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INTRODUÇÃO.

“Autoavaliação é o processo pelo qual uma escola é capaz de olhar
criticamente para si mesma com a finalidade de
melhorar posteriormente os seus recursos e o seu desempenho”
(Alaíz, Góis e Gonçalves, 2003)

Monitorizar e avaliar é uma parte integrante da dinâmica do Agrupamento é um
processo reflexivo e contínuo de análise, interpretação e divulgação das dimensões que
definem a escola. É um mecanismo que nos permite perceber se recebemos, em tempo útil, as
informações relevantes que permitem ajuizar da qualidade dos diagnósticos iniciais, da
adequação das estratégias e atividades implementadas com vista a alcançar o objetivo de se
construir uma escola de excelência.

REFERENCIAL DA AVALIAÇÃO

O modelo de autoavaliação adotado consiste num Modelo de Desenvolvimento,
inspirado nas linhas da IGEC. Os resultados de cada ano são analisados reflexivamente,
permitindo reconstruir a ação para os anos seguintes, compondo assim um modelo de
desenvolvimento

flexível

e

gradual

(Santos

Guerra,

2003).

As

alterações

são

consubstanciadas no Plano de Melhoria.
A equipa de autoavaliação tem a seguinte constituição:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Subdiretora da direção executiva.
Coordenadora do projeto TEIP
6 Docentes (1 Educadora, 2 docente do 1º ciclo, 2 docentes dos 2º/3º ciclo)
Psicóloga Escolar
1 Não Docente
1 Representante dos Pais / Encarregados de Educação
1 Representante dos alunos
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FORMAÇÃO

Toda a equipa tem formação específica, e o processo de autoavaliação foi
sistematicamente acompanhado por parte do Consultor Externo do Agrupamento.

FOCO DA AVALIAÇÃO 2016-17

No atual ano letivo a Equipa debruçou-se sobretudo sobre os Resultados Académicos e
Sociais.

METODOLOGIA DE AUTOAVALIAÇÃO

A recolha de evidências teve por base: a análise documental; relatórios (quer internos
quer os relatórios da IGEC relativos à Ação Inspetiva Gestão do Currículo: Ensino
experimental das Ciências e à Ação Inspetiva Apoio Tutorial Específico: fase II; atas, pautas,
inquéritos e o Programa Inovar. A par desta recolha, procedeu-se sempre a ações reflexivas,
por parte de equipas pedagógicas multidisciplinares, e no seio da comunidade. Assim, as
diferentes estruturas pedagógicas (departamentos, grupos disciplinares, etc.) foram
convidadas a pronunciarem-se e a apresentar sugestões de análise, a debaterem os resultados,
as conclusões e propostas de melhoria apresentadas e sugeridas por esta equipa de
autoavaliação.
Os dados de análise foram tratados por pequenos grupos e as conclusões partilhadas e
debatidas pela totalidade da equipa. No atual ano letivo a informação foi também recolhida
através de inquéritos disponibilizados na página do Agrupamento. Esta opção permitiu a
avaliação, de forma anónima e voluntária, aberta a todos os agentes da comunidade.
Os resultados deste processo são divulgados em relatório próprio, através de reunião
anual, e em sede de Conselhos diversos. São ainda divulgados na página da escola e, por
diversas vezes, em encontros das interredes.
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DIMENSÕES

EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS

RESULTADOS ACADÉMICOS

TAXA DE SUCESSO (DISCIPLINAS)

A análise dos últimos anos indica-nos que, no Pré-escolar (5 anos), as áreas com maior
expressão em termos de desenvolvimento da criança são a área do Conhecimento do Mundo,
e Expressão e Comunicação, sendo que os domínios em que se observa melhores aquisições
são os da Educação motora e Educação artística.
Salientamos que cerca de 30% das crianças de 5 anos não adquiriu completamente
determinadas competências pessoais e sociais; cerca de 34% revela limitações no domínio da
linguagem oral e competências de literacia, apesar da estimulação estruturada do pré-escolar
proporcionada pelo Projeto Precursores da Leitura e da Escrita. As razões deste panorama
prendem-se com o facto de muitas crianças não usufruírem plenamente desta intervenção,
visto que a frequência do pré-escolar não é de caráter obrigatório, e ainda pelo facto de muitas
necessitarem de mais tempo de intervenção. Destacamos ainda que aproximadamente 28%
das crianças, sendo condicionais, ingressaram no 1º ano por opção dos pais, ainda que os
indicadores de desenvolvimento infantil não o aconselhassem, tendo os pais sido informados
de que o ingresso no 1º ano iria ser contraproducente.

