de educação no acompanhamento dos trabalhos dos educandos, com 63,5 % dos EE a considerarem que 

constitui um problema mínimo ou não constitui problema. 

• 5. Os encarregados de educação não responsabilizam os seus educandos perante os seus atos e resultados escolares, com 55,3 % dos EE a 

considerarem que constitui um problema mínimo ou não constitui problema. 

• 6. Recursos materiais insuficientes, com 63,4 % dos EE a considerarem que constitui um problema mínimo ou não constitui problema. 

• 8. Meio socioeconómico desfavorecido com 64,7 % dos EE a considerarem que constitui um problema mínimo ou não constitui problema. 

• 9. Falta de firmeza dos docentes perante situações em que existe a quebra de regras estabelecidas com 58,9 % dos EE a considerarem que constitui 

um problema mínimo ou não constitui problema. 

• 10. Falta de firmeza dos funcionários perante situações em que existe a quebra de regras estabelecidas, com 57,4 % dos EE a considerarem que 

constitui um problema grave ou um problema moderado. 

• 11. Falta de firmeza da Direção perante situações em que existe a quebra de regras Estabelecidas, com 60,6 % dos EE a considerarem que constitui 

um problema mínimo ou não constitui problema. 

 

Verificam-se pontos de não concordância (ameaças) a registar. 

• 7. Recursos humanos insuficientes, com 52,2 % dos EE a considerarem que constitui um problema grave ou um problema moderado. 

• 12. Falta de respeito dos alunos para com os elementos da comunidade educativa, com 50,4 % dos EE a considerarem que constitui um problema 

grave ou um problema moderado. 

 

Análise de resultados e Sugestões de Melhoria 

Relativamente aos aspetos que condicionam a ação educativa é de salientar o elevado número de pais e encarregados de educação que não tem opinião 

sobre as questões em análise. Apesar disso, a maioria dos encarregados de educação tem uma opinião globalmente positiva sobre as questões em análise, 

uma vez que consideraram que constituem problemas mínimos ou não constituem problemas. Destacam-se como ameaças, na opinião dos pais e 
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encarregados de educação, os recursos humanos insuficientes e falta de respeito dos alunos para com os elementos da comunidade educativa. Relativamente 

a estes aspetos, sugere-se: 

➢ Os EE devem exigir, por parte dos seus educandos, o cumprimento regulamento interno; 

➢ Os EE devem incentivar os educandos para a prática de hábitos e métodos de trabalho; 

➢ Continuar a solicitar maior envolvimento dos EE no processo ensino-aprendizagem; 

➢ Continuar a solicitar que os EE responsabilizem os educandos perante os seus atos e resultados escolares; 
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6. AVALIAÇÃO DO APROVEITAMENTO  
6.1 PRÉ-ESCOLAR 

Na área da Formação Pessoal e Social as crianças mostraram-se autónomas, responsáveis, empenhadas e em 

perfeita interação com os seus pares, adultos e comunidade em geral. A construção de uma autonomia coletiva, 

com regras delineadas e negociadas entre todos, revelou-se compreendida e aceite por cada um dos grupos.  

Na área da Expressão e Comunicação desenvolveram capacidades e aprofundaram competências criativas nos 

diferentes domínios abrangidos por esta área de conteúdo.  

No Domínio da Linguagem Oral, apesar dos progressos, continuam a verificar-se fragilidades num número ainda 

considerável de crianças, que necessitam de terapia da fala.  

Na área do Conhecimento do Mundo as crianças revelam interesse e curiosidade pelo que as rodeia e estão 

recetivas a novas experiências, nomeadamente no domínio das ciências e novas tecnologias. Aderiram, com 

entusiasmo, a todas as atividades no âmbito da sustentabilidade ambiental o que lhes permitiu a emergência de 

conhecimentos e comportamentos compatíveis com opções e estilos de vida saudáveis. 

6.2  1.ºCICLO 

 APROVEITAMENTO 

TURMAS INTERCALAR 1.ºPERÍODO INTERCALAR 2.ºPERÍODO 3.ºPERÍODO 

Gesteira 1.º Satisfaz Muito 
Bem- 100% 

Satisfaz Muito 
Bem 100% 

Satisfaz Muito Bem 
– 100%  

Satisfaz Muito 
Bem – 100%  

Satisfaz Muito 
Bem – 100%  

Gesteira 2.º Satisfaz Muito 
Bem 100% 

Satisfaz Muito 
Bem 100% 

Satisfaz Muito Bem 
– 100%  

Satisfaz Muito 
Bem – 100%  

Satisfaz Muito 
Bem – 100%  

Gesteira 3.º Satisfaz Pouco 
60% 

Satisfaz 80% Satisfaz – 75%  Satisfaz – 75%  Satisfaz Muito 
Bem – 100%  

Gesteira 4.º Satisfaz Muito 
Bem 100% 

Satisfaz Muito 
Bem 100% 

Satisfaz Muito Bem 
– 100%  

Satisfaz Muito 
Bem – 100%  

Satisfaz Muito 
Bem – 100%  

Sang. 1.º Satisfaz Muito 
Bem 100% 

Satisfaz Bem 92% Satisfaz Bem – 
92%  

Satisfaz Muito 
Bem – 100%  

Satisfaz Muito 
Bem – 100%  

Sang. 2.º Satisfaz Bem –91%  Satisfaz 82% Satisfaz – 82%  Satisfaz – 82%  Satisfaz Muito 
Bem – 100%  

Sang. 3.º Satisfaz Muito 
Bem 100% 

Satisfaz Muito 
Bem 100% 

Satisfaz Muito Bem 
– 100%  

Satisfaz Muito 
Bem – 100%  

Satisfaz Muito 
Bem – 100%  

Sang. 4.º Satisfaz Muito 
Bem 100% 

Satisfaz Muito 
Bem 100% 

Satisfaz Muito Bem 
– 100%  

Satisfaz Muito 
Bem – 100%  

Satisfaz Muito 
Bem – 100%  

Tocha 1.ºA Satisfaz Bem – 87% Satisfaz Bem – 
87% 

Satisfaz Bem – 
87%  

Satisfaz Bem – 
86%  

Satisfaz Muito 
Bem – 100%  

Tocha 1.ºB Satisfaz 80% Satisfaz 
80% 

Satisfaz – 80%  Satisfaz – 80%  Satisfaz Muito 
Bem – 100%  

Tocha 2.ºA Satisfaz Bem 87% Satisfaz Bem – 
87% 

Satisfaz Bem - 87%  Satisfaz Bem - 
94%  

Satisfaz Muito 
Bem – 100%  

Tocha 2.ºB Satisfaz 80% Satisfaz Bem – 
87% 

Satisfaz Bem - 87%  Satisfaz Bem - 
87%  

Satisfaz Muito 
Bem – 100%  

Tocha 3.ºA Satisfaz Bem 87% Satisfaz Bem – 
87% 

Satisfaz – 83%  Satisfaz Bem - 
87%  

Satisfaz Muito 
Bem – 100%  

Tocha 4.ºA Satisfaz Bem 89% Satisfaz Bem – 
89% 

Satisfaz Muito Bem 
– 100%  

Satisfaz Muito 
Bem – 100%  

Satisfaz Muito 
Bem – 100%  

Tocha 4.ºB Satisfaz Bem 87% Satisfaz Bem –
93% 

Satisfaz Bem – 
93%  

Satisfaz Bem – 
93%  

Satisfaz Bem – 
93%  
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Relativamente aos resultados finais obtidos pelos alunos do 1º. Ciclo, no ano letivo 2021/2022, há a registar, 

apenas uma retenção de um aluno do quarto ano. 

