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INTRODUÇÃO  
 

 O documento de Autoavaliação do Agrupamento de Escolas de Marvão está organizado 

conforme o Quadro de Referência para a Avaliação Externa das Escolas da Inspeção-Geral da 

Educação e Ciência, pelo que reflete os seus domínios, campos de análise e referentes. Sendo 

essa a estrutura que lhe dá base, esta Autoavaliação pretende, por um lado, desenvolver uma 

reflexão sobre a consecução do Projeto Educativo e dos outros Planos, designadamente o de 

Melhoria e, este ano, o de Ação Estratégica. Por outro lado, e sobretudo, proporcionar um 

registo das práticas do dia a dia escolar e uma reflexão para a sua melhoria. 
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PONTO PRÉVIO – Caracterização da população discente  

 

Total de alunos no Agrupamento - 204 

Pré-escolar – 43 alunos 

Portagem Santo António das Areias 

Turma Alunos Sexo M Sexo F 
Média 

Idades 
Origem Turma Alunos 

Sexo 

M 
Sexo F 

Média 

Idades 
Origem 

Pré I 15 6 9 4,8 -- 

Pré II 

 
14 7 7 4,7 -- 

      Pré III 14 8 6 5,9 -- 

 

 

1.º Ciclo – 55 alunos 

 Portagem Santo António das Areias 

Total 

alunos 
 

Alunos

/Turma N
E

E
 

Sexo M Sexo F 
Média 

Idades 
Origem Alunos/Turma 

N
E

E
 Sexo 

M 
Sexo F 

Média 

Idades 
Origem 

16 
1.º 

ano 
9 -- 5 4 6,8 -- 7 1 4 3 7 -- 

16 
2.º 

ano 
9 -- 3 6 7,6 -- 7 -- 3 4 8 -- 

12 
3.º 

ano 
8 1 6 2 8,6 -- 4 -- -- 4 8,8 -- 

11 
4.º 

ano 
5 -- 2 3 9,8 -- 6 1 -- 6 9,8 -- 

Portagem: 2 turmas – 1.º/2.º anos e 3.º/4.º anos. / Santo António das Areias: 2 turmas – 1.º/4.º anos e 2.º/3.º anos.  

 

2.º Ciclo – 37 alunos 

 Portagem  Santo António das Areias 

Total 

alunos 
 

Alunos 

/Turma N
E

E
 

Sexo M Sexo F 
Média 

Idades 
Origem Alunos/Turma 

N
E

E
 Sexo 

M 
Sexo F 

Média 

Idades 
Origem 

21 
5.º 

ano 
13 1 5 8 9,5 -- 8 1 5 3 9,8 -- 

17 
6.º 

ano 
9 -- 5 4 10,7 -- 7 1 2 5 11,3 Bélgica 
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3.º Ciclo – 69 alunos 

 Portagem  

Total 

alunos 
Turma 

Alunos

/Turma N
E

E
 

Sexo M Sexo F 
Média 

Idades 
Origem 

28 

7.º A 14 3 7 7 12,3 -- 

7.º B 13 4 9 4 12,5 -- 

24 
8.º A 10 2 4 6 13,2 -- 

8.º B 14 3 10 4 13,4 -- 

18 9.º A 18 4 8 10 14 -- 

 

EVOLUÇÃO da população discente (2016/17 – 2017/18)  

2016/17 

 Portagem St. Ant.º n.º de turmas  AEM  

Pré  20 27 3 47 

1.º ciclo  33 27 4 60 

2.º ciclo  22 18 4 40 

3.º ciclo  70 -- 4 70 

AEM  145 72 15 217 

2017/18 

 Portagem St. Ant.º n.º de turmas  AEM  

Pré  15 28 3 43 

1.º ciclo  31 24 4 55 

2.º ciclo  22 15 4 37 

3.º ciclo  69 -- 5 69 

AEM  137 67 16 204 

 

Evolução do n.º de alunos  

 2016/17 2017/18 
Evolução 

N.º alunos % 

Pré 47 43 - 4 - 8,5% 

1.º ciclo 60 55 - 5 - 8,3 % 

2.º ciclo 40 37 - 3 - 7,5 % 

3.º ciclo 70 69 - 1 - 1,4 % 

Agrupamento 217 204 - 13 - 6 % 
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CAPÍTULO I – RESULTADOS  

 

1. RESULTADOS ACADÉMICOS 

1.1Evolução dos resultados internos 

 

Sucesso / Disciplina / Ano 

1.º e 2.º anos 

Disciplinas / Áreas 
Sucesso (%) 

2016/17 

Sucesso (%) 

2017/18 
Evolução 

Português 90 94 + 4% 

Matemática 93 88 - 5% 

Estudo do Meio 97 97 = % 

3.º ano 

Disciplinas / Áreas 
Sucesso (%) 

2016/17 

Sucesso (%) 

2017/18 
Evolução 

Português 100 100 = % 

Matemática 83 83 = % 

Estudo do Meio 100 92 - 8% 

Inglês 100 100 = % 

4.º ano 

Disciplinas / Áreas 
Sucesso (%) 

2016/17 

Sucesso (%) 

2017/18 
Evolução 

Português 100 100 = %  

Matemática 95 82 - 13% 

Estudo do Meio 100 100 = %  

Inglês 100 100 = % 

 

5.º ano 

Disciplinas 
Sucesso (%) 

2016/17 

Sucesso (%) 

2017/18 
Evolução 

Português 100 100 = % 

Inglês 94 100 + 6% 

História e Geografia de 

Portugal 
100 100 = % 

Matemática 77 100 + 23% 

Ciências Naturais 100 100 = % 

Educação Física 100 100 = % 

Educação Musical 100 100 = % 
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Educação Visual 100 100 = % 

Educação Tecnológica 100 100 = % 

EMRC    

Educação para a 

Cidadania 
100 100 = % 

6.º ano 

Disciplinas 
Sucesso (%) 

2016/17 

Sucesso (%) 

2017/18 
Evolução 

Português 100 100 = % 

Inglês 96 100 + 4% 

História e Geografia de 

Portugal 
100 100 = % 

Matemática 91 88 - 3% 

Ciências Naturais 96 100 + 4% 

Educação Física 100 100 = % 

Educação Musical 100 100 = % 

Educação Visual 100 100 = % 

Educação Tecnológica 100 100 = % 

EMRC   ----- 

Educação para a 

Cidadania 
100 100 = % 

 

7.º ANO 

Disciplinas / Áreas 
Sucesso (%) 

2016/17 

Sucesso (%) 

2017/18 
Evolução 

Português 81 74 - 7% 

Inglês 72 100 + 28% 

Espanhol 94 85 - 9% 

História 88 63 - 25% 

Geografia 91 67 - 24% 

Matemática 63 81 + 18% 

Ciências Naturais 91 96 + 5% 

Físico-química 75 81 + 6% 

Educação Física 94 100 + 6% 

Educação Visual 97 96 - 1% 

Educação Tecnológica 94 100 + 6% 

EMRC -- -- -- 

TIC 91 81 - 10% 

Educação para a 100 100 = % 
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Cidadania 

8.º ANO 

Disciplinas / Áreas 
Sucesso (%) 

2016/17 

Sucesso (%) 

2017/18 
Evolução 

Português 100 96 - 4% 

Inglês 100 100 = % 

Espanhol 100 91 - 9% 

História 100 87 - 13% 

Geografia 100 96 - 4% 

Matemática 61 65 +4% 

Ciências Naturais 100 96 - 4% 

Físico-química 100 70 - 30% 

Educação Física 100 100 = % 

Educação Visual 100 88 - 12% 

Educação Tecnológica 100 100 = % 

EMRC -- -- -- 

TIC 100 91 - 9% 

Educação para a 

Cidadania 
100 100 

= % 

 

9.º ano 

Disciplinas / Áreas 
Sucesso (%) 

2016/17 

Sucesso (%) 

2017/18 
Evolução 

Português 95 100 + 5% 

Inglês 80 100 + 20% 

Espanhol 95 100 + 5% 

História 95 67 - 28% 

Geografia 100 100 = % 

Matemática 55 83 + 28% 

Ciências Naturais 100 100 = % 

Físico-química 90 94 + 4% 

Educação Física 100 100 = % 

Educação Visual 100 94 - 6% 

EMRC 100 -- -- 

TIC    

Educação para a 

Cidadania 

100 100 = % 
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Sucesso / Disciplina / Ciclo 

1.º Ciclo 

Disciplina Sucesso 

2016/17 

Sucesso 

2017/18 
Evolução 

Português 95% 96% + 1% 

Inglês 100% 100%     = % 

Matemática 92% 87% - 5% 

Estudo do Meio 98% 96% - 2% 

 

2.º Ciclo 

Disciplina 
Sucesso 

2016/17 

Sucesso 

2017/18 
Evolução 

Português 100% 100% = % 

Inglês 95% 100% + 5% 

HGP 100% 100% = % 

Matemática 85% 95% + 10% 

Ciências Naturais 98% 100% + 2% 

Ed. Visual 100% 100% = % 

Ed. Tecnológica 100% 100% = % 

Ed. Musical 100% 100% = % 

Ed. Física 100% 100% = % 

Ed. Para a Cidadania 100% 100% = % 

 

3.º Ciclo 

Disciplina 
Sucesso 

2016/17 

Sucesso 

2017/18 
Evolução 

Português 90% 88% - 2% 

Inglês 81%      100% + 19% 

Espanhol 96% 91% - 5% 

História 93% 72% - 21% 

Geografia 96% 85% - 9% 

Matemática 60% 77% + 17% 

Ciências Naturais 96% 97% + 1% 

FQ 84% 87% + 3% 

Ed. Visual 99% 93% - 6% 
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TIC 100% 86% - 14% 

Ed. Tecnológica 69% 98% + 29% 

Ed. Física 96% 100% + 4% 

Ed. Para a Cidadania 100% 96% - 4% 

EMRC -- -- -- 

  

Transição / Aprovação (Apenas 2017/18) 