No 1º ciclo, a taxa de sucesso tem-se mantido estável ao longo dos anos, situando-se
habitualmente entre 83 e 92%.
A disciplina de matemática apresentou uma taxa de sucesso de 74%, o que significa
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Equipa de autoavaliação considera não preocupante, deve ser alvo de reflexão pelas estruturas
pedagógicas do Agrupamento. Relativamente às restantes disciplinas, consideramos que os
valores são muito bons, com taxas de sucesso entre 88 e 96%. Com base nestes resultados, a
Equipa de Autoavaliação sugere a manutenção das estratégias pedagógicas implementadas
neste ciclo de ensino, nomeadamente a continuidade dos Projetos Papy, Precursores da
Leitura e da Escrita e Modalidades de apoio /trabalho colaborativo entre docentes.

No 2º ciclo, a taxa de sucesso, desde 2011, tem vindo a melhorar, constatando-se que
comparativamente ao ano letivo atual, a melhoria fixa-se em 8%.
A taxa de sucesso às disciplinas tem-se situado, ao longo dos últimos anos, entre 82%
e 93% no 5º e no 6º anos, com média de 88% no 5º e de 87% no 6º ano. A disciplina de
matemática no 2º ciclo revelou-se a que apresenta a menor taxa de sucesso no conjunto
curricular (74% de sucesso), sendo que se tem mantido estável ao longo dos anos, e superior à
taxa nacional 2015-16.
No 3º ciclo, tem havido manutenção da taxa de sucesso, embora se assista,
relativamente a 2010/2011, a uma tendência positiva, no geral das disciplinas. A média dos
últimos anos tem-se situado entre 79 e 86%.

No 3º ciclo as disciplinas que esta Equipa considera merecedoras de maior atenção e
reflexão são as de Físico-Química (no 7º ano) e de Matemática (3º ciclo), pois revelam
valores inferiores aos anos anteriores. Salientamos, porém, que a matemática no 7º ano
apresentou uma subida relativamente ao ano letivo transato. Nas áreas das expressões
verificam-se taxas de sucesso elevado, muito próximas de 100%.
Considerando alguma estabilidade dos resultados e uma ligeira tendência de melhoria,
poder-se-á concluir que a diversificação de estratégias e medidas pedagógicas de promoção
do sucesso que têm vindo a ser implementadas ao longo dos anos têm sido eficazes.
Cerca de 80 % dos inquiridos revelam satisfação com os resultados escolares do
Agrupamento, e avaliam positivamente a tendência de melhoria.
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TAXA DE TRANSIÇÃO

Relativamente à taxa de transição, a evolução ao longo dos anos tem revelado
tendência à estabilidade dos valores, que se situam entre 81 (7º ano) e 100% (1º ano),
calculado a partir dos alunos que foram efetivamente avaliados. Ao longo dos anos tem-se
assistido a uma ligeira dispersão de tendência, quer positiva quer negativa, em redor dos
valores nacionais. No entanto, assiste-se a uma melhoria significativa da taxa de transição no
2º ciclo.
Relativamente à comparação entre os resultados da UO e os valores nacionais,
verificamos que existe uma diferença de valores, sendo que a taxa de transição da UO é
consideravelmente mais baixa que a média nacional, sobretudo no 7º ano (74,31% vs 87,8%).
Excetua-se o 5º ano, cuja taxa de transição se situa acima da média nacional (96,3% vs
93,3%).
No geral, no ensino básico, verifica-se uma diferença de aproximadamente 5% entre
os resultados da UO e a média nacional (88,62% vs 93,71%).