 

6.3  2.ºCICLO 

 APROVEITAMENTO 

TURMAS INTERCALAR 1.ºPERÍODO INTERCALAR 2.ºPERÍODO 3.ºPERÍODO 

5.ºA Satisfaz Bem  86% Satisfaz  77% Satisfaz – 77%  Satisfaz – 83%  Satizfaz Bem – 
91%  

5.ºB Satisfaz Bem  
91% 

Satisfaz Bem  86% Satizfaz Bem – 
91%  

Satizfaz Bem – 
91%  

Satisfaz Muito 

Bem-100%   
5.ºC Satisfaz Muito 

Bem -100% 
Satisfaz Bem  96% Satisfaz Bem –

91%  
Satisfaz Muito 

Bem – 96%  
Satisfaz Muito 

Bem-100%   
6.ºA Satisfaz Muito 

Bem -100% 
Satisfaz Bem  92% Satisfaz Muito 

Bem – 96%  
Satisfaz Muito 

Bem – 96%  
Satisfaz Muito 
Bem – 100%  

6.ºB Satisfaz Bem  90% Satisfaz 81% Satisfaz – 78%  Satisfaz – 83%  Satisfaz Muito 
Bem – 96%  

 

No 2.º Ciclo, registaram-se três retenções no final do ano letivo 2021/2022, duas na turma 5.ºA e uma na turma 

6.ºB. 

6.4  3.ºCICLO 

 APROVEITAMENTO 

TURMAS INTERCALAR 1.ºPERÍODO INTERCALAR 2.ºPERÍODO 3.ºPERÍODO 

7.ºA Satisfaz 76% Satisfaz 85% Satisfaz Muito 

Bem-95%   
Satisfaz Muito Bem-

95%   
Satisfaz Muito 

Bem 
100% 

7.ºB Satisfaz Bem 
93% 

Satisfaz 
80% 

Satisfaz Bem – 
93%  

Satisfaz Muito Bem-
100%  

Satisfaz Muito 
Bem 
100% 

7.ºC Satisfaz Bem 
94% 

Satisfaz Bem 94% Satisfaz Muito 
Bem-100%  

Satisfaz Muito Bem-
100%  

Satisfaz Muito 
Bem 
100% 

8.ºA Satisfaz Pouco 
70% 

Satisfaz Bem 
90% 

Satisfaz – 73%  Satisfaz Bem – 
91%  

Satisfaz Muito 
Bem 
100% 

8.ºB Satisfaz 76% 
 

Satisfaz 
82% 

Satisfaz – 82%  Satisfaz – 82%  Satisfaz Bem – 
94%  

8.ºC Satisfaz Pouco 
71% 

Satisfaz Pouco  
69% 

Satisfaz Pouco 
– 69%  

Satisfaz Pouco – 
69%  

Satisfaz Pouco 
75% 

8.ºD 
 

Satisfaz 76% Satisfaz Bem  
94% 

Satisfaz Bem – 
89%  

Satisfaz Bem – 94%  Satisfaz Bem 
94% 

9.ºA Satisfaz Bem 
86% 

Satisfaz Bem 
92% 

Satisfaz Bem – 
92%  

Satisfaz Bem – 92%  Satisfaz Muito 
Bem 
100% 

9.ºB Satisfaz 77% 
 

Satisfaz Pouco 
62% 

Satisfaz – 78%  Satisfaz – 69%  Satisfaz 
80% 

9.ºC Satisfaz Pouco 
73% 

Satisfaz Pouco 
55% 

Não Satisfaz – 
45%  

Satisfaz Pouco – 
55%  

Satisfaz Pouco 
73% 

Quanto aos resultados obtidos pelos alunos do 3.º Ciclo, há a registar seis retenções no oitavo ano, uma no 8.ºB, 

quatro no 8.ºC e outra no 8.ºD. No nono ano, nas reuniões de avaliação do 3.º período, ficaram em situação de não 

aprovação seis alunos, dos quais ficaram retidos quatro, uma vez que dois alunos conseguiram obter resultados suficientes 

para a transição nas Provas de Equivalência à Frequência. 
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6.5 ENSINO SECUNDÁRIO 

 APROVEITAMENTO 

TURMAS INTERCALAR 1.ºPERÍODO INTERCALAR 2.ºPERÍODO 3.ºPERÍODO 

10.ºA Satisfaz Muito Bem 
100% 

Satisfaz Muito Bem 
100% 

Satisfaz Muito Bem 
- 100%  

Satisfaz Muito 
Bem - 100%  

Satisfaz Muito 
Bem – 96%  

10.ºB Satisfaz 80% Satisfaz Muito Bem 
100% 

 Satisfaz Muito Bem 
- 100%  

 Satisfaz Muito 
Bem – 99,5%  

 Satisfaz Muito 
Bem – 99,9%  

11.ºA Satisfaz Bem 94% Satisfaz Muito Bem 
100% 

Satisfaz Muito Bem 
– 100%  

Satisfaz Muito 
Bem – 100%  

Satisfaz Muito 
Bem – 100%  

12.ºA Satisfaz Muito Bem 
95% 

Satisfaz Muito Bem 
100% 

Satisfaz Muito 
Bem– 100%  

Satisfaz Muito 
Bem– 100%  

Satisfaz Muito 
Bem– 100%  

 

Relativamente ao ensino secundário, há a registar uma retenção na turma do 10ºA (Ciências e Tecnologias) e no 

10º B ( Curso Profissional de Manutenção Industrial, variante  Eletromecânica) , um aluno não concluiu um 

módulo. Poderá fazê-lo na próxima época de exames. 

Assim, quanto aos resultados finais do aproveitamento obtidos no Agrupamento, no ano letivo 2021/2022, há a 

registar 14 retenções, sendo uma no 1.º Ciclo, duas no 2.º Ciclo, dez no 3º. Ciclo e uma no ensino secundário. 

Conclui-se que, as estratégias implementadas no sentido de promover o desenvolvimento das aprendizagens 

foram eficazes na maioria das situações, apesar de se ter verificado que nem todos os anos de escolaridade 

atingiram a meta do Projeto Educativo de 100% de sucesso. 

7. AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO  
7.1. AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DAS TURMAS  

7.1.1 Pré-escolar 

7.1.2  1.ºCiclo 

 

 COMPORTAMENTO 

TURMAS INTERCALAR 1.ºPERÍODO INTERCALAR 2.ºPERÍODO 3.ºPERÍODO 

Gesteira 1.º Satisfaz Bem Satisfaz bem Satisfaz Bem  Satisfaz Bem  Satisfaz Bem  

Gesteira 2.º Satisfaz Bem Satisfaz bem Satisfaz Bem  Satisfaz Bem  Satisfaz Bem  

Gesteira 3.º Satisfaz Bem Satisfaz bem Satisfaz Bem  Satisfaz Bem  Satisfaz Bem  

Gesteira 4.º Satisfaz Bem Satisfaz bem Satisfaz Bem  Satisfaz Bem  Satisfaz Bem  

Sang. 1.º Satisfaz Bem Satisfaz bem Satisfaz Bem  Satisfaz Bem  Satisfaz Bem  

Sang.2.º Satisfaz  Satisfaz bem Satisfaz Bem   Satisfaz Bem Satisfaz Bem  

Sang.3.º Satisfaz Bem Satisfaz bem Satisfaz Bem   Satisfaz Bem  Satisfaz Bem  

Sang.4.º Satisfaz Bem Satisfaz bem Satisfaz Bem  Satisfaz Bem  Satisfaz Bem  

Tocha 1.ºA Satisfaz  Satisfaz  Satisfaz   Satisfaz  Satisfaz Bem  

Tocha 1.ºB Satisfaz Pouco Satisfaz bem Satisfaz  Satisfaz  Satisfaz 

Tocha 2.ºA Satisfaz Bem Satisfaz bem Satisfaz Bem  Satisfaz Bem  Satisfaz Bem  

Tocha 2.ºB Satisfaz Satisfaz bem Satisfaz Bem  Satisfaz Bem  Satisfaz Bem  

Tocha 3.ºA Satisfaz  Satisfaz  Satisfaz  Satisfaz  Satisfaz 

Tocha 4.ºA Satisfaz Bem Satisfaz bem Satisfaz Bem   Satisfaz Bem  Satisfaz Bem  

Tocha 4.ºB Satisfaz Bem Satisfaz bem Satisfaz Bem  Satisfaz Bem  Satisfaz Bem  
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7.1.3 2.ºCiclo 