1.º ciclo 

 1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano Total 

N.º de alunos 16 16 12 11 55 

N.º dos alunos que transitaram 16 15 12 11 54 

N.º alunos que transitaram sem nível 2 15 14 10 9 48 

Taxa de sucesso 100% 94% 100% 100% 98% 

2.º ciclo 

 5.º ano 6.º ano Total 

N.º de alunos 21 16 37 

N.º dos alunos que transitaram 21 16 37 

N.º alunos que transitaram sem nível 2 21 14 35 

Taxa de sucesso 100% 100% 100% 

3.º ciclo 

 7.º ano 8.º ano 9.º ano Total 

N.º de alunos 27 24 18 69 

N.º dos alunos que transitaram 20 23   

N.º alunos que transitaram sem nível 2 14 11   

Taxa de sucesso 74% 96% % % 

 

Transição / Aprovação (Evolução 2015/16 – 2016/17) 

Agrupamento 2016/17 

 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo Total 

N.º de alunos 60 40 70 170 

N.º dos alunos que transitaram 59 40 62 161 

N.º alunos que transitaram sem nível 2 

 
53 33 35 121 

Taxa de sucesso 98% 100% 94% 95% 

Agrupamento 2017/18 

 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo Total 
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N.º de alunos 55 37 69 161 

N.º dos alunos que transitaram 54 37 61 152 

N.º alunos que transitaram sem nível 2 

 
48 35 37 120 

Taxa de sucesso 98% 100% 88% 94% 

 

Da leitura dos dados constantes nos quadros acima, verifica-se que, no presente ano 

letivo, o grau de sucesso no Agrupamento continua a ser Muito Bom, sendo que a média da 

taxa de transição/aprovação dos três ciclos do ensino básico se situa nos 94%. No ano anterior 

foi de 95%, pelo que se verificou uma descida de apenas 1%, devendo-se a mesma apenas 

aos resultados do 3.º ciclo; os do 1.º e 2.º mantiveram-se inalterados. 

 

1.2 Qualidade do sucesso   

 

Classificação Interna das disciplinas/áreas teóricas 

 2016/17 2017/18 

 % de 

níveis 4 

ou 5 ou 

menções 

Bom e Mt 

Bom 

 

N.º e % de 

alunos 

que 

transitara

m s/ 

níveis  3 

ou 

menções 

negativas 

N.º e % de 

níveis 4 ou 

5 ou 

menções 

Bom e Mt 

Bom 

 

N.º e % de 

alunos que 

transitaram 

s/ níveis  3 

ou 

menções 

negativas 

1.º Portag. 21 – 66% 7 – 88% 21 – 78% 8 – 89% 

1.º St. Ant. 22 – 92% 8 – 100% 16 – 57% 7 – 100% 

2.º Portag. 17 – 47% 7 – 78% 16 – 59% 7 – 78% 

2.º St. Ant. 10 – 83% 4 – 100% 16 – 57% 7 – 100% 

3.º Portag. 18 – 75% 6 – 100% 22 – 69% 6 – 75% 

3.º St. Ant. 11 – 46% 4 – 67% 11 – 69% 4 – 100% 

4.º Portag. 25 – 63%  9 – 90% 16 – 80% 4 – 80% 

4.º St. Ant. 25 – 69% 8 – 89% 16 – 67% 5 – 83% 

5.º A 19 – 38% 6 – 60% 45 – 69% 13 – 100% 

5.º ST 26 – 74% 7 – 100% 22 – 55% 8 – 100%  

6.º A 31 – 52% 9 – 75% 19 – 42% 7 – 78% 

6.º ST 28 – 51% 11 – 100% 29 – 83% 7 – 100% 

7.º A 18 – 14% 7 – 44% 41 – 34% 8 – 57% 

7.º B 44 – 34% 9 – 56% 26 – 25% 6 – 46% 

8.º A 64 – 44% 11 – 61% 16 – 21% 4 – 40% 

8.º B   37 – 36% 7 – 50% 
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9.º A 61 - 38% 8 – 40% 47 – 33% 12 – 67% 

1.º ciclo 149 - 71% 55 - 92% 134 – 66% 48 – 87% 

2.º ciclo 104 – 52% 33 – 83% 115 – 62% 35 – 95% 

3º ciclo 187 – 33% 35 – 50% 167 – 31% 37 – 54% 

Agrupamento 

(Apenas 

níveis - 2.º e 

3.º ciclos) 

440 – 45% 

(Apenas 2.º e 

3.º ciclos) 

123 – 71% 

(Apenas níveis - 
2.º e 3.º ciclos) 

 
282 – 39% 

(Apenas  2.º e 
3.º ciclos) 
 

72 – 68% 
 

 

 

Nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, a percentagem de níveis 4 e 5 atribuídos nas 

disciplinas teóricas do currículo varia entre os 31% e os 62%. No ano anterior, entre os 33% e 

os 52%, o que se interpreta como uma certa estabilidade. 68% dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos 

transitaram apenas com níveis iguais ou superiores a 3.  

 

1.3 Evolução dos resultados externos 

 

Provas Finais de Ciclo 

 

Provas Finais de 9.º Ano (2016/2017) 

Matemática Português 

2016/17 

Agrupam. Média Nacional Agrupam. 

49,4% 53% 58% 55,8% 

 

Provas Finais de 9.º Ano (2017/2018) 

Matemática Português 

2016/17 

Agrupam. Média Nacional Agrupam. 

41% 47% 66% 62,9% 

 

Provas Finais de 9.º Ano (Evolução 2016/17 – 2017/18) 

  2016/17 2017/18 Evolução 

Média do 

Agrupamento 

Português 55,8% 62,9% + 7,1% 

Matemática 49,4% 41% - 8,4% 

     

Desvio à 

média nacional 

Português - 2,2% - 3,1% Aspeto que piorou 

Matemática - 3,6% - 6% Aspeto que piorou 

 



Agrupamento de Escolas de Marvão                                                                                    
Autoavaliação 2017/18 

Página 14 de 75 

 

 

Condições especiais na realização das Provas Finais de ciclo para alunos com NEE  

(alunos com NEE a realizar provas) – 2017/18 

 

Prova Final de Ciclo – 9.º ano Alunos Total de Alunos 

Ficha A 2 

4 

Provas a nível de escola 2 

Realização da prova em sala à 

parte 
3 

Leitura orientada do enunciado da 

prova 
3 

Tempo suplementar de 30’ 1 

Uso de calculadora ao longo de 

toda a prova 
2 

 

 

Provas Finais de 9º ano a Nível de Escola (2017/18) 

Português Matemática 

54,5% 47,5% 

 

Provas de Aferição 

 

2016/17 

Foram realizadas as seguintes provas de aferição: 

1.º ciclo – 2.º ano 2.º ciclo – 5.º ano 3.º ciclo – 8.º ano 

 Expressões artísticas 

 Expressões Físico-Motoras 

 Português  

 Estudo do Meio 

 Matemática  

 Matemática e Ciências Naturais 

 História e Geografia de 

Portugal 

 

 Português 

 Ciências Naturais e Físico-

Química 

 

1.º Ciclo (2.º ano) 

Português 

 Nacional Agrupamento Posição do 

Agrupamento 

Conhecer/Reproduzir 63,8% 67,6% + 

Aplicar/Interpretar 56,1% 69,7% + 
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Raciocinar/Criar 49,7% 56,7% + 

 

Matemática 

 Nacional Agrupamento Posição do 

Agrupamento 

Conhecer/Reproduzir 79,7% 82,2% + 

Aplicar/Interpretar 64% 67,9% + 

Raciocinar/Criar 51,9% 58% + 

 

Estudo do meio 

 Nacional Agrupamento Posição do 

Agrupamento 

Conhecer/Reproduzir 67,7% 83,7% + 

Aplicar/Interpretar 54,3% 75,6% + 

Raciocinar/Criar 60,8% 79,5% + 

 

Expressões Artísticas 

 Nacional Agrupamento Posição do 

Agrupamento 

Conhecer/Reproduzir 79,1% 83,3% + 

Aplicar/Interpretar 76,1% 82,8% + 

Raciocinar/Criar 74,8% 63,8% - 

 

Expressões Físico-Motoras 

 Nacional Agrupamento Posição do 

Agrupamento 

Conhecer/Reproduzir 84% 68,8% - 

Aplicar/Interpretar 88,6% 87,5% - 

Raciocinar/Criar 68% 59,7% - 

 

2.º Ciclo (5.º ano) 

História e Geografia de Portugal 

 Nacional Agrupamento Posição do 

Agrupamento 

Conhecer/Reproduzir 65,1% 77,5% + 

Aplicar/Interpretar 59,4% 68,2% + 
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Raciocinar/Criar 46,3% 43,8% - 

 

Matemática / Ciências Naturais 

 Nacional Agrupamento Posição do 

Agrupamento 

Conhecer/Reproduzir 40,4% 43,7% + 

Aplicar/Interpretar 39,3% 39,1% = 

Raciocinar/Criar 23,3% 18,3% - 

 

3.º Ciclo (8.º ano) 

Português 

 Nacional Agrupamento Posição do 

Agrupamento 

Conhecer/Reproduzir 60,3% 61,2% + 

Aplicar/Interpretar 55,9% 61,1% + 

Raciocinar/Criar 47,3% 57% + 

 

Ciências Naturais / Físico-Química 

 Nacional Agrupamento Posição do 

Agrupamento 

Conhecer/Reproduzir 37,7% 31,1% - 

Aplicar/Interpretar 38,9% 32% - 

Raciocinar/Criar 33,4% 24,7% - 

 

 

2017/18 

 

Foram realizadas as seguintes provas de aferição: 

1.º ciclo – 2.º ano 2.º ciclo – 5.º ano 3.º ciclo – 8.º ano 

 Expressões artísticas 

 Expressões Físico-Motoras 

 Português e Estudo do Meio 

 Matemática e Estudo do Meio 

 Português 

 Educação Visual e Educação 

Tecnológica 

 Educação Musical 

 Matemática 

 Educação Física 

 Educação Visual 
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Condições especiais na realização das Provas de Aferição para alunos com NEE  

(alunos com NEE a realizar provas) – 2017/18 

Provas de Aferição 2.º ano 5.º ano 8.º ano Alunos 

Ficha A  2 alunos  

4 

Tempo suplementar de 30’ 
 

1 aluno 
1 aluno (em 2 

provas diferentes) 

Realização da prova em sala à 

parte 

 
 

2 alunos 

Leitura orientada do enunciado 

da prova 

 
 

2 alunos 

Total de alunos   2 2 

(Nota: Três alunos com alínea e) (CEI) – 8.º ano - não realizaram prova.) 