APROXIMAÇÃO À AVALIAÇÃO EXTERNA

Quando comparamos os resultados relativos à avaliação externa com os valores
nacionais, concluímos que não existe aproximação regular a estes valores, havendo antes uma
grande flutuação ao longo dos últimos anos, mais associada aos alunos submetidos a
avaliação externa em cada ano, do que às medidas implementadas no Agrupamento.
Relativamente às taxas de sucesso nas disciplinas de Português e de Matemática – Avaliação
Externa - estas fixaram-se em 68,1% e 33,4%, respetivamente. Assim, e comparativamente às
médias dos resultados nacionais (58% e 53%, respetivamente) constata-se que os alunos do 9º
ano obtiveram desempenhos diferenciados numa e noutra disciplina (10 p.p. acima da média a
Português e 19,6 p.p. abaixo da média a Matemática). Estes dados deverão merecer uma
reflexão atenta por parte das estruturas pedagógicas da UO, questionando, entre outros, o
trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, as estratégias utilizadas e os recursos afetos ao
incremento da melhoria de resultados na disciplina de Matemática.
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Relativamente aos resultados das provas de aferição aplicadas nos 2º, 5º e 8º anos de
escolaridade, constata-se que, de um modo geral, as classificações dos alunos da UO estão
abaixo das médias nacionais nos vários domínios avaliados.
A leitura do relatório produzido pelo próprio IAVE relativamente aos resultados nacionais
destas provas deverá desencadear uma reflexão profunda sobre a tipologia destas provas, a
sua oportunidade em função do calendário escolar definido, o caráter com que são encaradas
pelos alunos e as condições logísticas que são requeridas às UO com repercussões nos
resultados.

QUALIDADE DO SUCESSO

Neste item avaliamos o número de alunos sem qualquer nível inferior a 3.
Relativamente à qualidade do sucesso, no 1º ciclo assiste-se a uma descida ligeira,
situando-se em 79%. O 2º ciclo revela tendência positiva, tendo ficado no presente ano letivo
em 66%. No 3º ciclo verifica-se uma melhoria relativamente ao ano transato, situando-se em
45%.
A Qualidade do Sucesso tem sido objeto de atenção pelas diferentes estruturas
pedagógicas. Apesar de muitas vezes os currículos estarem desfasados da faixa etária a que se
destinam, os resultados deste indicador revelam o esforço de planificação conjunta
interdisciplinar, bem como a preocupação em atender e criar condições de aprendizagem
perante as características individuais de cada aluno.

RESULTADOS SOCIAIS

Têm vindo a ser desenvolvidos vários projetos nos domínios da música, da pintura, do
desporto, da cidadania, da saúde, do ambiente e da solidariedade, através de clubes, projetos
interdisciplinares e outras atividades do PAA.

Os níveis de indisciplina têm oscilado ao longo dos anos. Salienta-se o trabalho de
articulação entre o Observatório de Indisciplina e o GAAF na intervenção sobre os casos de
maior indisciplina / reiteração. A maior parte dos alunos reincidentes decresceu no número de
ocorrências disciplinares e objeto de intervenção do OI ao longo do ano.
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Os alunos de maior gravidade inicial, tendo sido intervencionados, apresentam um
decréscimo muito acentuado no 3º período, passando para níveis residuais. 71 % dos
inquiridos considera que o Agrupamento tem conseguido diminuir os casos de indisciplina.
No

entanto,

observam-se

dificuldades

de

monitorização

da

indisciplina,

nomeadamente quanto à disparidade entre os registos físicos e digitais das ocorrências. Esta
Equipa considera que o processo de registo da indisciplina deverá ser alvo de melhoria,
evitando-se as dissonâncias entre os registos, uma vez que isso se repercute sobre a
capacidade de monitorização dos dados finais. Esta equipa recomenda ainda que sejam
monitorizadas todas as ocorrências registadas, ainda que não se enquadrem em MDS ou MC.

No domínio do absentismo, assistimos a um decréscimo relativamente ao ano anterior
no 2º e 3º ciclos. No 1º ano, os casos de emigração continuam a pesar sobre a taxa de
interrupção precoce do percurso escolar (muitos dos alunos que emigram acabam por não
regularizar a sua matrícula em quaisquer estabelecimentos de ensino dos países de
acolhimento ou não nos dão conhecimento sobre isso).