 COMPORTAMENTO 

TURMAS INTERCALAR 1.ºPERÍODO INTERCALAR 2.ºPERÍODO 3.ºPERÍODO 

5.ºA Satisfaz  Satisfaz Satisfaz  Satisfaz  Satisfaz 

5.ºB Satisfaz Bem   Satisfaz Bem Satisfaz Bem  Satisfaz Bem  Satisfaz Bem  

5.ºC Satisfaz Bem   Satisfaz  Satisfaz Bem   Satisfaz Bem   Satisfaz Bem  

6.ºA Satisfaz Bem Satisfaz Bem   Satisfaz Bem  Satisfaz Muito 
Bem  

Satisfaz Bem  

6.ºB Satisfaz Bem Satisfaz Bem   Satisfaz Bem  Satisfaz Bem  Satisfaz Muito 
Bem  

 

7.1.4 3.ºCiclo 

 COMPORTAMENTO 

TURMAS INTERCALAR 1.ºPERÍODO INTERCALAR 2.ºPERÍODO 3.ºPERÍODO 

7.ºA Satisfaz Pouco Satisfaz  Satisfaz  Satisfaz  Satisfaz 

7.ºB Satisfaz Bem Satisfaz Satisfaz Bem  Satisfaz Bem  Satisfaz Bem 

7.ºC Satisfaz Bem Satisfaz Muito Bem Satisfaz Muito 
Bem  

Satisfaz Muito Bem  Satisfaz Bem 

8.ºA Satisfaz Satisfaz Satisfaz Bem   Satisfaz  Satisfaz 

8.ºB Satisfaz Bem  Satisfaz Bem Satisfaz Bem  Satisfaz Bem  Satisfaz Bem 

8.ºC Satisfaz Pouco Satisfaz Pouco   Satisfaz Bem   Satisfaz  Satisfaz 

8.ºD Satisfaz Satisfaz  Satisfaz Bem  Satisfaz  Satisfaz 

9.ºA Satisfaz Bem Satisfaz Bem Satisfaz Muito 
Bem  

Satisfaz Muito Bem  Satisfaz Muito Bem 

9.ºB Satisfaz Bem  Satisfaz Bem Satisfaz Bem  Satisfaz Bem  Satisfaz Bem 

9.ºC Satisfaz Satisfaz Satisfaz  Não Satisfaz  Não Satisfaz 

 

7.1.5 Ensino Secundário 

 COMPORTAMENTO 

TURMAS INTERCALAR 1.ºPERÍODO INTERCALAR 2.ºPERÍODO 3.ºPERÍODO 

10.ºA Satisfaz Muito Bem Satisfaz Muito Bem Satisfaz Muito Bem  Satisfaz Bem  Satisfaz Muito 
Bem  

10.ºB Não Satisfaz Não satisfaz Satisfaz  Satisfaz  Satisfaz Pouco 

11.ºA Satisfaz Satisfaz Satisfaz  Satisfaz Pouco Satisfaz Pouco 

12.ºA Satisfaz Bem Satisfaz Satisfaz Bem  Satisfaz  Satisfaz 

 

7.2 GABINETE DE APOIO AO ALUNO ( GAA) 

No ano letivo 2021/22, o Gabinete de Apoio ao Aluno analisou o conteúdo das participações disciplinares que lhe 

foram encaminhadas e estabeleceu um diálogo contínuo com os Diretores de Turma dos alunos envolvidos em 

problemas de natureza disciplinar. Foram elaborados relatórios mensais entregues à Direção, e posteriormente, 

objeto de apreciação em sede de Conselho Pedagógico. Estes relatórios referiam a turma, o aluno, o motivo e a 

ação/medidas implementadas. 

 A maior parte das ocorrências relata situações de conversa perturbadora, interrupção sistemática da aula e 

desrespeito pelas orientações dos professores, havendo ainda alguns casos de agressão, falta de respeito pelas 

regras de permanência na escola e pelas orientações dos assistentes operacionais.  

7.2.1. Primeiro Período 



 

71 
 

Fazendo um balanço do primeiro período, foram entregues 95 participações. Quatro turmas não registaram 

qualquer participação de ocorrência (5ºC, 6ºB, 7ºB e 10ºA). A turma 5ºA revelou pior comportamento (14 

participações), seguida das turmas 5ºB (11 participações) e 10ºB (11 participações). Foi aplicada a medida 

disciplinar sancionatória prevista no ponto dois, alínea b) do artigo 28 da Lei 51/2012 de cinco de setembro, 

suspensão até três dias a um aluno (5ºB). Foi aplicada a medida disciplinar sancionatória prevista no ponto dois, 

alínea c) do artigo 28 da Lei 51/2012 de cinco de setembro, a suspensão da escola entre 4 e 12 dias úteis a 4 

alunos (5ºA, 6ºA, 7ºA, 9ºA). 

 Número de participações por turma- 1.ºPeríodo 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2.Segundo Período 

Neste período houve uma redução do número de participações (79) comparando com o primeiro período. Apenas 

o 7ºB não teve qualquer registo de ocorrência. As três turmas com pior comportamento no primeiro período 5ºA, 

5ºB e 10ºB, registaram um reduzido número de participações, o que demonstra a eficácia das estratégias 

adoptadas. As turmas com maior número de participações foram o 9ºC (19), 7ºA (14)  e 11ºA (6). Foi aplicada a 

medida disciplinar sancionatória prevista no ponto dois, alínea b) do artigo 28 da Lei 51/2012 de cinco de 

setembro, suspensão até três dias a um aluno (9ºB). Foi aplicada a medida disciplinar sancionatória prevista no 

ponto dois, alínea c) do artigo 28 da Lei 51/2012 de cinco de setembro, a suspensão da escola entre 4 e 12 dias 

úteis a 2 alunos ( 7ºA, 9ºC). 

Número de participações por turma-2 .ºPeríodo 
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7.2.3.Terceiro Período 

Verificou-se uma redução do número de participações (54) relativamente ao 2.ºperiodo. As turmas com mais 

participações foram:  9ºC (10), 8ºD (9) e 5ºA (6). Foi aplicada a medida disciplinar sancionatória prevista no ponto 

dois, alínea c) do artigo 28 da Lei 51/2012 de cinco de setembro, a suspensão da escola entre 4 e 12 dias úteis, a 

dois alunos da turma 5ºA e a um aluno da turma 9ºC. 

Número de participações por turma-3.ºPeríodo 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.4. Balanço Global do Comportamento 

Registaram-se 227 participações neste ano letivo. Importa referir que no segundo período houve necessidade de 

recorrer ao ensino à distância. Todas as turmas registaram participações, embora cinco turmas tenham tido 

menos de cinco: 5ºC (3), 6ºB (1), 7ºB (1), 7ºC (2) e 10ºA (3).  

Relativamente ao 1ºCiclo, foram entregues 15 participações.  

 

Número de participações por turma no ano letivo 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As turmas com mais participações foram o 9ºC (40), o 5ºA (25) e o 7ºA (17). O elevado número de participações 

nestas três turmas deve-se, principalmente, ao comportamento de três alunos, a quem foram aplicadas mais do 

que uma medida sancionatória durante o ano. 

Há 18 alunos que foram alvo de 4 ou mais participações de ocorrência: 1ºA- 1 aluno, 5ºA-2 alunos, 5ºB-1 aluno, 

7ºA-3 alunos, 8ºB-1 aluno, 8ºC-1 aluno, 8ºD-2 alunos, 9ºB-2 alunos, 9ºC-3 alunos, 10ºB-1 aluno e 11ºA-1 aluno. 
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Durante o ano letivo, após audição dos alunos e encarregados de educação, foram aplicadas as seguintes medidas 

disciplinares:  

- medida disciplinar sancionatória prevista no ponto dois alínea b) do artigo 28 da Lei 51/2012 de cinco de 

setembro, suspensão até três dias- aplicada a dois alunos. 

- medida disciplinar sancionatória prevista no ponto dois, alínea c) do artigo 28 da Lei 51/2012 de cinco de 

setembro, a suspensão da escola entre 4 e 12 dias úteis- aplicada a cinco alunos. A três alunos a medida foi 

aplicada duas vezes. 

A presença de um professor coadjuvante nas turmas com maior número de participações teve um efeito bastante 

positivo, contribuindo para uma redução de comportamentos incorretos. 