 

1.4 Abandono e transferências no decorrer do ano letivo 

 

Abandono 

Não houve abandono escolar no Agrupamento.  

 

Transferências para outro(s) Agrupamentos   /  para outra(s) Escolas 

Alunos 
Motivos das transferências 

Alteração de residência Outros 

Pré - - 

1.º ciclo - - 

2.º ciclo - CERCI 

3.º ciclo 1 Reencaminhamento Vocacional 

Total       3 
 

Transferências para este Agrupamento 

Alunos 
Motivos das transferências 

Alteração de residência Outros 

Pré - - 

1.º ciclo - - 

2.º ciclo - - 

3.º ciclo - - 

Total       -   
 

No universo de 204 alunos, apenas 3 alunos (1,5%) pediram transferência no decorrer 

do ano letivo. Entre o início e o final do ano letivo, a população escolar diminuiu.   
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2. RESULTADOS SOCIAIS 

2.1 Participação dos alunos na vida da escola 

 

Assiduidade dos Alunos 

1.º ciclo Portagem - Nº de alunos/turma 
1.º 

ciclo 
St. António - Nº de alunos/turma 

 
S/ faltas 

injustificadas 
Atingiram o 

limite 
 S/ faltas 

injustificadas 
Atingiram o limite 

1.º/2.º 
ano 

18 0 
1.º/4.º 
ano 

13 0 

3.º/4.º 
ano 

13 0 
2.º/4.º 
ano 

11 0 

 

 

2.º ciclo Portagem - Nº de alunos/turma St. António - Nº de alunos/turma 

 
S/ faltas 

injustificadas 
Atingiram o limite S/ faltas injustificadas Atingiram o limite 

5.º ano 13 0 7 0 

6.º ano 4 0 7 0 

 

3.º ciclo Portagem – N.º de alunos/turma 

 
S/ faltas 

injustificadas 

Atingiram o 

limite 

7.º Ano 11 7 

8.º ano 4 2 

9.º ano 9 0 

 

Na generalidade, os alunos do Agrupamento são assíduos. Ainda assim, no 7.º ano de 

escolaridade, verificou-se que vários alunos que atingiram o limite de faltas injustificadas, tendo 

um ultrapassado o limite previsto por lei. Foram casos pontuais devidamente identificados e 

que foram alvo do devido encaminhamento.  

 

Planos Individuais de Trabalho – excesso de faltas 

1.º Ciclo: 0 2.º Ciclo: 0 3.º Ciclo: 1 
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Clubes (2017/18) 

Inscriçõ

es 

Desporto Escolar - 68 
Arqueologi

a 

 

Artes Rádio 
Músic

a 
Ténis de 

Mesa 

Basque

-tebol 

Nataçã

o 
Boccia 

122 26 11 16 15 9 14 10 20 

 

N.º e % de alunos inscritos 

 2016/17 2017/18 

5.º A 9 90% 12 92% 

5.º ST 6 86% 8 100% 

6.º A 10 83% 9 100% 

6.º ST 11 100% 7 100% 

7.º A 12 75% 11 79% 

7.º B 12 75% 8 62% 

8.º A 16 89% 6 60% 

8.º B   10 71% 

9.º A 18 90% 7 39% 

2.º ciclo 36 90% 36 97% 

3.º ciclo 58 83% 42 61% 

Agrupamento 

(2.º e 3.º ciclos) 

94 86% 78 74% 

 

O número de clubes revelou-se demasiado extenso para o universo de alunos do 

Agrupamento, o que levou à dificuldade no momento de opção pelo clube e na permanência 

dos mesmos durante o ano.  

 

Atividades de Animação e de Apoio à Família - Pré-escolar (AAAF) 

Durante este ano letivo, as Atividades de Animação e Apoio à Família decorreram de 

uma forma positiva, verificando-se empenho por parte de todos os intervenientes no sentido de 

proporcionar a todas as crianças que frequentaram as Ludotecas materiais apropriados, 

espaços e ambientes acolhedores, os quais complementaram a atividade letiva e também 

responderam às necessidades das famílias. 

As monitoras das Ludotecas deram apoio às salas de atividades do Pré-escolar nas 

atividades e tarefas de rotina e fizeram o serviço de refeições incentivando e incutindo regras 

de alimentação nas crianças. 
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Houve sempre uma boa articulação entre os monitores das ludotecas e as educadoras 

titulares de turma de forma a proporcionar a todas as crianças que frequentam e beneficiam 

deste serviço atividades diversificadas e diferentes das salas de atividades letivas. 

 

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) e Componente de Apoio à Família (CAF) 

– 1.º ciclo 

AEC 

Oferta em funcionamento em ambas as escolas do Agrupamento: 

- Atividade lúdico-expressiva; 

- Atividade física e desportiva (Natação); 

- Inglês. 

Os professores responsáveis referiram o agrado e o empenho com que os alunos 

participaram nas áreas pelas quais foram responsáveis não havendo problemas ou incidentes 

que não tivessem sido resolvidos no momento. Os problemas a nível comportamental foram 

ultrapassados devido às posturas convergentes entre os docentes responsáveis pelas áreas e 

os professores titulares de turma. De uma forma geral, os alunos mostraram interesse pelas 

actividades desenvolvidas. 

O Empreendedorismo é uma área trabalhada em articulação com as AEC. O balanço 

deste projeto foi feito, tendo-se considerado positivas todas as atividades desenvolvidas, este 

ano em parceria com o Departamento de Pré-Escolar (Exposição “Aprender com Arte” 

promovida pelo Pré-Escolar e Feira do Empreendedor promovida pelo 1º Ciclo). 

A Feira do Empreendedor foi um momento de partilha, muito animada e com grande 

envolvimento dos alunos e respetivos familiares e amigos. Realçou-se a participação 

empenhada de alunos, pais e comunidade em geral. O evento funcionou como atividade de 

encerramento do ano letivo. 

Balanço final de ano: 

 As atividades decorreram de forma positiva.  

 

CAF 

Regista-se um balanço positivo deste serviço prestado à comunidade educativa. 

Foi referido que o caráter lúdico das atividades desenvolvidas cria um momento de 

descompressão bastante necessário no final de cada dia, preenchido de forma intensa por 

atividades letivas e de enriquecimento curricular, sendo por isso do agrado dos alunos que 

beneficiam deste serviço. 
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O monitor da atividade, como balanço a registar no acompanhamento e gestão que faz 

da CAF, referiu que devido ao horário dos transportes escolares são poucos os alunos que 

permanecem nestas atividades, acabando por ficar apenas aqueles cujos pais tem 

possibilidade de fazer o transporte para casa no final das mesmas. 

 

Biblioteca Escolar 

Conforme referido no Plano Anual de Atividades deste serviço educativo, as atividades 

previstas e desenvolvidas ao longo do ano procuraram dar resposta às necessidades da 

Comunidade Educativa, concretizar os princípios, valores e metas enunciados no Projeto 

Educativo do Agrupamento e, finalmente, abrangerem os quatro domínios de ação da 

biblioteca, propostos pela Rede de Bibliotecas Escolares: 

- Currículo, literacias e aprendizagem; 

- Leitura e literacia; 

- Projetos e parcerias; 

- Gestão da biblioteca escolar. 

As BE do Agrupamento mantiveram-se organizadas nas áreas funcionais já anteriormente 

estabelecidas (atendimento, leitura informal e impressa, leitura multimédia, lazer/jogos, zona de 

trabalho individual e de grupo). 

Todas as atividades propostas no Plano Anual de Atividades foram cumpridas, a saber: 

Formação de Utilizadores, Mês das Bibliotecas Escolares, Dia Mundial da Alimentação, 

Halloween, Feira do Livro, Atividade de Natal, Semana da Leitura, Dia Mundial do Livro e 

Direitos de Autor.  

 Foram ainda promovidas outras atividades: Promoção de atividades com recurso às TIC 

de forma a ensinar os alunos a elaborarem um trabalho escrito; Aplicação do Referencial 

“Aprender com a Biblioteca Escolar” envolvendo a turma do 3ºA; Colaboração com a equipa 

dos Serviços Especializados de Ação Educativa nomeadamente no apoio prestado a um grupo 

de alunos que revela problemáticas limitadoras do sucesso educativo; Participação nas 

reuniões do Grupo de trabalho Interconcelhio; Difusão da informação (página WEB do 

Agrupamento, blog e Facebook); Avaliação da Biblioteca Escolar (preenchimento formulários 

da RBE: Plano Anual Atividades, Base Dados, Recursos Humanos, elaboração do plano de 

Melhoria e relatório); Atualização dos documentos orientadores da BE; Ação de formação 

“Dispositivos móveis na biblioteca escolar”, promovida pelo CEFOPNA; Ação de formação 

“Indisciplina na sala de aula”, promovida pelo ITAD. 

Aspetos facilitadores: 
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- O assegurar serviços de biblioteca para todos os alunos do pré-escolar, 1º, 2º e 3º 

ciclos do Agrupamento; 

- O interesse demonstrado, sobretudo por parte dos alunos, pelas atividades 

desenvolvidas nas Bibliotecas Escolares e pelos recursos que lhes são oferecidos; 

- A utilização dos diferentes espaços das Bibliotecas por parte dos utilizadores; 

- A colaboração da BE com os diferentes Departamentos Curriculares nas diversas 

atividades; 

- A existência de funcionárias, com experiência na área da BE, nas duas bibliotecas. 

Dificuldades sentidas: 

- Motivação de alguns professores para integrar a BE e os seus recursos nas suas 

funções docentes relacionadas com o desenvolvimento de competências de leitura; 

- Escassez de recursos materiais na biblioteca da escola da Portagem e espaço 

reduzido capaz de dar resposta ao número de alunos que tem vindo a aumentar nesta escola; 

- Horário reduzido da professora bibliotecária para a gestão das duas Bibliotecas. 