Relativamente à participação e assunção de responsabilidades dos alunos na vida da
escola, domínio que no ano anterior se encontrava ainda por implementar, assistimos este ano
letivo a uma alteração. Verificou-se pela primeira vez no presente ano letivo a participação
voluntária dos alunos no Orçamento Participativo da escola. Os alunos apresentaram
autonomamente projetos de melhoria da escola até um valor de 500 euros. Após várias
reuniões participadas pelos alunos, os representantes do 3º ciclo procederam à votação do
melhor projeto. Este constituiu o primeiro passo no domínio do incentivo à assunção de
responsabilidades dos alunos. No entanto, o Agrupamento tem já em projeto outras iniciativas
que permitem desenvolver esta competência, nomeadamente a criação de Assembleias de
alunos e outros projetos dinamizados pelos mesmos (organização de torneios desportivos, por
exemplo).

Tem-se assistido a um acentuado desenvolvimento da comunidade envolvente (c.f.
Censos de S. Pedro da Cova), inequivocamente, quer no domínio das competências pessoais,
quer no das habilitações académicas, nomeadamente com o aumento do nível de escolaridade
mínima da população. Podemos atribuir esta tendência e capacitação progressiva à iniciativa
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Comunidade. A comprová-lo, 91 % dos inquiridos afirma que o Agrupamento revela forte
empenho na melhoria do nível educativo e formativo da comunidade.
Destacamos que a comunidade educativa tem vindo a aproximar-se com efetividade
do Agrupamento, participando nas estruturas diretivas e em diferentes equipas, salientando-se
uma forte presença em reuniões, sejam estas da iniciativa do Agrupamento, sejam da
iniciativa dos próprios Pais / Enc. Educação / representantes da comunidade.

O sucesso é devidamente valorizado pelo Agrupamento, salientando-se a atribuição de
distinções por desempenho académico, desportivo, artístico e cívico (Quadros de Mérito e
Honra).
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PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO

PLANEAMENTO E ARTICULAÇÃO

Relativamente à dimensão do Planeamento e articulação, verifica-se uma prática
sistemática de planeamento e articulação entre as diferentes disciplinas e ciclos, que são
visíveis nas atas dos diferentes departamentos curriculares, das reuniões de articulação, dos
conselhos de turma e de docentes; no “Perfil da Turma” e na formação das turmas; nos
projetos das Ações de melhoria TEIP; no Plano Anual de Atividades do Agrupamento e nas
várias comunicações partilhadas entre os docentes.

A informação de cada um dos alunos sobre o seu percurso escolar é imprescindível
para um eficaz acompanhamento dos mesmos, nomeadamente na formação do grupo/turma, e
implementação/reformulação e reforço das medidas de promoção do sucesso escolar. Esta
informação é veiculada em todas as reuniões de articulação para um eficaz acompanhamento
da transição dos alunos entre ciclos e nas reuniões de conselhos de turma/docentes, onde
através da operacionalização do Perfil da Turma é efetuado o acompanhamento da progressão
da turma e de cada aluno.
O trabalho colaborativo tem constituído uma prática crescente entre os docentes,
técnicos e Estruturas Pedagógicas do Agrupamento, operacionalizada em reuniões presenciais
(departamentos curriculares, conselhos de grupos disciplinares, conselhos de turma/docentes,
reuniões de articulação) não presenciais (através do correio eletrónico, ficando, por vezes,
registados em documentos de registo) e informais (diálogos entre os docentes).