A alteração do local e modo de funcionamento do GAA, foi positiva. Foi igualmente importante a presença de um 

docente ou da mediadora social que acompanhavam os alunos. Considerou-se benéfico o facto da maioria das 

tarefas propostas para realizar no GAA serem atividades do manual da disciplina, o que contribuiu para que o 

docente do GAA conseguisse ter mais controle sobre os alunos durante o tempo que permaneceram neste espaço.  

Depois de analisados os dados relativos a este ano letivo, e tal como em anos anteriores, sugere-se que no 

próximo sejam aplicadas medidas corretivas com maior frequência de forma a minimizar, ainda mais, os 

comportamentos incorretos alvo de participações.  

8. PARTICIPAÇÃO DOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
Consciente de que a participação dos pais e encarregados de educação é crucial no processo de ensino e de 

aprendizagem dos alunos, o Agrupamento desenvolveu várias atividades que procuraram estreitar estas relações 

e promover o conhecimento dos pais/encarregados de educação relativamente ao percurso educativo dos seus 

educandos. As atividades que visam promover a interação escola-família abarcam todos os ciclos de ensino desde 

a educação pré-escolar ao ensino secundário, conforme se pode constatar no Plano Anual de Atividades. A escola 

procurou fortalecer o vínculo com as famílias, criar mecanismos para facilitar o acompanhamento escolar dos 

alunos e fomentar momentos de efetiva colaboração. 

As reuniões entre professores titulares/diretores de turma e pais continuaram a ser um espaço privilegiado de 

comunicação, sendo que se realizam no início do ano letivo, em momentos de avaliação intercalar e de avaliação 

do final de período. 

Percentagem de presença dos EE nas reuniões com os professores titulares/Diretores de Turma 

 Pré- 
escolar 

1.º 
Ciclo 

5.ºano 6.ºano 7.ºano 8.ºano 9.ºano 10.ºano 11.ºano 12.ºano 

1ºP 86% 93% 91% 95% 94% 94% 90% 98% 83% 80% 

2ºP Não foram realizadas reuniões no 2.ºPeríodo 

3ºP 81% 86% 88% 96% 87% 83% 87% 100% 58% 70% 

 

Verificou-se uma participação dos encarregados de educação em reuniões bastante satisfatória sendo que a 

média de participações por reunião é de 87%. De uma forma geral a participação foi ligeiramente superior no 

primeiro período do que no terceiro. Há a registar uma percentagem de 58%  e um de 70% nas reuniões das 

turmas do 11.ºano e 12.ºano. 

O Agrupamento tem procurado incentivar a participação dos encarregados de educação no processo de 

ensino/aprendizagem dos seus educandos, de forma ativa, procedendo os diretores de turma a um significativo 

número de contactos individuais (telefónicos e presenciais) com os encarregados de educação. O número de 
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contactos (presenciais e/ou telefónicos) levados a cabo, ao longo do ano letivo, por parte dos encarregados de 

educação é mais reduzido. As formas de contacto mais utilizadas pelos diretores de turma são, o telefone, o 

contacto presencial,  e através da caderneta do aluno. Regista-se um maior número de contactos nas turmas mais 

problemáticas. Os contactos através da caderneta, correspondem, muitas vezes, a informações gerais a transmitir 

aos encarregados de educação.  

Em algumas situações, constata-se que o acompanhamento escolar feito pelos encarregados de educação aos 

seus educandos fica aquém do desejável, facto que se repercute no desempenho dos alunos. Com o intuito de 

modificar esta realidade, o Agrupamento deve continuar a desenvolver iniciativas que visem aproximar os 

pais/encarregados de educação da escola, nomeadamente através da promoção de ações de sensibilização, 

reuniões dos seus representantes com a direção do agrupamento,  da manutenção do horário de atendimento 

individual dos diretores de turma, da divulgação de eventos em diversos suportes (página web, panfletos, página 

da escola, etc.), bem como da disponibilização de informação diversa na plataforma GIAE, para além das outras 

iniciativas que já foram mencionadas anteriormente. 

O Diretor e a Subdiretora reuniram, uma vez por período com os representantes dos Encarregados de Educação 

das turmas, verificando-se uma participação generalizada. 

9. MEDIDAS DE SUPORTE À APRENDIZAGEM E À INCLUSÃO 
 

No presente ano letivo foram aplicadas medidas universais a todos os alunos, pelos docentes titulares de turma 

do 1.º ciclo e pelos docentes dos conselhos de turma de 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário, ao abrigo do Decreto-

Lei n.º 54/2018, art.º 8.º. .Sempre que as medidas universais aplicadas não foram consideradas suficientes para 

auxiliar um aluno nas suas dificuldades, foram aplicadas medidas seletivas e/ou adicionais de acordo com o nível 

de medida de suporte à aprendizagem e à inclusão mais adequado para o aluno, depois de avaliado pela EMAEI 

(Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva). A fundamentação da mobilização de medidas seletivas 

e/ou adicionais consta do relatório técnico-pedagógico (RTP). Para todos os alunos com adaptações curriculares 

significativas, o seu RTP foi acompanhado do programa educativo individual (PEI) e, no caso dos alunos com 15 

anos, o PEI foi complementado pelo plano individual de transição (PIT), destinado a promover a sua transição para 

a vida pós-escolar e, sempre que possível, para o exercício de uma atividade profissional. 

Número de alunos com medidas seletivas e com medidas adicionais no ano letivo 2021/2022 
 1.ºano 2.º 

ano 
3.ºano 4.ºano 5.ºano 6.ºano 7.ºano 8.ºano 9.ºano 10.ºano 11.ºano 

Medidas 
seletivas 

7 5 6 5 5 4 2 9 7 2 0 

Medidas 
Adicionais 

0 3 3 3 4 2 1 3 3 1 3 

 

Ao nível das práticas de ensino associadas aos alunos com medidas educativas, considera-se que foram eficazes 

e diversificadas, atendendo às características e necessidades de cada um. Desta forma, foram definidas 

estratégias de intervenção em articulação com os vários intervenientes no processo educativo dos alunos e na 

aplicação de práticas pedagógicas diferenciadas junto dos mesmos. Em contexto de sala de aula, foram 

trabalhados os conteúdos programáticos das disciplinas tendo sempre presente os objetivos delineados nas 

planificações de cada aluno. Para além disso, sempre que foi necessário, os alunos receberam apoio fora da sala 

de aula para trabalho mais específico com o professor de educação especial. No caso dos alunos com adaptações 

curriculares significativas, foram construídas as referidas adaptações tendo sempre presente as dificuldades de 

aprendizagem e a especificidade de cada aluno. Na construção destas adaptações foi tido em conta o princípio 

orientador da educação especial, a inclusão destes alunos junto do grupo turma e o perfil do aluno à saída da 
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escolaridade obrigatória. Como tal, foi assegurada a frequência destes alunos nas disciplinas de cariz menos 

teórico e mais prático, com objetivo de promover a socialização e a interação com os seus pares. Com a supervisão 

dos docentes de educação especial, participam em todas as atividades em que a sua turma está envolvida, não se 

sentindo excluídos. É desenvolvido um trabalho colaborativo e de inclusão com todos os alunos da escola, 

envolvendo todo o conselho de turma. Existe um trabalho de equipa que envolve pessoal docente, não docente 

e as famílias, por forma a que estes alunos se sintam incluídos no espaço escolar e que consigam alcançar os 

objetivos propostos no seu processo educativo individual. A colaboração entre os docentes da disciplina e o 

professor de educação especial é adequada. Este reforça as aprendizagens, o que ajuda os alunos a compreender 

melhor os conteúdos lecionados, sendo esta ajuda mais benéfica se for prestada em contexto de sala de aula. As 

estratégias utilizadas dentro e fora da sala de aula são adequadas a estes alunos. A escola valoriza o empenho dos 

alunos, contribui para o seu desenvolvimento, assegura o seu sucesso educativo e a comunicação escola/família 

influencia o desenvolvimento do aluno e a sua inclusão na escola. 