 

Plano Anual de Atividades (PAA) 

Foram realizadas, na globalidade, as atividades propostas pelos vários departamentos 

curriculares e incluídas no PAA do Agrupamento de Escolas do Concelho de Marvão, sendo o 

balanço globalmente positivo.  

Além das atividades propostas, realizaram-se ainda algumas que resultaram de 

iniciativas exteriores e que, após a aprovação do Conselho Pedagógico, passaram a integrar o 

PAA, nomeadamente Projeto “Escolas Solidárias”, tendo mais uma vez o Agrupamento 

conseguido ir ao Encontro Final por ter ficado na Lista de escolas Qualificadas (entre as 142  

selecionadas de 513 escolas que se inscreveram no projeto) e, no presente ano letivo, também 

na Lista de escolas incluídas no Quadro de Honra (entre as 51 selecionadas). Também se 

verificaram algumas participações do Agrupamento de âmbito desportivo inicialmente não 

previstas e que resultaram do apuramento em fases iniciais (nível de escola e distrital), tendo 

alguns alunos conseguido ir às fases regionais. 

 Relativamente ao balanço dos clubes e oficinas, a saber: Música, Artes, Arqueologia, 

Rádio e Desporto Escolar (basquetebol, ténis de mesa, boccia e natação), as atividades foram 

desenvolvidas de acordo com os diversos projetos e foram alcançados os objetivos propostos. 

Ainda assim, identificaram-se alguns constrangimentos, nomeadamente excesso de clubes 

para a dimensão do Agrupamento, sobreposição de horários dos mesmos e decorrente 

dificuldade dos alunos irem a vários clubes. Para resolver estes problemas, foi sugerido, em 
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reunião de Conselho Pedagógico, que no próximo ano letivo, evitando repetir esses 

constrangimentos, os alunos escolham frequentar apenas um clube e apenas poderão 

frequentar outro se o horário de funcionamento for diferente. De entre os vários clubes e após o 

balanço feito pelos seus responsáveis, sugere-se que, no próximo ano letivo, não funcione o 

clube de arqueologia e que a modalidade de Boccia, no âmbito do Desporto Escolar, seja 

substituída por outra modalidade diferente que vá mais ao encontro dos alunos existente e dos 

seus interesses. Também se sugere que, se possível, possa haver clubes a funcionar em dias 

diferentes e/ou horários diferentes. Caso isso não seja possível, os alunos deverão escolher 

apenas um clube. 

 Das atividades propostas, apenas não se realizaram algumas visitas de estudo, após a 

ponderação em Departamento Curriculares, devido, conforme os casos, ou à sobreposição de 

outras atividades ou à dificuldades de agenda ou ainda aos comportamentos pouco corretos de 

alguns grupos de alunos. Assim, foi necessário criar prioridades. 

De seguida esquematiza-se o número aproximado de atividades realizadas por 

departamento:  

 
Departamentos 

Atividades 
propostas no 

PAA 

Atividades 
propostas no 

PAA realizadas 

Outras atividades 
realizadas 

Atividades 
propostas no PAA  
NÃO realizadas 

Total de 
Atividades 

realizadas durante 
o ano 2017/2018 

PRÉ – 
ESCOLAR 

10 
10 

 
0 0 10 

1.º CICLO 11 10 1 01 11 

LÍNGUAS 07 
07 

 
0 01 06 

MCE 05 
05 

 
1 0 10 

CSH 09 
09 

 
02 01 10 

EXPRESSÕES 
 
 

Desporto 
Escolar 

 
Total 

16 
+ 
 

09 
 
 

25 

16 
+ 
 

09 
 
 

25 

01 
 

+ 
 

01 
 

02 

01 
 

+ 
 

0 
 

01 

16 
 

+ 
 

10 
 
 
 
 

26 

TOTAIS 72 72 06 05 73 

 

Salienta-se o facto de a maioria das atividades terem sido dirigidas aos alunos das duas 

escolas e muitas delas permitiram verdadeiros momentos de partilha de conhecimentos e 

momentos de convívio entre os alunos das duas escolas. É de referir que os alunos se revelam 

muito colaboradores e a sua atitude é sempre de grande agrado quando participam em 

atividades conjuntas. 
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Considera-se que o número de atividades realizadas foi equilibrado e suficiente, pois 

permitiu o desenvolvimento de vários momentos diferentes de aprendizagem e convívio entre 

os elementos da comunidade educativa, umas vezes em conjunto, outras em grupos mais 

reduzidos, de acordo com o previsto, mas não se tendo verificado muitas interrupções do 

trabalho pedagógico com os alunos das diferentes turmas em sala de aula. Também, 

analisando as atividades realizadas, nota-se uma maior articulação dessas com os conteúdos 

desenvolvidos em contexto de sala de aula, surgindo essas como forma de enriquecer os 

conhecimentos dos alunos através de diferentes experiências de aprendizagem, o que parece 

bastante positivo e demonstra coerência na sua realização.  

O desenvolvimento de atividades é, sem dúvida, importante para a dinâmica de uma 

escola, para enriquecer os conhecimentos dos alunos através de experiências e vivências 

diferentes e ainda como forma de articular com a comunidade local, o que nos concelhos do 

interior assume uma maior importância. Assim, a maioria das atividades realizadas acabaram 

por refletir o trabalho conjunto dos elementos desta comunidade educativa.  

Não se pode deixar de mencionar a colaboração dos vários Departamentos e dos 

professores responsáveis pela dinamização das diversas atividades, que sempre preencheram 

e entregaram a avaliação das atividades com regularidade, assim como os respetivos registos 

fotográficos de algumas atividades, o que facilitou a elaboração deste relatório final e a 

compilação de registo de algumas imagens, que constitui um documento complementar a todo 

o PAA relativo ao presente ano letivo. 

Relativamente às Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), destinadas ao 1.º 

ciclo, é de referir que, de acordo com a avaliação entregue, as atividades previstas foram 

globalmente realizadas com sucesso e decorreram dentro da normalidade como previsto. 

Contudo, embora essas atividades estejam incluídas no PAA, as mesmas serão avaliadas à 

parte, em relatório próprio e pelos órgãos competentes.  

Também, tal como já foi referido, é de salientar um conjunto de atividades que se 

desenvolveram ao longo do ano letivo e que não se encontram incluídas de forma discriminada 

no PAA, uma vez que as mesmas foram surgindo e forma sendo canalizadas, por se 

enquadrarem no âmbito da Educação para a Cidadania, para as várias turmas e ciclos de 

ensino, consoante o tema abordado e as necessidades das mesmas a nível de formação 

cívica. De entre as várias temáticas abordadas é de destacar várias sessões que abrangeram a 

Educação para a Saúde, a Educação Sexual, a Educação Ambiental, Educação para os 

Direitos Humanos, Educação para os Média, Educação para o Consumo e Empreendedorismo 

e Orientação Vocacional. Para dinamizar as várias Sessões de acordo com as temáticas 
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abordadas, foram várias as instituições e organismos que colaboraram e se deslocaram às 

escolas do Agrupamento em várias datas, sendo de referir a colaboração do Centro de Saúde 

de Marvão, da Escola Segura, da GNR, da CPCJ e de Representantes de várias escolas 

secundárias e Profissionais (divulgação das ofertas formativas aos alunos de 9.º ano). Todas 

as Sessões e atividades relacionadas com as temáticas mencionadas se encontram 

discriminadas e avaliadas, nas atas, nos Planos de Turma e nos relatórios de DT das diversas 

turmas dos vários ciclos de ensino.  

No que respeita às Visitas de Estudo, é de registar que não de realizaram apenas 02 

das Visitas Previstas no PAA, estando os motivos devidamente justificados nos balanços 

trimestrais e nos respetivos departamentos. O quadro que se segue sintetiza as visitas de 

estudo realizadas por departamento e ao longo do ano.  

   Departamento Visitas Previstas no 
PAA 

Visitas Não 
Realizadas 

Visitas realizadas não 
Previstas inicialmente 

Total de Visitas 
realizadas 

 Pré-Escolar 1 0 0 1 

1.º Ciclo 2 0 0 2 

Línguas 3 0 0 3 

CSH 2 1 1 2 

Mat.e C.Exp.  1 0 0 1 

Expressões 2 1 0 1 

Total 
11 2 1 10 

 

2.2 Cumprimento das regras e disciplina 

 

Participações disciplinares 

Alunos com participação 

1
.º

 C
ic

lo
 Portagem St. António das Areias 

1.º / 2.º ano 0 1º. / 4º ano 0 

3.º / 4.º ano 0 2.º / 3.º ano 0 

Total 0 

 

2
.º

 C
ic

lo
 

 
Alunos com participação 

Portagem St. António das Areias 

5.º ano 0 1 

6.º ano 0 1 

Total 2 

3
.º

 C
ic

lo
  

Alunos com participação 

Portagem 

7.º ano 4 4 

8.º ano 2 7 
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9.º ano 2 

Total 17 

 

Procedimentos disciplinares: 

 1.º Ciclo: 0 

Não houve procedimentos disciplinares. 

 

 2.º Ciclo: 0 

 Não houve procedimentos disciplinares. 

 

 3.º Ciclo: 1 

2: Realização de tarefas e atividades de integração escolar + realização de trabalho 

académico; 

2: Suspensão da escola de 5 dias + realização de plano de atividades pedagógicas; 

2: Suspensão da escola de 5 dias + realização de plano de atividades pedagógicas; 

 

No ano letivo anterior verificou-se o aumento de casos notórios de indisciplina. Embora 

se tratasse de situações não generalizadas, com alunos identificados, as mesmas constituíram 

um fator de alguma instabilidade nas respetivas turmas e nos espaços comuns da escola sede. 

Este ano letivo, essa circunstância veio a ser bastante atenuada, o que se deveu ao devido 

reencaminhamento do percurso escolar de alguns alunos que, manifestamente, tinham perfil 

para outros percursos educativos e foram transferidos para outros estabelecimentos escolares. 

Ainda assim, no 3.º ciclo, houve focos de alguma indisciplina. Não sendo, no entanto, casos 

considerados muito graves, foram sendo abordados e resolvidos de acordo com as 

necessidades e características dos alunos. 