PRÁTICAS DE ENSINO

Sendo a componente experimental uma prática específica de algumas disciplinas e
consagrada no seu currículo, é uma metodologia usada de forma sistemática nas aulas. No
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ao 3.º ciclo, de forma a motivar os alunos para as disciplinas de carácter mais científico e
consolidar aprendizagens. Destacamos particularmente a iniciativa do Agrupamento em criar
parcerias internas, com sessões no JI dinamizadas por um professor das áreas das ciências
experimentais.
A prática letiva experimental revelou uma forte tendência de incremento neste ano
letivo, salientando-se o número e diversidade de atividades de índole experimental/
laboratorial desenvolvidas numa perspetiva CTSA (ciência, tecnologia, sociedade e
ambiente), e o número de alunos abrangidos. Destacam-se também as Oficinas de ciência, em
parceria com a FCUP e IFIMUP, no âmbito do Projeto de investigação “Ciência para todos”,
o qual está alinhado com objetivos de promover a motivação e o interesse dos jovens por
áreas científicas. Destacamos o facto de este projeto ser alargado à comunidade, contribuindo
para incrementar e cultura científica dos cidadãos. Foi observável o empenho, interesse e
entusiasmo com que os alunos e elementos da comunidade participaram nestas atividades e no
projeto, chegando a cerca de 600 participantes. A corroborar estas conclusões, a análise do
grau de satisfação revela que 75 % dos inquiridos conhece e subscreve a implementação do
ensino experimental.
A Equipa de Autoavaliação considera especialmente relevante o facto de o projeto
promover o desenvolvimento da autonomia e empreendedorismo dos alunos, criando
condições para serem eles próprios a dinamizar as ações.

O Plano Anual de Atividades reflete o alinhamento com os objetivos do Projeto
Educativo do Agrupamento, e a concretização das atividades é, de um modo geral, efetiva.
A recomendação da IGEC relativamente à Gestão do currículo – ensino experimental
das ciências, consiste em incrementar a formação dos docentes da área, e as atividades
práticas de âmbito experimental / laboratorial e atividades de campo. Esta Equipa pôde
verificar que, na sequência das conclusões da IGEC, parte dos docentes do departamento
entraram em formação. O departamento efetuou uma reflexão sobre as práticas existentes
tendo proposto o reforço de algumas medidas, já implementadas, nomeadamente: Clube
Ciências Experimentais, a Semana da Ciência e da Tecnologia Laboratório Aberto - Ciência
na Escola, a Ciência Divertida inserida na receção aos alunos do 4º ano e as Oficinas de
Ciência. Estas atividades desenvolveram-se numa perspetiva CTSA (ciência, tecnologia,
sociedade e ambiente) e com participação ativa da comunidade escolar.
Relativamente à sugestão do relatório da IGEC, quanto à criação e desenvolvimento
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uma parceria com a Quinta do Passal e com o Museu Mineiro, possibilitando aulas de campo
e workshops relacionados com a vida animal e natureza. Dependendo da disponibilidade
financeira da UO e dos pais, está a ser estudada a viabilidade da implementação de outras
parcerias, concretamente com a Fundação de Serralves e Parque Biológico de Gaia.
O Departamento encontra-se ainda a analisar a implementação de outras medidas,
nomeadamente de planeamento curricular, que possam contribuir para a melhoria do ensino
experimental.

No que diz respeito aos alunos ao abrigo do Dec. Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, o
Agrupamento tem facultado aos mesmos, dentro das suas possibilidades, os apoios adequados
às suas especificidades. É de salientar o esforço inclusivo do Agrupamento, que no atual ano
letivo passou a integrar alunos sem NEE em atividades conjuntas (Clube da Culinária e Clube
de Teatro). Continua a verificar-se um elevado número de alunos com NEE, o número de
docentes da Educação Especial é manifestamente insuficiente para prestar todo o apoio
necessário ao seu desenvolvimento. No sentido de verificar a adequação dos apoios
ministrados é efetuada uma monitorização, ao longo do ano letivo, que permite analisar a
progressão/sucesso destes alunos. A análise trimestral do PEI (Programa Educativo
Individual) de cada aluno traduz-se sempre em atualizações do documento, no sentido de
melhorar o enquadramento educativo de cada aluno.

A dimensão artística é muito valorizada, abrangendo artes visuais, musicais e
fisicomotoras. A adesão dos alunos aos clubes e as inúmeras atividades desenvolvidas ao
longo do ano letivo (incluindo competições intra e interescolas) patenteiam o gosto e
capacidades adquiridas neste domínio. Salienta-se a forte presença dos Pais/Encarregados de
Educação nos eventos artísticos dos alunos. 89% dos inquiridos reconhece que o
Agrupamento promove projetos e clubes nas áreas artística, desportiva e ambiental.