Quanto às atividades de apoio educativo, foram disponibilizadas no segundo ciclo o Apoio ao Estudo nas 

disciplinas de Português e Matemática. No terceiro ciclo decorreram aulas de Apoio Pedagógico Acrescido nas 

disciplinas Português e Matemática, nos 7.º, 8.º e 9.ºanos, Português Língua Não Materna nos 7.º e 9.ºanos e 

Apoio Tutorial nos 8.º e 9.º anos. No ensino secundário decorreram Aulas de Apoio Pedagógico Acrescido nas 

disciplinas de Português, Matemática e Física e Química A.  

Nos apoios educativos disponibilizados foram identificadas as dificuldades de aprendizagem dos alunos, reforçada 

a aprendizagem de conteúdos programáticos lecionados no seio da turma, proporcionada orientação e apoio na 

realização de trabalhos escolares individuais e de grupo, de forma a contribuir para o sucesso educativo do aluno 

através da melhoria da aquisição e compreensão de conhecimentos e do desenvolvimento das capacidades e das 

atitudes consagradas nos currículos e o desenvolvimento de competências, de acordo com o perfil dos alunos à 

saída da escolaridade obrigatória.  

No apoio tutorial procurou-se atuar preventivamente antecipando fatores/preditores de insucesso e abandono 

escolar, desenvolver no aluno hábitos e métodos de estudo e estimular a autoestima e a autonomia do aluno. 

 

10. PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 
O Plano Anual de Atividades do ano letivo 2021-2022 afirmou-se como um instrumento muito importante  para a 

execução ordenada e criteriosa de iniciativas que demonstraram o dinamismo, empenho e espírito colaborativo 

da comunidade escolar, motivada em torno de um projeto comum. Contribui para a melhoria do processo ensino 

aprendizagem e  da qualidade do sucesso dos alunos, para o reforço do seu desenvolvimento pessoal e social 

(saber estar e relacionar-se com os outros)  e fomenta a participação na relação Escola/Família/Comunidade.  

A interação entre os vários intervenientes e a articulação de carácter multidisciplinar  contribuíram para a 

prossecção dos objetivos do Projeto Educativo que considera como oportunidades de melhoria a implementação 

de projetos inovadores decorrentes dos desafios criados à Escola do séc. XXI e o estabelecimento de parcerias e 

protocolos ativos e com qualidade que contribuam para prestar uma Educação de Qualidade, baseada no rigor 

científico e técnico e numa relação de confiança entre a comunidade escolar e a comunidade envolvente. 

Pela análise dos relatórios das atividades, pode concluir-se que, a generalidade das atividades correspondeu às 

expectativas dos  organizadores, que quase sempre cumprem todos os objetivos  a que se propoem, considerando 

o nível de eficácia pedagógica  Muito Bom.  

Com muita frequência os professres referem como pontos fortes a elevada participação e o empenhamento dos 

alunos nas atividades. 
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10.1. Atividades de organização Curricular 

As atividades desenvolvidas contribuíram para o desenvolvimento das competências, numa perspetiva de 

formação integral do aluno e de articulação com o currículo. Foi notória a articulação entre diferentes estruturas 

na preparação e execução das atividades. 

 

 
10.2. Domínios de Autonomia Curricular (DAC) 

As atividades realizadas no âmbito dos Domínios de Autonomia Curricular (DAC), foram desenvolvidas ao longo 

do ano letivo, tendo-se atingido a generalidade dos objetivos propostos em todas as turmas. 

No 1.º ciclo, foram desenvolvidos os temas “Preservação Sustentável do Património Natural e Cultural da 

localidade” e “A nossa Terra – conhecer, preservar e regenerar...”. 

 Nos 2.º e 3.º ciclos os temas trabalhados foram comuns a todas as turmas do mesmo ano de escolaridade. Assim, 

os temas trabalhados foram os seguintes:  

5.º ano -“Solidariedade – Um olhar diferente”; 

6.º ano -  “Novos olhares sobre a nossa terra”; 

7.º ano -  “O nosso Mar, as nossas Tradições”; 

8.º ano -  “Biodiversidade do recinto escolar”; 

9.º ano -  “Água: O ouro Azul”. 

No ensino secundário os temas desenvolvidos foram os seguintes:  

10.ºA - “Rumo ao futuro: Regalos da Gândara”; 

10.ºB – “Criação de Bike Zone AEGM – Reparação e Retrofit de Bicicletas”; 

11.ºA – “Um quintal sustentável compartimentado”; 

12.ºA – “Sinalética e Equipamentos de Segurança contra Incêndios”. 

Os temas trabalhados permitiram a confluência de trabalho interdisciplinar e ou de articulação curricular,  a partir 

da matriz curricular-base de uma oferta educativa e formativa, tendo por referência os documentos curriculares, 

em resultado do exercício de autonomia e flexibilidade, sendo, para o efeito, convocados, total ou parcialmente, 

os tempos destinados a componentes do currículo, áreas disciplinares e disciplinas. – Dec-Lei 55/2018. 

 

10.3. Projetos, academias e clubes 

O desenvolvimento de Projetos e Clubes no Agrupamento procurou dar resposta aos pressupostos do  Projeto 

Educativo, que considera como oportunidades de melhoria a implementação de projetos inovadores decorrentes 

dos desafios criados à Escola do séc. XXI e o estabelecimento de parcerias e protocolos ativos e com qualidade 
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que contribuam para prestar uma Educação de Qualidade, baseada no rigor científico e técnico e numa relação 

de confiança entre a comunidade escolar e a comunidade envolvente, de forma a contribuir para o sucesso escolar 

através de oportunidades de aprendizagem formais e não-formais. 

Uma parte muito significativa das atividades foram desenvolvidas em articulação com o currículo dos alunos, 

envolvendo articulação entre diferentes estruturas na Escola e/ou o estabelecimento de parcerias com entidades 

externas. 

Assim, foram desenvolvidos, neste ano letivo os seguintes projetos: 

Projeto Rómulo – envolveu os alunos do 4.ºano, tendo sido dinamizado pelo  Centro de Ciência Viva da 

Universidade de Coimbra (Dep. de Física), com vista à promoção do ensino experimental das ciências e o 

desenvolvimento da cultura científica e tecnológica. Proporcionou aos alunos um contacto mais próximo com a 

ciência e fomentou competências como a autonomia, poder de argumentação, espírito critica e entreajuda.   

Escolas de Valor «VALORMED» -  envolveu os alunos do 1.º CEB, tendo sido dinamizado em articulação com a  

«VALORMED», para promover atitudes sustentáveis relativamente a resíduos de medicamentos, promovendo a 

entrega didática destes resíduos em local certo e, desta forma, a preservação ambiental. 

 Projeto «SUPER SAUDÁVEIS» - envolveu os alunos dos 3º e 4º anos, que participaram na iniciativa da  Liga 

Portuguesa Contra o Cancro, com o desenvolvimento de várias atividades de promoção de hábitos hábitos 

alimentares saudáveis, no que respeita à alimentação, de forma a implementar uma cultura de alimentação 

mediterrânica. 

Projeto de Educação para a Saúde (PES)- envolveu todos os alunos do agrupamento, tendo sido coordenado pela 

Professora Irene Gandaio, com a participação dos elementos dos conselhos de turma. Neste projeto foram 

desenvolvidas atividades  de promoção da saúde como bem-estar físico, mental e social, contribuindo para a 

aquisição de competências conducentes à tomada de decisões conscientes, ao nível da saúde e a opção por estilos 

de vida saudáveis e sustentáveis. O projeto envolveu também as famílias para um trabalho conjunto na área da 

educação para a saúde. 

Eco-Escolas (programa internacional da “Foundation for Environmental Education”  desenvolvido em Portugal 

desde 1996 pela ABAE, com a colaboração dos Municípios) - envolveu todos os alunos do agrupamento, tendo 

sido coordenado pela Educadora Ana Gameiro na EB/JI da Tocha, pelas educadoras Maria Cardoso e Fátima Neves 

no JI da Sanguinheira, pela Professora Ana Melo  na EB da Gesteira, pelas Professoras Amélia Rainho e Paula 

Cardoso na EB da Sanguinheira e pelas Professoras Isabel roque e Florbela Santos na EBSJoão Garcia Bacelar, com 

a colaboração de outros docentes dos conselhos de turma e o envolvimento da comunidade. As Eco-Escolas 

seguiram a metodologia dos 7 passos: Conselho Eco-Escolas, Auditoria Ambiental, Plano de Ação, Trabalho 

Curricular, Monitorização e Avaliação, Envolvimento da Comunidade e Eco-Código. Os planos de ação 

desenvolvidos pelas Eco-Escolas foram  desenhados por cada escola tendo em conta a agenda de prioridades de 

ação/intervenção decidida pelos Conselhos Eco-Escolas. Foram  realizadas diversas atividades no âmbito dos 

temas-base do projeto (água, resíduos e energia) e  pelo menos um dos temas do ano ( Biodiversidade: Preservar 

e Regenerar | Espaços Exteriores). No final do ano letivo as Eco-Escolas concorreram ao galardão, com vista à 

atribuição da bandeira verde pelo trabalho desenvolvido em prol da defesa do ambiente.  