 

 

2.3 Formas de solidariedade 

 

Ação Social Escolar 

 

Pré-escolar: Todos os alunos têm escalão A, por serem subsidiados pela Câmara Municipal.  
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1.º Ciclo  

 

2.º Ciclo  

Portagem St. António das Areias 

Ano 
Total 

alunos 

Escalão 

A 

Escalão 

B 

Sem 

subsídio 

% dos 

subsidiados 
Ano 

Total 

alunos 

Escalão 

A 

Escalão 

B 

Sem 

subsídio 

% dos 

subsidiados 

5.º 13 4 2 7 46 5.º 8 2 2 4 50 

6.º 9 2 3 4 56 6.º 7 1 -- 6 14 

Total 22 6 5 11 50 Total 15 3 2 10 33 

 

3.º Ciclo  

Portagem 

Ano Total alunos Escalão A Escalão B Sem subsídio % dos subsidiados 

7.º A 14 8 1 5 64 

7.º B 13 4 4 5 62 

8.º A 10 4 2 4 60 

8.º B 14 4 3 7 50 

9.º A 18 3 6 9 50 

Total 69 23 16 30 57 

 

Total 

 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo Agrupamento 

Total 

alunos 

S/ 

subsídio 

C/ 

subsídio 
Total 

alunos 

S/ 

subsídio 

C/ 

subsídio 
Total 

alunos 

S/ 

subsídio 

C/ 

subsídio 
Total 

alunos 

S/ 

subsídio 
C/ subsídio 

n.º % n.º % n.º % n.º % n.º % n.º % n.º % n.º % 

55 27 49 28 51 37 21 57 16 43 69 30 43 39 56 161 78 48 83 52 

 

Reforço alimentar 

Reforço Alimentar 
N.º de alunos 

Pré 1.º ciclo 2.º ciclo 3.º ciclo Total 

Portagem -- 3 3 8 14 

St. António -- 5 1  6 

Agrupamento -- 8 4 8 20 

 

Portagem Santo António das Areias 

Ano 
Total 

alunos 

Escalão 

A 

Escalão 

B 

Sem 

subsídio 

% dos 

subsidiados 
Ano 

Total 

alunos 

Escalão 

A 

Escalão 

B 

Sem 

subsídio 

% dos 

subsidiados 

1.º 9 1 4 4 56 1.º 7 3 -- 4 43 

2.º 9 2 2 5 44 2.º 7 2 2 3 57 

3.º 8 3 1 4 50 3.º 4 2 -- 2 50 

4.º 5 2 -- 3 40 4.º  6 2 2 2 67 

Total 31 8 7 16 48 Total 24 9 4 11 54 
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A percentagem de alunos subsidiados é de 52%. Esta percentagem é mais alta do que 

seria desejável e subiu relativamente ao ano anterior. 

O Agrupamento forneceu reforço alimentar a 20 alunos (número que decresceu 

relativamente ao ano letivo passado).  

Como se vê, o nível socioeconómico das famílias reveste-se de muitos cambiantes e é 

difícil encontrar indicadores estritamente fiáveis. Ainda assim, continua a verificar-se que o 

Agrupamento se insere num meio carenciado, cujas vivências são cultural e socialmente 

difíceis e limitadas. 

 

Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF) 

Atividades: 

- Receção de identificação de situações, análise das mesmas e seu encaminhamento; 

- Contactos entre os elementos da equipa e partilha de informações sobre as situações 

identificadas e acompanhadas pelo GAAF;  

- Articulação com a equipa dos Apoios Educativos sobre situações de alunos com NEE 

identificados para o GAAF e indicação dos apoios prestados e quem os acompanha, 

nomeadamente o apoio psicológico e outros apoios educativos; 

- Colaboração, com a CPCJ, relativamente ao acompanhamento de alunos com processo na 

Comissão; 

- Organização de documentos; 

- Organização de vestuário, material escolar e produtos de higiene pessoal cedido ao GAAF, 

seleção e entrega a alunos identificados e apoiados, consoante as necessidades;  

- Acompanhamento dos alunos que beneficiam de reforço alimentar; 

- Acompanhamento da evolução das situações identificadas e apoio aos alunos sinalizados.  

- Apoio direto a alunos, na sala do GAAF, encaminhados ou voluntários. 

O trabalho da equipa foi desenvolvido em torno do acompanhamento de alguns alunos 

sinalizados e de outros que voluntariamente frequentavam a sala do GAAF. 

A equipa continuou atenta a situações problemáticas e procurou sempre dar alguma 

resposta e/ou encaminhamento. Contudo, é de registar que o número de situações 

problemáticas e as sinalizações têm diminuído. 

Com regularidade, a equipa articulou a sua ação com a CPCJ, através da representante 

da Educação que quando necessário estabelece contactos com o Centro de Saúde, com a 

Ação Social do Município, com a Segurança Social, GNR/ Escola Segura e outas entidades, 

consoante as situações identificadas procurando sempre uma resposta adequada. 
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Sobre as situações sinalizadas, a equipa procurou acompanhar os alunos identificados e 

estar atenta ao despoletar de outras necessidades.  

Alguns elementos da equipa, com disponibilidade de horário para o GAAF, procuraram 

prestar apoio direto a alguns alunos, encaminhados para a sala 1 e em articulação com a 

equipa dos apoios educativo ou com outros docentes.  

É ainda de referir que, quando algum dos elementos da equipa se encontrava na sala do 

GAAF, vários alunos gostavam de ir para o referido espaço, de forma voluntária, quando não 

tinham aulas, nas horas de almoço ou ao final do dia, enquanto aguardavam a hora do 

transporte escolar. As atividades desenvolvidas eram variadas como jogar, conversar, ouvir 

música, concluir trabalhos, organizar atividades de turma ou de grupos (ex: atividades de 

finalistas, tarefas para o projeto “Escolas Solidárias”, entre outras). Esta situação reforça a ideia 

de ser aquele um local procurado e do agrado dos alunos, sendo pena não poder estar aberto 

mais horas ao longo dos dias e não poder contar com alguém disponível para prestar mais 

apoio e organizar atividades mais orientadas. Caso isso fosse possível, talvez alguns conflitos 

e situações de comportamentos menos corretos, nos espaços envolventes e nos tempos 

desocupados dos alunos, se pudessem minorar.  

Apesar de tudo, a equipa considera que o trabalho desenvolvido foi positivo. Porém, 

sentiu que a ação do GAAF ficou aquém das intenções que foram delineadas para o ano 

escolar 2017/2018, pois todos os elementos da equipa acumulavam várias funções o que 

dificulta, por vezes, a articulação entre os vários elementos e reduz a disponibilidade para 

desenvolver determinadas atividades que seriam possíveis se um dos elementos da equipa 

estivesse mais disponível (a tempo inteiro ou quase). Os elementos da equipa continuam a 

considerar que os tempos letivos atribuídos para desempenho de tarefas no âmbito do GAAF 

foram insuficientes para a concretização da planificação proposta. Concretamente, as docentes 

SEAE e a Psicóloga não tiveram horas atribuídas nos seus horários, figurando na equipa, mas 

com tempos sobrepostos a outras funções. Assim, apenas foram colaboradoras e 

principalmente nos casos dos alunos que estando sinalizados no GAAF também são alunos 

com NEE. Continua-se a considerar que seria fundamental reforçar os recursos humanos e o 

número de horas aos elementos da equipa ou encontrar uma alternativa para colocar um 

recurso humano disponível na referida sala para se poder dar continuidade e concretizar o 

projeto traçado pela mesma e poder abrir o espaço destinado ao GAAF num horário alargado, 

para uma intervenção mais concreta e eficaz. 

Relativamente às parcerias existentes esta equipa sempre que necessário estabeleceu 

contacto com os elementos representantes da Ação Social do Município, com elementos da 

Saúde Escolar, com a CPCJ, sempre com o objetivo de minimizar algumas situações e resolver 
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os problemas de alguns alunos. Contudo há situações que ultrapassam as competências dos 

elementos da equipa efetiva em meio escolar e só outros técnicos lhe poderão dar resolução. 

Muitos dos casos sinalizados para o GAAF são complexos e só poderão ter uma resolução 

mais eficaz com o envolvimento de outros elementos que podem atuar a nível social e na 

saúde física e mental desses alunos e respetivas famílias. Assim, considera-se fundamental 

que se reforcem as parcerias existentes com duas áreas (Ação Social/ Segurança social e 

Saúde) e até com outras de modo a que seja possível um verdadeiro trabalho de equipa, em 

prol da resolução dos problemas dos alunos sinalizados que, em algumas situações são graves 

e condicionam todo o processo de ensino e aprendizagem dos mesmos, bem como do seu 

relacionamento com os outros (colegas, professores e funcionários) com quem têm de interagir 

diariamente. Também em algumas situações poderá ter de se prestar algum apoio às famílias 

para que se consigam resultados positivos junto de alguns alunos que contribuam para o seu 

sucesso escolar e pessoal.  

É ainda de referir como positivo, a importância do envolvimento e da ajuda prestada, por 

alguns assistentes operacionais, nomeadamente na distribuição de reforço alimentar aos 

alunos sinalizados e, em algumas situações, de vestuário e ajuda nos cuidados de higiene. 

Também na atenção às atitudes e comportamentos de alguns alunos, alertando a equipa do 

GAAF, sempre que consideravam pertinente. 

 

2.4 Impacto da escolaridade no percurso dos alunos 

Nas turmas de 9.º ano de ambas as escolas, foi dada continuidade ao programa de 

orientação vocacional, a cargo da psicóloga ao serviço do Agrupamento. Todos os alunos 

foram acompanhados e aconselhados nas suas escolhas para o 10.º ano de escolaridade, 

tendo os Encarregados de Educação sido chamados a estar presentes nesse processo. 

Foram também realizadas sessões de informação sobre a oferta formativa da região 

(cursos científico-humanísticos e cursos profissionais) pelas várias instituições. 

No Agrupamento, a oferta formativa resume-se ao ensino regular em virtude do reduzido 

número de alunos. Esta realidade não tem permitido a criação de percursos escolares 

alternativos que fossem autorizados superiormente. 