Salienta-se o papel determinante das Bibliotecas /Centro de Recursos, cuja amplitude
de ação foi neste ano letiva redobrada após candidatura efetuada pelo Agrupamento,
oferecendo atualmente dois espaços em diferentes escolas, com trabalho articulado.
A ação da Biblioteca escolar traduz-se num desempenho bom e muito bom. Tem um
impacto consistente e bastante positivo. Os pontos fortes predominam na quase totalidade dos
indicadores em avaliação e os resultados obtidos na aplicação do Inquérito, apontam para um
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uma pontuação de 2,5 numa escala de 1 a 4. O PAA foi concretizado na íntegra e dos pontos
fortes salientamos que 80% dos alunos afirmam que aprendem a pesquisar e a realizar
trabalhos escolares na BE, e que 98,6% dos pais e encarregados de educação revela
reconhecimento da importância da BE.

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS

Os instrumentos de avaliação estão em conformidade com os critérios de avaliação
definidos pelos Departamentos e aprovados no Conselho Pedagógico, tendo sempre em conta
o contexto, o ritmo, nível etário e especificidade de cada aluno. Sempre que se considera
necessário ou pertinente, são elaborados em conjunto (Conselho de Turma, Departamentos,
Conselho de Diretores de Turma, etc).

No que visa à monitorização interna do desenvolvimento do Currículo, esta é realizada
ao longo do ano letivo e no final de cada período, nas reuniões de conselho de turma,
departamento, conselho pedagógico e conselho geral. Esta Equipa privilegiou a avaliação da
implementação da Disciplina de Educação para a Cidadania, quer através dos resultados, quer
através de inquérito aos intervenientes relativamente à sua implementação. Na sequência da
análise partilhada entre diferentes estruturas pedagógicas, recomenda-se a manutenção desta
oferta disciplinar uma vez que se revela útil para a formação da cidadania, sobretudo num
meio social e economicamente desfavorecido. Recomenda-se ainda a atribuição desta
disciplina ao diretor de turma.

O Apoio Educativo é organizado para grupos de alunos que manifestam mais
necessidades de aprendizagem nas diferentes disciplinas do currículo, aplicando estratégias de
diferenciação pedagógica. As medidas de apoio educativo revelaram-se eficazes, tendo em
conta que a meta estabelecida (taxa de sucesso dos alunos nas disciplinas às quais
beneficiaram de apoio) foi superada na generalidade das disciplinas. 86% dos inquiridos
afirma que os apoios educativos são eficazes.

No combate ao abandono e/ou falta de assiduidade injustificada existe no
Agrupamento a preocupação de acionar todas as diligências previstas na lei, desde o PréEscolar ao 3.º ciclo. Estas envolvem os Educadores/Professores Titulares/Diretores de Turma,
Encarregados de Educação, Alunos, GAAF/SPO. Esta última procede à investigação da
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situação de falta de assiduidade e articula, quando necessário, com outras instâncias, tais
como a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, Equipa Multidisciplinar de Assessoria ao
Tribunal e Rendimento Social de Inserção.

Os instrumentos de avaliação são aferidos pelos critérios de avaliação fixados no
início do ano letivo, transpostos para uma grelha orientadora, que contempla as percentagens
estabelecidas para cada um dos domínios da avaliação.

GESTÃO E LIDERANÇA

O reconhecimento pela comunidade da meritocracia da direção na condução do
Agrupamento de escolas encontra-se reconhecida no clima de escola, nas parcerias existentes
com instituições da comunidade, na gestão de recursos e na melhoria progressiva dos
resultados. 96% dos inquiridos refere que a Direção demonstra esforço e mérito no trabalho
desenvolvido na condução do Agrupamento.
O bom ambiente de trabalho que impera no Agrupamento é patente no empenho e
dedicação que os profissionais demonstram no exercício das suas funções, como o demonstra
o resultado dos inquéritos de satisfação, em que se salienta que 87% dos inquiridos reconhece
que existe bom ambiente. Regra geral, os docentes e restante comunidade educativa são
auscultados acerca das linhas de ação a desenvolver e convidados a pronunciar-se sobre as
estratégias a adotar na prossecução de um caminho que se pretende de sucesso, quer em sede
de reuniões, quer através de inquéritos anónimos online. Relativamente à orientação e
motivação dos docentes para a tingirem metas e objetivos, 89% dos inquiridos salienta o
papel decisivo da Direção.
Apropriam-se do Projeto Educativo, implementando estratégias distintas que se
traduzem, regra geral, na melhoria dos resultados escolares e no desenvolvimento de
competências sociais nos alunos.