Programa de Educação Alimentar “Super-saudáveis”- envolveu os alunos dos 3º e 4º anos, tendo sido coordenado 

pela Educadora Maria João Oliveira, com a colaboração dos Professores 1.º ciclo dos 3.º e 4.º anos e dos 

Encarregados de Educação.  Neste programa, procurou dotar-se as crianças e cuidadores de conhecimentos que 

lhes permitam fazer escolhas alimentares saudáveis, através de um jogo com um conjunto de cartas alusivas aos 

superpoderes dos alimentos e posterior introdução de alimentos novos por semana, acrescentando novas cartas 

ao baralho de cada criança. 
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Projeto  de solidariedade “Voluntários presentes e ativos” – coordenado pelas Professoras Ana Luísa Melo e Irene 

Gandaio para apoio da ONG “Mães do Mundo”, com a dinamização de várias atividades dirigidas a toda a 

comunidade,  de angariação de fundos para aquisição de 10 mini painéis solares para premiar os melhores alunos 

de escolas de Bissorá- Guiné Bissau e recolha de tampas, capsulas de café e rolhas,  para aquisição de  cadeira de 

rodas, para duas crianças que necessitam. 

Projeto “STOP  BULLYING!” – envolveu os alunos do 7.º ano, tendo sido coordenado pela Psicóloga Carlota 

Maduro, em colaboração com o PES. Decorreram  4 sessões em grupo/turma com atividades  que visaram 

desenvolver nos alunos as capacidades de identificar, prevenir e intervir face a situações de Bullying e 

Ciberbullying, identificando os sinais de alerta do bullying nas vítimas e agressores, conhecer as suas 

consequências e distinguir as diferentes ferramentas de combate ao bullying.  

Projeto “DivertidaMente”- desenvolvido com alunos do 3º ano, pela Psicóloga Carlota Maduro. Foram 

desenvolvidas 6 sessões com duração de uma hora com atividades diversas de exploração de emoções, com vista 

a fomentar a expressão das emoções de forma adequada e desenvolver uma melhor adaptação e resposta das 

crianças e também o ajustamento psicológico prevenindo ou reduzindo problemas emocionais e/ou 

comportamentais. 

Projeto “Escrita em residência digital (2021-2023)” – envolveu os alunos  dos 2.º e 3.º Ciclos, tendo sido 

coordenado pelo Professor Bibliotecário, com a colaboração da Equipa da BE, dos Professores de Português e 

docentes de História, Ciências Naturais e Educação Visual, com atividades de trabalho em sala de aula e na 

biblioteca, para aperfeiçoamento da escrita, com realização de fichas de trabalho e aplicações digitais, sessões de 

escrita criativa / desafios de escrita, sessões remotas com formadores / escritores e  elaboração de textos e outros 

produtos multimédia com publicação online. Este projeto contribuiu para a promoção do rigor e da qualidade das 

produções escritas dos alunos, ao nível da correção ortográfica, morfossintática, coesão e coerência textuais, 

variedade e propriedade vocabular, aplicados a diferentes tipologias de texto e estimulou o gosto pela escrita e  

através da exploração da plasticidade da língua, sensibilizando os alunos para as potencialidades do uso criativo 

da palavra escrita, através de uma abordagem de pendor estético, que os levou a construir e a apreciar os textos 

dos mais diversos géneros, em formatos e media variados (cf. “Candidatura RBE 2021: “Leituras com…a 

Biblioteca”: projeto “Escrita e residência digital”, 2021-2023). 

Projeto “Vamos todos Ler+” - neste projeto coordenado pelo Professor Bibliotecário, com a colaboração da Equipa 

da BE e das Educadoras e Professores dos vários níveis de ensino (titulares e docentes de Português) foi dada 

continuidade ao Projeto iniciado em 2018, no âmbito da iniciativa aLER+ (PNL2027), através da realização de um 

conjunto de acções que têm como denominador comum a leitura, dirigidas aos diversos públicos do AEGM. 

Projeto “Debaqi” - neste projeto coordenado pelo Professor Bibliotecário e pela Professora de Português, os 

alunos do 10.º ano (CT) estabeleceram conversa social/ discussões livres  online, numa plataforma de 

comunicação fechada, criada expressamente para o efeito, com alunos de escolas secundárias, a partir de temas 

da atualidade previamente definidos. As discussões desenrolam-se online, numa plataforma de comunicação 

fechada, criada expressamente para o efeito. Este projeto desenvolveu uma atitude reflexiva e ética nos diálogos 

online e  estimulou o pensamento crítico e o debate. 

Vê e Aprende (Ondas) - este projeto resulta da parceria entre a Biblioteca Escolar e o Departamento de Educação 

Especial e tem como destinatários alunos do ensino básico abrangidos pela medida adicional de suporte à 

aprendizagem e à inclusão adaptações curriculares significativas. Incidindo na leitura e exploração de obras e no 

visionamento e exploração de filmes e documentários, os alunos têm a oportunidade de enriquecer o seu 

portefólio de experiências escolares significativas, ampliando conhecimentos e competências e de desenvolver 

atitudes e comportamentos consentâneos com a vida escolar e em comunidade alargada.  

“Projeto Ondas”- eoordenado pela Coordenadora do departamento de educação especial, em colaboração da 

biblioteca e dos SPO, este projeto abrange qutro iniciativas: “Ondas de palavras” (diálogo, debates, exploração de 
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livros, elaboração de poemas, cartazes, ilustrações, pesquisa…- alunos 1.º ciclo);  “Onde os filmes nos levam…” 

(visualização de filmes e elaboração de trabalhos – alunos 2.º ciclo com adaptações curriculares significativas); 

“Vê e aprende” (leitura de livros, audição de histórias e elaboração de trabalhos – alunos 3.º ciclo com adaptações 

curriculares significativas) e “Ondas sem bullying”( teve como missão alertar e sensibilizar a comunidade escolar 

e, em particular, as crianças e jovens para a relevância da temática, apelar a uma estratégia de consciencialização, 

que visa contribuir para a mudança de comportamentos e para a progressiva intolerância social face à violência 

nas escolas). 

Semana da Floresta – dinamizada pelo Serviço Municipal de Proteção Civil com atividades dirigidas aos alunos da 

EB1 da Sanguinheira( Palestra controlar as Pampas), alunos do 6.º ano (Palestra: Na Margem- sobre plantas 

invasoras) e 9.º ano (Saída de campo com palestra: Invasoras na Lagoa dos Teixoeiros). As atividades realizadas 

sensibilizaram os alunos para a importância da floresta na manutenção da vida na Terra, contribuindo para a sua  

valorização e preservação e divulgaram a temática das espécies invasoras e das ações desenvolvidas para limitar 

a sua disseminação nos ecossistemas prximos da Escola.    

Projeto invasoras  - dirigido aos alunos do 8.º e 10.º ano (CT), o projeto foi desenvolvido pelas professoras de CN 

/ BG, em articulação com o projeto Eco-Escolas, tendo como principais atividades saídas de campo para Identificar 

espécies invasoras, fazendo o seu mapeamento com a Aplicação “Invasoras”, depois de instalada nos telemóveis 

e Saída de campo para controlo da erva-das- Pampas nos ecossistemas próximos da escola. Estas atividades 

contribuiram para divulgar e Incentivar o interesse dos alunos pela temática ambiental, através de um aumento 

do seu conhecimento  e valorização do património ambiental local através de ações concretas de combate às 

espécies invasoras junto da comunidade. 