 

3. RECONHECIMENTO DA COMUNIDADE 

3.1 Grau de satisfação da comunidade educativa 

No presente ano letivo, o Observatório de Qualidade aplicou um questionário para aferir 

o grau de satisfação da comunidade educativa.  
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Foram utilizados os questionários propostos pela Inspeção Externa aquando da sua 

intervenção no Agrupamento, o que se deveu a terem sido considerados bastante exaustivos, 

funcionais e claros.  

Foi também definido que a aplicação dos questionários teria suporte digital de forma a 

agilizar o tratamento dos dados. No entanto, o resultado dessa decisão mostrou-se 

dececionante, pois a maioria dos alunos e dos Encarregados de Educação dos 2.º e 3.º ciclos 

não respondeu ao Inquérito. O facto tornou-se impossibilitador de uma leitura fiável dos dados 

por ausência de uma amostra fiável.  

Apenas as respostas dos professores, dos funcionários e dos Encarregados de 

Educação do Pré-Escolar se revelou demonstrativo do respetivo universo. 

Os encarregados de educação do Pré-escolar mostram-se claramente satisfeitos. 

Os funcionários consideram que o ponto a melhorar é o problema do comportamento 

dos alunos. Quanto aos outros aspetos mostram-se satisfeitos. 

88% dos professores declaram-se satisfeitos por trabalhar neste Agrupamento. Das 

suas respostas, ficam salientados pontos fortes e outros a melhorar, a saber: 

 

Pontos positivos Pontos a melhorar 

- Exigência do ensino; 

- Abertura ao exterior; 

- Circulação de informação; 

- Bar/refeitório; 

- Biblioteca Escolar; 

- Disponibilidade da Direção; 

- Liderança; 

- Envolvimento de todos na autoavaliação; 

- Limpeza; 

- Segurança; 

- Serviços administrativos; 

- Ambiente de trabalho. 

- Valorização do trabalho pela Direção; 

- Partilha de competências e de responsabilidades 

pela Direção; 

- Gestão de conflitos pela Direção; 

- Conforto das salas de aula; 

- Espaços de desporto e recreio; 

- Respeito dos alunos pelos professores e pelo 

pessoal não docente; 

- Comportamento dos alunos; 

- Resolução das situações de indisciplina. 

 

 

3.2 Formas de valorização do sucesso dos alunos 

Ao longo do ano, os professores procuraram dar visibilidade a atividades desenvolvidas 

pelos alunos dentro ou fora da sala de aula, por visitas a outras turmas do mesmo ou doutro 

ciclo de escolaridade, por exposição de trabalhos e por divulgação na internet. 

Mantiveram-se os Quadros de Valor e de Excelência para valorizar alunos que se 

destaquem por atitudes ou por bons resultados escolares, respetivamente. No decorrer do 
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primeiro período, teve lugar uma cerimónia pública de entrega dos diplomas relativos ao ano 

letivo anterior.  

 

3.3 Contributo da escola para o desenvolvimento da comunidade envolvente 

A existência de um estabelecimento de ensino, em qualquer localidade com pouca 

população, produz uma rede significativa de atividades socioeconómicas.  

Assim, este Agrupamento contribui para a dinâmica de algum comércio, alojamento, 

negócios de prestação de serviços vários. Além disso, é motor justificativo da criação de 

algumas infraestruturas, nomeadamente desportivas, por parte da Câmara Municipal. 

A oferta das atividades da componente de apoio à família (pré e 1.º ciclo) e das 

atividades de enriquecimento curricular (1.º ciclo) proporciona suporte à organização diária 

familiar dos seus utentes. Através do GAAF, o Agrupamento também tem colmatado muitas 

carências alimentares e outras às famílias dos seus alunos.  

Sendo as atividades pensadas para o desenvolvimento global do aluno, torna-se 

também evidente a importância das mesmas, por exemplo, as visitas de estudo, como 

experiências culturais diferentes.  

Este ano, no âmbito de alguns projetos, designadamente com o concurso “Escolas 

Solidárias”, com o Projeto de Empreendedorismo do 1.º ciclo ou com a atividade “Natal 

Solidário”, foram organizadas atividades junto de instituições de apoio à terceira idade e da 

corporação local de Bombeiros.  
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CAPÍTULO II - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO 

1. PLANEAMENTO E ARTICULAÇÃO 

1.1 Gestão articulada do currículo 

 

Oferta Complementar – Educação para a Cidadania (1.º, 2.º e 3.º ciclos) 

 No 1.º ciclo, na área de Educação Cívica, foi desenvolvido o Projeto de 

Empreendedorismo (que também se alargava ao Pré-escolar), transversal a todas as turmas. 

Neste âmbito, atendendo às especificidades dos diferentes projetos das respetivas turmas, foi 

desenvolvido um trabalho de articulação entre os professores titulares e o professor da 

Atividade de Enriquecimento Curricular que dinamiza. Entre outras atividades desenvolvidas 

encontra-se a exploração do manual de empreendedorismo e a implementação de atividades 

nele contempladas.  

Foi possível também desenvolver atividades em áreas como: 

 Educação Ambiental / Desenvolvimento sustentável; 

 Educação para a saúde e sexualidade; 

 Educação para os Direitos Humanos; 

 Educação para a Igualdade de Género; 

 Educação Financeira; 

 Educação para o Consumo.  

Relativamente à Feira do Empreendedor Agrícola registou-se o empenho e envolvimento 

dos alunos, pais, familiares, professores, autarquia e outros envolvidos. Esta foi, à semelhança 

de anos letivos transatos, mais um momento em que o espírito empreendedor se revelou e em 

que também estiveram presentes preocupações solidárias para com algumas instituições do 

concelho através do valor obtido com a venda dos produtos vendidos. Este ano, este evento 

tornou a realizar-se no Centro de Lazer da Portagem. Houve diversas animações para oferecer 

aos alunos e às famílias. Esta atividade congregou todo o 1.º ciclo do Agrupamento de escolas 

e o Pré-escolar, no mesmo espaço e ao mesmo tempo. A Feira funcionou como atividade de 

encerramento do ano letivo. 

Nos 2.º e 3.º ciclos, a Educação para a Cidadania permite ao Diretor de Turma tratar de 

assuntos da direção de turma, sejam documentação, informações diversas aos alunos ou 

situações do foro relacional. No caso do 9.º ano, foi possível aplicar um programa de 

Orientação Vocacional e Profissional, ministrado pela psicóloga do Agrupamento. A vertente da 

disciplina revelou-se fundamental para agilizar o trabalho e sedimentar os laços do Diretor de 

Turma com os alunos. 
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 Da análise das planificações específicas, conclui-se que em todas as turmas foram 

tratados temas no âmbito dos domínios propostos pelo Ministério da Educação e registados no 

programa do Agrupamento para esta disciplina. Os domínios abordados nas diversas turmas 

foram os seguintes: 

 Educação Ambiental; 

 Educação para a saúde; 

 Educação Sexual; 

 Educação para a Cidadania; 

 Bullying; 

 Socialização; 

 Educação para os direitos humanos; 

 A escola; 

 Educação para o empreendorismo; 

 Educação rodoviária; 

 Encontros intergeracionais; 

 Conhecimento do mundo; 

 Direitos dos animais; 

 Violência do namoro; 

 Educação cívica. 

Para dinamizar algumas sessões, de acordo com as temáticas abordadas, foram várias 

as instituições e organismos que colaboraram e se deslocaram às escolas do Agrupamento em 

várias datas, sendo de referir a colaboração do Centro de Saúde de Marvão, da Escola Segura, 

da GNR, dos SEAE (psicóloga), da Valnor e de representantes de várias escolas secundárias e 

profissionais (divulgação das ofertas formativas aos alunos de 9.º ano). Alguns projetos foram 

desenvolvidos em parceria com entidades externas ao Agrupamento, o que se pormenorizará 

no ponto “Atividades no âmbito dos Conselhos de Turma”.  

 As atividades foram diversificadas e, em muitos casos, desenvolvidas em articulação 

interturmas.  

 

Oferta de Escola – Educação Tecnológica (7.º e 8.º anos) 

Os 45´ semanais de oferta de escola previstos no documento legal que regula a 

organização do ano letivo são disponibilizados no Agrupamento com Educação Tecnológica 

(7.º e 8.º anos). A razão da escolha foi a rentabilização dos recursos humanos e materiais 

existentes.  
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Plano Tecnológico para a Educação (PTE)   

 No início do ano letivo, a equipa reuniu para elaborar o Plano PTE e definir quais as 

atividades a desenvolver ao longo do ano, tais como: 

 Gestão do parque informático do Agrupamento; 

 Desenvolvimento de competências para o uso das TIC; 

 Desenvolvimento da página Web do Agrupamento; 

 Pesquisa e divulgação de software livre/recursos digitais. 

Fazendo um balanço das atividades desenvolvidas ao longo do ano, os elementos da 

Equipa PTE desenvolveram trabalho no âmbito da identificação e resolução de situações 

problemáticas e no desenvolvimento da Página Web do Agrupamento. 

Ao longo do 3.º período, o coordenador técnico despendeu o seu tempo na gestão do 

sistema informático, na manutenção e atualização da página Web, na manutenção do servidor, 

na adaptação da arquitetura de rede do Agrupamento, na manutenção e verificação do material 

informático, na atualização e manutenção de Software, assim como no apoio a colegas, 

funcionários e alunos. No 3.º período, foi efetuada a migração para a nova matriz da rede 

interna, tanto na Escola Sede como na Escola Polo, assim como já foi feita a migração de parte 

dos dados dos programas de gestão escolar - da versão 2 para a 5 do GIAE – cuja segunda 

parte será efetuada no final do presente ano letivo uma vez que a 1 de setembro deste ano 

passar-se-á a utilizar apenas a nova versão. 