Salientamos a relação estabelecida com parceiros sociais, nomeadamente: com a
Associação Recreativa e Cultural de Silveirinhos, no âmbito da Educação Especial (teatro
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inclusivo, atividades de animação…), com a Junta de Freguesia (promoção de eventos, apoio
a deslocação de alunos -- praia, piscina, cinema…), com a Câmara Municipal de Gondomar
(Orquestra Músicos d’Ouro, Novos Horizontes), e com o IEFP (Educação e Formação de
Adultos). O Plano Anual de Atividades reflete a existência destas parcerias e a sua
importância no desenvolvimento do processo educativo.

Os recursos humanos são rentabilizados e distribuídos de acordo com os projetos
implementados. A sua eficácia é medida em cada ano letivo e traduz-se no sucesso das turmas
envolvidas. No presente ano letivo, globalmente, existiu evolução positiva nos resultados das
turmas envolvidas nos projetos em causa. A corroborar esta conclusão, 91% dos inquiridos
consideram que a gestão dos recursos humanos e materiais são efetuados de modo a potenciar
os resultados.
Os Equipamentos disponibilizados (laboratórios, equipamentos desportivos, etc.) têm
vindo a sofrer melhorias facilitadoras da prática educativa, nomeadamente os laboratórios de
ciências experimentais. No entanto, 22% dos inquiridos considera que a escola não possui
ainda as condições materiais para o desenvolvimento do seu Projeto Educativo.
Salienta-se o trabalho de articulação desenvolvida entre Ciências Físico-químicas e
Educação Tecnológica no projeto “Som e materiais naturais e transformados”, a qual
evidencia a forte tendência à interdisciplinaridade.

Relativamente à necessidade de utilização efetiva da plataforma Moodle, apontada pela
IGEC no ano letivo anterior, constata-se uma melhoria, sendo que 87,6 % dos inquiridos
revela atualmente um grau de satisfação positivo com a utilização do Moodle enquanto
recurso de trabalho. Consideramos que esta alteração poderá ser a expressão da mais-valia da
formação efetuada anteriormente na temática “Plataformas de Gestão de Aprendizagem
(LMS)”.
Esta equipa considera, porém, que a plataforma Moodle poderá estar desatualizada
enquanto recurso pedagógico, face ao desenvolvimento de outras e numerosas ferramentas
digitais que são suportadas também em equipamentos moveis; sugere por isso, ao
Agrupamento, que permaneça atento a novos modelos de ensino /aprendizagem, integrando
progressivamente na aula as novas tecnologias efetivamente em uso pelos jovens.
Salientamos ainda o facto de no presente ano letivo se ter registado a publicação de 290
artigos na Página do Agrupamento, e 497 no Facebook do Agrupamento. A constante
divulgação e atualização destas plataformas permitem uma maior divulgação das atividades,
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satisfação revela que 89% dos consultados considera que a Direção dá a conhecer os objetivos
e metas fixados, e divulga estratégias de ação e de gestão de recursos.

No presente ano letivo, foram desenvolvidas ações em diferentes áreas identificadas
como fulcrais para o Agrupamento. De entre elas destacamos as seguintes áreas: Modelos de
escola, Organização e gestão, Ensino das Ciências, Literacia e fatores iniciais de
aprendizagem. Salientamos o papel da parceria com o SAME (Serviço de Apoio à Melhoria
da Educação) na concretização do plano de capacitação.

O trabalho colaborativo e de articulação entre docentes tem vindo a desenvolver-se
gradualmente, e encontra-se patente na concretização de atividades, projetos interciclos,
ajustes curriculares, e parcerias com diferentes entidades da comunidade.

O Plano de Melhoria encontra-se em análise, quer em departamento, quer de forma
alargada a todas as estruturas pedagógicas e da comunidade.
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Os resultados apresentados neste relatório refletem a análise efetuada por esta equipa,
e são o ponto de partida para a reflexão de toda a comunidade educativa, visando orientar o
Plano de Melhoria do PE TEIP.