Parlamento dos Jovens – coordenado pela Professora Adelaide Querido, este projeto desenvolvido com os alunos 

do 3.ºciclo e secundário promoveu a educação para a cidadania e o interesse dos jovens pelo debate de temas de 

atualidade, culminando com a realização de duas Sessões Nacionais na AR, preparadas ao longo do ano letivo, 

com participação de Deputados, designadamente da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, órgão parlamentar 

responsável pela orientação do programa.  

Academia de Biotecnologia - esta iniciativa que resultou da Parceria com o Biocant, envolveu a realização de 

atividades experimentais em contexto de sala de aula em todas as turmas do 3º ao 10º ano (CT), tendo contribuído 

para a promoção da literacia científica, desvendando os processos químicos e biológicos por trás das ações 

quotidianas. 

Projeto de Programação 1º Ciclo – resultou da parceria CC&C Cantanhede, Code & Creativity, que realizou 

atividades junto dos alunos do 1.º ciclo através da dinamização de pequenos projetos que lhes permitiram 

entender o básico da programação por objetos, aliada à eletrónica e à robótica. 

Programa de sensibilização ambiental  INOVA – apesar das solicitações do agrupamento, só foi dinamizado na 

EBSanguinheira com uma palestra  e atividade prática sobre Ciclo Urbano da água e a sua correta integração no 

Ciclo Natural da Água. 

Projeto “TRANSIÇÕES” – dinamizado pela Psicóloga do SPO, com sessões para pais dos alunos finalistas do ensino 

pré-escolar; Sessões sobre o processo de transição para o segundo ciclo,  com visita à escola sede; Programa de 

Orientação Vocacional com todos alunos do 9.º ano e sessões de aproximação ao mundo do trabalho para os 

alunos do 12.º ano  (CV, Carta de apresentação, preparação de entrevista…) e atividades para esclarecer a 

possibilidade de prosseguimento de estudos. 

Academia de Artes -  foi dinamizada pelas professoras Ana Quinteiro, Emília Coelho e Sílvia Pereira e destinou-se 

a alunos do 2.º, 3.º Ciclos e Secundário da Escola João Garcia Bacelar, que frequentaram este espaço de forma 

voluntária. Nesta academia os aunos desenvolveram o gosto pelas artes; Experimentaram novos meios, técnicas 

e materiais de expressão plástica; Executaram trabalhos bi e tri dimensionais;  Valorizaram as suas potencialidades 
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criativas e imaginativas e a sua expressão artística;  Desenvolveram a sensibilidade estética; Selecionaram de 

forma autónoma, processos de trabalho e de registo de ideias que envolveram  pesquisa, investigação e  

experimentação;  Participaram em datas comemorativas e organizaram exposições. 

Clube de Desporto Escolar – coordenado peo Professor Paulo Oliveira, com a colaboração do Grupo de Educação 

Física, envolveu alunos dos 1.º, 2.º, 3.º Ciclo e Secundário, tendo-se realizado  Torneios internos, Torneios locais 

entre escolas, Torneios Distritais, Torneios Regionais e Torneios Nacionais que contribuiram para proporcionar 

aos alunos uma participação em competição formal, fomentar o espírito de cooperação e de responsabilidade, 

promover hábitos de prática desportiva regular e proporcionar o convívio entre alunos de diferentes escolas. 

Clube Ciência Viva na Escola “À descoberta da Ciência!” – aprovado no decorrer do segundo período para a EBJI 

Tocha com plano de intervenção com atividades até ao ano letivo 2024/2025 com  apoio de 10 000 euros.  Neste 

ano letivo, salienta-se a elaboração do logótipo, com a colaboração dos alunos;  a aquisição de equipamento para 

o Clube -  bancadas móveis de ciência que serão utilizadas para a realização de atividades práticas e experimentais 

nas salas de aula, no exterior ou mesmo noutros estabelecimentos do agrupamento e o show de ciência “ Não é 

Magia é Ciência!” dinamizado pela Fábrica, Ciência Viva de Aveiro, para todas as crianças finalistas do pré-escolar 

e do 1º ciclo do Agrupamento. Realizaram-se ainda outras atividades em articulação com os departamentos 

curriculares. 

No projeto aprovado está prevista a aquisição de dois microscópios e duas lupas estereoscópicas binoculares sem 

fios, que poderão ser utilizadas em atividades no exterior, podendo ser facilmente transportados. Serão ainda 

usados para realização de atividades nos outros estabelecimentos do Agrupamento, numa perspetiva de 

articulação. Serão também adquiridos consumíveis necessários à realização das atividades práticas e 

experimentais e jogos e outo material didático para ser usado pelos alunos. Espera-se que os alunos possam 

usufruir destes recursos por muitos anos. O projeto propôs também a realização de visitas de estudo e 

organização de eventos. As visitas de estudo proporcionam o contacto com novas realidades, estimulam o 

interesse dos alunos pela ciência e tecnologia e em particular pelo ensino prático, laboratorial e experimental e 

aproximam-nos da realidade económica, social e ambiental da sociedade atual. Relativamente aos eventos, são 

um veículo importante na comunicação porque motivam os alunos, são uma forma de divulgar e celebrar a cultura 

científica e de estabelecer uma maior interação entre todos os membros da comunidade educativa, incluindo 

famílias e restante comunidade local. 

Clube Ciência Viva na Escola “Mais Ciência, Melhor Futuro” - aprovado no decorrer do segundo período para a 

EBSJoão garcia Bacelar, com plano de intervenção com atividades até ao ano letivo 2024/2025, com  apoio de 

10 000 euros.  Destaca-se, neste ano letivo a beneficiação das condições das instalações laboratoriais que 

permitiram a criação de um espaço aberto e dinâmico de promoção do conhecimento, de estímulo da curiosidade 

e de contributo para o sucesso escolar. Espera-se que os alunos possam usufruir da melhoria deste espaço por 

muitos anos. Foi criado o logótipo do clube e realizaram-se já  várias atividades de enriquecimento científico como  

palestras, saídas de campo,  visitas de estudo, dinamizadas em articulação com o Projeto Eco-Escolas, os 

departamentos curriculares, em particular o de Matemática e Ciências Experimentais e entidades parceiras do 

projeto. Fez-se ainda a inauguração do clube, para a comunidade, com a presença do Ecólogo Jael Palhas, que 

inaugurou a “ Charca de Noé Gandaresa”. Nos laboratórios Ciência Viva, os alunos do 10º A (CT) dinamizaram 

atividades para os colegas dos 2.º e 3.º ciclos. 

A Escola garantirá ao longo dos anos as condições para a realização de atividades de promoção e divulgação 

científica do Clube. Está prevista a aquisição de dois microscópios e duas lupas estereoscópicas binoculares sem 

fios, que poderão ser utilizadas em atividades no exterior em saídas de campo, podendo ser facilmente 

transportados. Podem também ser usados para realização de atividades noutros estabelecimentos do 

Agrupamento, numa perspetiva de articulação entre diferentes ciclos de ensino. Alguma verba será destinada à 

aquisição de consumíveis ao longo do tempo e outra será para apoiar a realização de visitas de estudo e ainda 

para realização de encontros, seminários e workshops de divulgação da cultura científica. 
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Os projetos e clubes criados permitiram desenvolvolver aprendizagens essenciais ligadas ao currículo dada a sua 

natureza transdisciplinar, mobilizar de literacias diversas, de múltiplas competências, teóricas e práticas, 

promovendo o conhecimento científico, a curiosidade intelectual, o espírito crítico e interventivo, a criatividade 

e o trabalho colaborativo; Foi ossível apostar na dinamização do trabalho de projeto e no desenvolvimento de 

experiências de comunicação e expressão nas modalidades oral, escrita, visual e multimodal, valorizando o papel 

dos alunos enquanto autores, proporcionando-lhes situações de aprendizagens significativas e fomentar nos 

alunos o desenvolvimento de competências de pesquisa, avaliação, reflexão, mobilização crítica e autónoma de 

informação, com vista à resolução de problemas e ao reforço da sua autoestima e bem-estar, conforme previsto 

no Dec-Lei 55/2018.  