 

1.2 Contextualização do currículo e abertura ao meio 

 

Espetáculos e festas com a comunidade 

O Agrupamento mantém a tradição das festas de final de período abertas à comunidade, 

designadamente aos Encarregados de Educação e famílias dos alunos, em ambas as 

localidades, Portagem e St. António das Areias. Na organização das mesmas, são sempre 

envolvidas a autarquia, a associação de pais e outras entidades do concelho. No entanto, este 

ano letivo, apenas se realizou um espetáculo conjunto no final do primeiro período (Natal). Para 

comemorar o final do ano, em virtude de cada ciclo terminar numa data diferente, optou-se por 

concluir e festejar o final do ano com uma gincana de BTT, um peddypaper em Marvão para os 

2.º e 3.º ciclos, uma venda solidária e uma aula de zumba. O Pré-escolar e o 1.º ciclo fizeram 

coincidir essa celebração com a Feira do Empreendedorismo, aberta a toda a comunidade 

local.  
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As festas, espetáculos e exposições são uma forma de transmitir à comunidade o 

trabalho desenvolvido pelas turmas, mas funcionam simultaneamente como fator de motivação 

para os alunos.   

Registe-se a exposição, no Museu das Tapeçarias, em Portalegre, de trabalhos de 

expressão plástica dos alunos do Pré-Escolar dos últimos 5 anos e dos do 1.º ciclo deste ano, 

“Aprender com Arte - O olhar das crianças sobre os grandes pintores”. 

 

Atividades no âmbito dos Planos de Turma  

Os projetos de turma do Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos envolveram entidades externas 

à escola como, por exemplo, autarquia de Marvão, lares do concelho para a terceira idade; 

Centro de Saúde de Marvão; GNR (Escola Segura), Bombeiros Voluntários de Marvão, CPCJ, 

Associação Fortificar Marvão, Fundação EDP, CIMAA, Lar Nossa Sr.ª da Esperança de Castelo 

de Vide, Câmara Municipal de Castelo de Vide, Câmara Municipal de Portalegre, Museu das 

Tapeçarias Guy Fino, Mundos de Vida (Dia do Pijama), Intervenção Precoce, APPACDM, 

Valnor, Ordem dos Farmacêuticos, IFP de Portalegre, Escola Secundária Mouzinho da Silveira, 

Escola Secundária de S. Lourenço, Escola Profissional Agostinho Roseta, Escola de Hotelaria 

e Turismo de Portalegre, Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Alter do Chão, entre 

outros. Estas entidades participaram em manifestações de diversa ordem: debates, sessões de 

sensibilização, visitas de estudo, entre outras. 

As visitas de estudo sejam no concelho, sejam a outras zonas do país, foram uma forma 

de alargar a mundividência dos alunos e enriquecer as suas experiências culturais (Espetáculo 

teatral A Branca de Neve, em Portalegre; Centro de Ciência Viva, em Proença-a-Nova; Museu 

da Ciência do Café, em Campo Maior; Vaivém-Oceanário Móvel, em Monforte; Palácio da 

Ajuda e Estufa Fria, em Lisboa; espetáculo teatral Leandro, Rei da Helíria, Mosteiro dos 

Jerónimos e Museu Nacional de Arqueologia, em Lisboa; Associação Amigos da Bicharada, em 

Elvas; espetáculo teatral Marcas Violentas – Porque Namorar Não é Magoar, em Portalegre; 

ida ao cinema Escolas d’ A Judaica, O Último Voo de Peter Ginz, em Castelo de Vide; 

espetáculo teatral Auto da Barca do Inferno, em Portalegre; campanha solidária com as vítimas 

dos incêndios, a Oliveira do Hospital; encontro final do projeto Escolas Solidárias, em Lisboa). 

Os alunos das diversas turmas participaram em variadas atividades, como a exposição 

de trabalhos na escola, a participação em sessões de sensibilização e debate na escola e fora 

dela (Pediculose, Geração Saudável – diabetes e uso do medicamento, Projeto Alzheimer), a 

comemoração de efemérides e temáticas nacionais e mundiais (Dia da Alimentação, dia do Pi, 

Dia da Floresta e da Poesia, Halloween, Dia de S. Martinho, Dia de S. Valentim, 25 de Abril, 

Dia da Europa, Dia do Patrono, Dia Mundial do Livro e Direitos de Autor, Dia da Criança, Mês 
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de Prevenção dos Maus Tratos na Criança, o Dia Internacional da Pessoa Portadora de 

Deficiência), as diversas peças de teatro apresentadas pelo 1.º ciclo, a festa de Natal do 

Agrupamento, a decoração de árvores de Natal, o Natal Solidário junto dos lares e centros de 

dia do concelho, o Mercado de Natal, a venda de bolos na Feira da Castanha, a Feira do Livro, 

as leituras na BE, a comemoração do Carnaval, a Semana dos Afetos, o Problema da Semana, 

a Semana da Leitura, a visita a exposições (Bandeiras e castelos de Portugal), a participação 

no Dia das Ciências (atividades experimentais), a participação no concurso “Escolas Solidárias” 

da EDP, atividades de final de ano (gincana de BTT, peddypaper em Marvão, venda solidária, 

zumba), torneio de natação, intercâmbio com alunos uma escola de Valência de Alcântara, 

Feira do Empreendedorismo, entre outras. A atividade que se destaca é a Exposição “Aprender 

com Arte – o olhar das crianças sobre os grandes pintores”. 

 

Projeto de Educação para a Saúde (PES) 

 

Das áreas consideradas prioritárias pelo Ministério da Educação - Alimentação e 

Atividade Física, Saúde Oral, Prevenção do Consumo de Substâncias Psicoativas, Sexualidade 

e Infeções Sexualmente Transmissíveis e Violência em Meio Escolar, foi dada particular ênfase 

às áreas da Alimentação e da Sexualidade e IST. A celebração do Dia Mundial da Alimentação 

ou as atividades do Desporto Escolar enquadram-se nestas áreas. 

Outra vertente do projeto é o Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno (GIA). Este 

continua a tentar que a adesão, por parte dos alunos, se torne mais significativa, pelo que se 

tem vindo a reforçar esta divulgação em todas as turmas do Agrupamento, salientando-se a 

sua importância, nomeadamente no que diz respeito ao esclarecimento de dúvidas através de 

um atendimento individualizado e confidencial.  

 Os alunos que se apresentaram no GIA, da escola da Portagem, pretendiam conversar 

sobre problemas de caráter familiar e pessoal. 

Com o novo horário, começaram a aparecer mais alunos, sendo que alguns pretendiam 

estar num espaço onde pudessem conversar. 

 É de frisar, mais uma vez, que, durante as aulas de Ciências Naturais, no terceiro ciclo, 

há um espaço em que os alunos, caso necessitem, podem esclarecer dúvidas quanto a 

situações que tenham a ver com Educação Sexual.  

 
- Projeto de Educação Sexual 

O Projeto de Educação Sexual foi concluído em todas as turmas dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos 

do Agrupamento, como previsto para este ano letivo. 



Agrupamento de Escolas de Marvão                                                                                    
Autoavaliação 2017/18 

Página 38 de 75 

 

 

Participação dos Encarregados de Educação 

 
Reuniões com Encarregados 

de Educação 
Visitas à escola dos E.E. Tipo e Número de contactos 

realizados pelo D.T. 

 

N.º de 
reuniões 

realizadas 
por turma 

% Média de 
presenças de EE 

nas reuniões 

 
Quando 

solicitado 

 
Por iniciativa 

própria 

 
Telefone 

 
Carta 

(registada) 

1.º 
ciclo 

4 

1.º / 2.º A –  81 % 
3.º / 4.º A –  98 % 
 
1.º / 4.º ST– 100 %  
2.º / 3.º ST – 89%  

1.º / 2.º A – 18  
3.º / 4.º A – 13  
 
1.º / 4.º ST – 13 
2.º / 3.º ST – 11 

1.º / 2.º A – 18  
3.º / 4.º A – 4  
 
1.º /4.º ST– 13  
2.º / 3.º ST – 3 

1.º / 2.º A – 30  
3.º / 4.º A – 5 
  
1.º / 4.º ST – 2  
2.º / 3.º ST – 3 

1.º / 2.º A – 0  
3.º / 4.º A – 0 
  
1.º / 4.º ST – 0  
2.º / 3.º ST – 0 

2.º 
ciclo 

4 

5.º A – 85 % 
  5.º ST – 94 % 

 
6.º A – 78 % 

 6.º ST – 75 % 

5.º A – 13 
5.º ST – 8 

 
6.º A – 9 

6.º ST – 7 

5.º A – 0 
5.º ST – 2 

 
6.º A – 9 

6.º ST – 3 

5.º A – 5 
5.º ST – 2 

 
6.º A – 9 

6.º ST – 3 

5.º A – 0 
5.º ST – 0 

 
6.º A – 0 

6.º ST – 0 

3.º 
ciclo 

4 

7.º A – 54 % 
7.º B – 66 % 

 
8.º A – 55 % 
8.º B – 71 % 

 
 

9.º A – 96 % 

7.º A – 14 
     7.º B – 13 
 

8.º A – 10 
8.º B – 14 

 
 

9.º A – 18  

7.º A – 8 
7.º B – 0 

 
8.º A – 0 
8.º B – 1 

 
 

9.º A – 12   

7.º A – 27 
  7.º B – 0 

 
8.º A – 10 
8.º B – 8 

  
 

 9.º A – 15  

7.º A – 0  
7.º B – 0 

 
8.º A – 0 
8.º B – 1 

 
 

9.º A – 0 

 

Os Encarregados de Educação são bastante presentes nas reuniões e, de forma geral, 

quando solicitados. Existem também alguns pais que contactam o Diretor de Turma por 

iniciativa própria.  

Ainda assim, têm sido identificados pelos professores como um dos fatores que poderá 

não estar a contribuir para um melhor rendimento escolar dos alunos. O problema prender-se-á 

sobretudo com a mentalidade e não tanto com os comportamentos, isto é, parece que, em 

muitos casos, não estarão a fomentar nos alunos o sentido da responsabilidade e hábitos de 

trabalho necessários a uma aprendizagem consistente.  