ANÁLISE SWOT

PONTOS FORTES

A adoção de medidas de integração/inclusão, com reflexos na socialização dos
alunos, em particular dos provenientes de meios de maior risco e mais
desfavorecidos.
A implementação de novas metodologias e práticas de ensino da Matemática no 1.º
ciclo, por se terem revelado e se considerarem mais adequadas às características,
dificuldades e ritmos de aprendizagem dos alunos do 1.º ciclo
O impacto das práticas de inclusão adotadas no sucesso dos alunos com
necessidades educativas especiais e na promoção da igualdade de oportunidades
proporcionadas a todos os alunos.
As práticas de trabalho cooperativo e colaborativo entre docentes, com reflexos no
processo de ensino e de aprendizagem.
A crescente cultura de monitorização e avaliação.
A gestão dos recursos humanos, potenciadora do desenvolvimento pessoal e
organizacional
A Educação de Adultos que promove a participação ativa e o exercício da cidadania
O papel das lideranças intermédias que dinamizam o trabalho colaborativo entre a
Diretora e as diversas estruturas de coordenação.
O PAA diversificado envolvendo a comunidade educativa, e as atividades estão
diretamente ligadas aos objetivos do PE e Plano de Melhoria.

.
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PONTOS A MELHORAR

Generalização de práticas de ensino ativas e experimentais, que potenciem
aprendizagens mais significativas e um maior envolvimento no processo de ensino e
aprendizagem (IGEC)
O envolvimento mais ativo dos alunos nos processos de ensino e aprendizagem.
A

consolidação

das

dinâmicas

de

prática

colaborativa

como

forma

de

desenvolvimento profissional.
Situações de assiduidade irregular dos alunos, comprometedoras do seu sucesso.
O aprofundamento do processo de autoavaliação, de forma a sustentar o
desenvolvimento organizacional do Agrupamento na melhoria da prestação do serviço
educativo

OPORTUNIDADES

Reconhecimento e satisfação evidenciados pela comunidade educativa ao serviço
prestado pelo agrupamento.
Colaboração da comunidade no apoio e realização de atividades do agrupamento:
associações de pais, junta, câmara, empresas, paróquia, … .
Desenvolvimento de protocolos/parcerias com instituições locais, universidades,
politécnicos, IEFP, CRI, CPCJ, EMAT e RSI.
Participação nas micro redes TEIP (DGE - EPIPSE e UCP)
Acompanhamento do projeto pela tutela e pelo Consultor externo.
Existência de canais de comunicação TEIP que promovem o estabelecimento de
relações de colaboração entre escolas e a partilha de boas práticas.

CONSTRANGIMENTOS

Condições socioeconómicas precárias da maioria das famílias do território
Fracas competências de parentalidade e baixas expectativas de algumas famílias face
ao futuro
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CONCLUSÃO

A autoavaliação deve ser entendida como um processo contínuo, progressivo e
construtivo de melhoria da ação educativa, tendo em vista o sucesso escolar.
Desta autoavaliação faz parte o presente relatório, com o qual se pretende dar a
conhecer a toda a comunidade educativa as boas práticas do Agrupamento e possibilitar uma
nova reflexão conjunta. Trata-se apenas de um resumo daquilo que foi realizado ao longo do
ano, e que se encontra documentado em diversos suportes de avaliação.
Para delinearmos o caminho do próximo ano letivo, e tendo em vista a melhoria do
serviço prestado, a equipa delineou como linhas prioritárias do plano de melhoria do próximo
ano, ações direcionadas para a melhoria do processo formativo da escola, de modo a preparar o
aluno dentro dos moldes enunciados no Perfil do Aluno do século XXI. Considera-se
importante que a educação se debruce sobre a formação integral do aluno, privilegiando, entre
outras, as dimensões da Cidadania, Solidariedade, Intervenção e Utilização das novas
tecnologias.

Por último, e sintetizando o conjunto das ações enunciadas, concluímos por uma
avaliação global muito positiva do grau de execução do Projeto Educativo.
Para este resultado, salientamos a contribuição de todos os agentes da comunidade
educativa, dando-se especial relevo aos nossos Alunos.
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