10.4. Serviços de Psicologia e Orientação 

Além das atividades/ projetos já referidos nos pontos anteriores o serviço de psicologia e orientação (SPO) 

realizou as seguintes atividades: 

• 1.º Período - Sessão  “5º ano, aqui estou EU!!”, com apresentação do SPO às turmas do 5º ano e 

sensibilização sobre as exigências inerentes à transição para o segundo ciclo. 

• 2.º Período - Sessões “ Quando eu crescer, quero ser…”, para os alunos do 4.º ano, sobre as profissões 

de forma a incutir ímpeto exploratório e a curiosidade intelectual dos alunos relativamente ao mundo das 

profissões.  

• 3. ºPeríodo – Sessão  “Vamos falar de ansiedade?!”, para os alunos do 9.º ano, sobre ansiedade em 

situação de avaliação. 

O SPO desenvolveu também, ao longo do ano, atividades de avaliação e apoio psicológico e psicopedagógico aos 

alunos e ainda apoio psicopedagógico Indireto, articulando a ação com outros serviços e recursos da comunidade 

(Justiça, Segurança Social e Saúde), de modo a contribuir para o diagnóstico, avaliação e intervenção de crianças 

e jovens. 

10.5. Biblioteca Escolar 

A Biblioteca Escolar orienta a sua ação em quatro domínios de atuação (A. Currículo, literacias e aprendizagem; 

B. Leitura e Literacia; C. Projetos e Parcerias e D. Gestão da biblioteca escolar), de acordo com o Modelo de 

Avaliação da BE, tendo em conta as indicações, prioridades e demais documentos enquadradores emanados da 

Rede de Bibliotecas Escolares (RBE), nomeadamente o Referencial Aprender com a BE e o Quadro Estratégico 21-

27. Atua com base no Projeto Educativo, dialoga com os diferentes Departamentos curriculares e desenvolve 

trabalho articulado com a Rede de Bibliotecas de Cantanhede (do qual poderão resultar novas atividades, 

conforme planificação específica). Neste ano letivo, deu continuidade à coordenação do Projeto “Vamos todos 

Ler+” (aLer+, PNL), orientou as atividades no âmbito do Projeto Debaqi, procedeu à operacionalização do projeto 

“Escrita em residência digital” (RBE), apoiou a implementação do Plano de Ação de Desenvolvimento Digital da 

escola (Plano Transição Digital) e assumiu a coordenação do Plano Nacional de Cinema. Sendo a atividade da BE 

tão abrangente, salientam-se apenas algumas das iniciativas desenvolvidas,  ficando as restantes descritas em 

modelo próprio facultado pela RBE e em  seções anteriores deste relatório: 

Mês Internacional da Biblioteca Escolar (MIBE) – em outubro de 2021, visitas à biblioteca, em contexto de turma, 

com explicação e exercícios de possíveis utilizações da biblioteca. Realização de jogo interativo e recolha de 

sugestões de atividades e ideias dos alunos para otimização dos serviços da BE. 

Encontro com o Escritor Pedro Seromenho – no dia 4 outubro, sessão online com o autor, online, destinada aos 

alunos do 1.ºCEB,  na qual foi feita a divulgação e exploração da obra “Inês, a inventora de profissões”, dando 

oportunidade aos alunos para, de forma organizada interagir com o autor. 
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Centenário Carlos Oliveira -  no 1.º período, para alunos do Pré-escolar ao Ensino Secundário. Para além de uma 

exposição no espaço da biblioteca, a BE proporcionou um conjunto diversificado de conteúdos e propostas de 

trabalho para que os alunos e educadores, dos diferentes níveis de ensino, pudessem conhecer e valorizar esta 

referência literária da Gândara. 

Centenário José Saramago- ao longo do ano destinados aos alunos do  1.º CEB (4.º ano), 2.º, 3.º CEB e Ensino 

Secundário com divulgação seletiva de conteúdos pelos diversos públicos, a partir dos vários eixos de 

comemoração propostos pela RBE e pela Fundação José Saramago. Visionamento de filme / hora do conto (4.º 

Ano) Desafios de escrita e ilustração. Biografia do autor / exposição ma BE e concurso de conhecimentos (…). 

Semana da Leitura, 16.ª edição – de 28 Março a 1 abril, envolvendo a Comunidade escolar, a“Semana da leitura” 

é uma festa onde a leitura é celebrada de forma especial, através de sessões de leitura em sala de aula/ hora do 

conto e em diversos espaços da escola / online, com encontros com escritores, … e que visa, também, envolver 

os pais e EEs neste evento anual. 

10.6. Atividades de Enriquecimento Curricular ( AEC) 

Neste ano letivo, foram disponibilizadas as seguintes Atividades de Enriquecimento Curricular: Informática; 

Desporto; Música; Expressões; Ciências Experimentais e EMRC.  

Verificou-se alguma instabilidade na colocação dos docentes das AECs, porque desistiam do horário e precisavam 

de ser substituídos. 

11. CONCLUSÕES  
 

Tratados os inquéritos aplicados e analisadas as respostas dadas concluímos, que o funcionamento do 

Agrupamento foi considerado bastante Bom, por cada um dos grupos da comunidade educativa, nos vários 

parâmetros em análise: Funcionamento Geral da Escola, Funcionamento dos Serviços e Recursos da Escola, 

Funcionamento do Departamento Curricular/ Grupo disciplinar, Funcionamento do Conselho Pedagógico, 

Exercício da Liderança pela Direção, Aspetos que condicionam a Ação Educativa. 

• Foram muitos os pontos fortes apontados. 

• Não foram apontados pontos fracos. 

• Verificam-se alguns pontos de concordância (oportunidades).  

• Foi apontado apenas um ponto de não concordância (ameaças), pelos alunos dos 2.º e 3.º Ciclos e 

Secundário e pelos pais e encarregados de educação, relativo à qualidade das refeições na cantina.  

 

Na sequência da avaliaçãofeita no ano letivo anterior destacamos alguns  aspetos em que houve uma evolução 

significativa  e outros que necessitam de reforço: 

 

Aspetos a melhorar referidos na avaliação do ano letivo anterior Balanço da situação 

➢ reforço da criação, nos alunos, de hábitos e métodos de estudo, 
privilegiando uma cultura de respeito, compromisso e responsabilidade; 

 

Em execução 

➢ incentivo à participação dos pais / encarregados de educação no 
acompanhamento dos seus educandos e nas dinâmicas da escola; 

 

Em execução 

➢ continuação do esforço para a colocação de pessoal não docente em 
número suficiente para que haja um bom nível de desempenho; 

➢ aumento da vigilância do espaço escolar nos intervalos, na medida do 
possível; 
 

Executado ( concursos 
para pessoal não 

docente) 
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➢ reforço do cultivo, nos alunos, de hábitos de limpeza e de preservação do 
material e do espaço escolar; 

Em execução ( 
melhoramentos nos 
edifícios, materiais, 

laboratórios, espaços 
exteriores) 

Necessidade de melhoria 
de estratégias 

relativamente aos 
resíduos 

➢ aumento da responsabilização dos alunos pelo cumprimento de regras de 
conduta; 
 

Em execução 

➢ reforço da atenção ao material escolar transportado pelos alunos 
diariamente; 

Em execução 

➢ aumento do controle da qualidade dos produtos e das refeições 
distribuídas aos alunos; 

➢ aumento da sensibilização dos alunos para a prática de uma alimentação 
saudável, envolvendo os EE. 

Em execução ( refeitório 
com gestão própria) 

 

 

Os resultados desta avaliação estarão disponíveis a toda a comunidade para que cada um possa refletir e ver onde 

deve melhorar o seu desempenho, de modo a conseguir um ambiente de aprendizagem feliz para todos, onde o 

sucesso educativo seja uma realidade e os nossos alunos se preparem para seu futuro, para poderem, no final do 

ciclo de estudos, ingressar nos cursos universitários pretendidos ou exercer uma atividade profissional gratificante 

e que venham a distinguir-se socialmente também por possuírem uma formação cívica e humana 

correspondentes aos valores exigidos numa sociedade justa e moderna. 
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13. ANEXOS 
 

• Questionários aplicados (Google Forms) 

• Respostas aos questionários aplicados (Google Forms) 

 