 

1.3 Utilização da informação sobre o percurso escolar dos alunos 

Tanto na planificação das atividades letivas como na sua prática de sala de aula, os 

professores integram sempre o conhecimento que detêm dos alunos. O mesmo advém da 

consulta dos processos individuais (que permite delinear o perfil de aluno, decorrente da sua 

história escolar), da avaliação diagnóstica, da consulta dos planos de turma de anos anteriores 

(é prática do Agrupamento disponibilizr o plano de turma de um ano letivo ao novo Diretor de 

Turma). Procura-se também a articulação entre ciclos, muitas vezes com a presença de 

professores anteriores em reuniões de Conselhos de Turma. A intervenção das docentes de 
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Ensino Especial e da Psicóloga do Agrupamento têm sido essenciais para a identificação e 

acompanhamento de casos de alunos em que é necessária uma adaptação do currículo. 

O contacto permanente com os Encarregados de Educação também permite a recolha 

de informação sobre o contexto familiar e socioeconómico do aluno. 

 

1.4 Coerência entre ensino e avaliação 

O processo de ensino e aprendizagem pretende-se formativo e contínuo. Assim, os 

testes são preparados em função dos conteúdos lecionados e com indicação aos alunos dos 

conteúdos a tratar. A partir dos momentos formais de avaliação, os professores recolhem o 

feedback necessário para reorientar o ensino.  

Anualmente são divulgados os critérios de avaliação gerais e específicos e os perfis de 

aprendizagens específico e geral, para orientação dos alunos e Encarregados de Educação, 

tanto na página digital do Agrupamento, como nas aulas.   

Nas disciplinas sujeitas a avaliação externa, os professores aproximam o conteúdo, o 

formato das aulas e os instrumentos de avaliação ao modelo das provas finais.  

 

1.5 Trabalho cooperativo entre docentes 

Há a salientar, pela positiva, a melhoria de práticas conjuntas devido à manutenção de 

projetos como Escolas Solidárias ou a Feira do Empreendedorismo. 

O trabalho cooperativo entre docentes continuou a ser evidente e revelou uma dinâmica 

satisfatória, nomeadamente ao nível dos conselhos de turma / de docentes, de grupos de 

trabalho diversos (formais e informais), do trabalho desenvolvido nos clubes, das 

coadjuvações, dos Departamentos Curriculares e outros. O sistema de permutas também 

constitui um dos aspetos positivos do trabalho cooperativo entre docentes.  

Este ano, foram implementadas as reuniões de trabalho colaborativo entre professores 

da mesma disciplina – Português, Inglês e Matemática – que tiveram uma frequência mensal 

ou semanal, conforme os casos. Continuaram a realizar-se reuniões por período entre os 

Departamentos de 1.º ciclo e de Matemática e Ciências Experimentais.  

2. PRÁTICAS DE ENSINO 

2.1 Adequação das atividades educativas e do ensino às capacidades e aos ritmos de 

aprendizagem das crianças e dos alunos 

 

Apoio no ensino pré-escolar 

Não existiu apoio no pré-escolar. 
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Apoio Pedagógico no 1.º ciclo (para além do Apoio ao Estudo)  

 Em cada escola, o apoio é dado pelos professores titulares numa hora semanal por 

turma, sendo o tempo disponibilizado conforme as necessidades específicas dos alunos. 

Nesse espaço, privilegiam-se os alunos cujo PAP inclui o apoio como medida a aplicar.  

 

Portagem 

 Português Matemática Estudo do Meio 

Ano Inscritos Assíduos Inscritos Assíduos Inscritos Assíduos 

1.º 1 1 1 1 - - 

2.º 2 2 2 2 1 1 

3.º 2 2 2 2 - - 

4.º 2 2 2 2 - - 

                                                     

St. António 

 Português Matemática 

Ano Inscritos Assíduos Inscritos Assíduos 

1.º 3 3 3 3 

2.º - - - - 

3.º 1 1 - - 

4.º - - 3 3 

     

Agrupamento 

 Português Matemática Estudo do Meio 

Ano Inscritos Assíduos Inscritos Assíduos Inscritos Assíduos 

1.º 4 4 4 4 - - 

2.º 2 2 2 2 1 1 

3.º 3 3 2 2 - - 

4.º 2 2 5 5 - - 

Total 11 11 13 15 1 1 

 

Apoio ao Estudo (2.º ciclo) 

No 2.º ciclo, os apoios disponibilizados foram diversificados e operacionalizados de 

acordo com as disposições legais, mas também e sobretudo com as necessidades dos alunos. 

Estes foram permanentemente monitorizados e reformulados conforme o necessário. 
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Agrupamento  

 Português Matemática C. Naturais Inglês HGP 

Ano Inscritos Assíduos Inscritos Assíduos Inscritos Assíduos Inscritos Assíduos Inscritos Assíduos 

5.º 5 5 7 7 6 6 - - 6 6 

6.º 5 5 9 9 4 4 4 4 4 4 

 

Apoio Pedagógico (3.º ciclo) 

No 3.º ciclo, os apoios disponibilizados foram operacionalizados de acordo com as 

disposições legais, mas também e sobretudo com as necessidades dos alunos e em relação 

com as provas externas. Os apoios foram permanentemente monitorizados e reformulados 

conforme o necessário. 

 

Portagem 

 Português Matemática Inglês FQ 

 Inscritos Assíduos Inscritos Assíduos Inscritos Assíduos Inscritos Assíduos 

7.º A 7 5 7 5 8 8 5 2 

7.º B 8 7 7 5 7 7 2 2 

8.º A 1 1 4 1 2 2 4 3 

8.º B 3 1 5 5 5 3 6 0 

9.º A 7 7 9 2 10 8 2 0 

  

 

 

 

 

Portagem  

 Português Matemática C. Naturais Inglês HGP 

Ano Inscritos Assíduos Inscritos Assíduos Inscritos Assíduos Inscritos Assíduos Inscritos Assíduos 

5.º - - 3 3 2 2 - - - - 

6.º 4 4 5 5 3 3 4 4 4 4 

St. António 

 Português Matemática C. Naturais Inglês HGP 

Ano Inscritos Assíduos Inscritos Assíduos Inscritos Assíduos Inscritos Assíduos Inscritos Assíduos 

5.º 5 5 4 4 4 4 - - 6 6 

6.º 1 1 4 4 1 1 - - - - 



Agrupamento de Escolas de Marvão                                                                                    
Autoavaliação 2017/18 

Página 42 de 75 

 

Agrupamento 

 Português Matemática Inglês FQ 

 Inscritos Assíduos Inscritos Assíduos Inscritos Assíduos Inscritos Assíduos 

7.º  15 12 14 10 15 15 7 4 

8.º  4 2 9 6 7 5 10 3 

9.º  7 7 9 2 10 8 2 0 

Total 26 21 32 18 32 28 19 7 

 

 

Apoio para Potenciar Aprendizagens 

Tendo em conta que a Escola deve proporcionar o desenvolvimento do aluno em função 

das suas capacidades, considera-se importante não se ater apenas ao colmatar das falhas nas 

aprendizagens com os apoios tradicionais, mas também proporcionar aos alunos sem 

dificuldades vincadas o trabalho de potenciar as suas capacidades. Daí a existência deste tipo 

de apoio preferencialmente nos anos terminais de ciclo. 

 

1.º CICLO 

Não houve oferta. 

 

2.º CICLO 

Portagem 

 Português Matemática 

Ano Inscritos Assíduos Inscritos Assíduos 

6.º Não há oferta 4 4 

 

St. António 

 Português Matemática 

Ano Inscritos Assíduos Inscritos Assíduos 

6.º Não há oferta 3 3 

 

Agrupamento 

 Português Matemática 

Ano Inscritos Assíduos Inscritos Assíduos 

6.º Não há oferta 3 3 
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3.º CICLO 

Portagem 

 Português Matemática 

 Inscritos Assíduos Inscritos Assíduos 

9.º A 7 7 10 10 

 

Aulas de Substituição 

PORTAGEM 1.º período (horas) 
2.º período 

(horas) 
3.º período (horas) Total 

Substituição sem plano de aula 21 46 34 101 

Substituição com plano de aula 5 1 3 9 

Acompanhamento alunos (expulsão) -- -- -- -- 

Apoio a alunos (s/ expulsão) -- -- -- -- 

Não houve necessidade de 

substituição/apoio 

 

100 

 

77 

 

75 

 

252 

ST. ANTÓNIO --- --- --- --- 

 

 

 

      Salas de Estudo 

PORTAGEM 

 1.º período 
 

2.º período  3.º período  
 

Total 

 Sessões Alunos Sessões Alunos Sessões Alunos Sessões Alunos 

2.º ciclo: 
Português e HGP  

12 5  

2.º ciclo: 
Matemática e CN 

12 10 11 10 9 - 32 20 

3.º ciclo:  
Português 

11 13 11 12 9 4 31 29 

3.º ciclo:  
Espanhol 

12 4  

3.º ciclo: 
Matemática 

12 18 11 21 9 13 32 52 

3.º ciclo: 
Ciências Naturais 

10 3  

3.º ciclo: 
Físico-Química 

12 1  

Total 81 54 33 43 27 17 141 114 

 

ST. ANTÓNIO 

 1.º período 
 

2.º período  3.º período  
 

Total 

 Sessões Alunos Sessões Alunos Sessões Alunos Sessões Alunos 

2.º ciclo: 
Português e HGP  

 10 18 9 2 19 20 
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Dentro do possível, os professores em serviço na sala de estudo desenvolveram a dupla 

tarefa de substituir colegas a faltar e apoiar alunos que fossem encaminhados para a sala de 

estudo, fosse por expulsão da sala de aula, fosse para desenvolver outras tarefas individuais 

ou de grupo. O funcionamento deste espaço foi positivo. O elevado número de horas em que 

não se concretizou nenhum tipo de apoio deve-se ao facto de os professores terem sido 

assíduos. No caso de ter havido plano de aula em hora em que havia professor na sala de 

estudo, o mesmo foi sempre cumprido. Quando ocorreu a substituição sem plano de aula, foi 

privilegiado o trabalho sobre conteúdos programáticos da área do professor substituto. Nas 

situações em que os docentes permaneceram na sala de professores sem que houvesse 

necessidade de prestar nenhum tipo de apoio, estes ocuparam esse tempo em regime de 

trabalho autónomo.  

 

Planos de Acompanhamento Pedagógico 

  
Planos de Acompanhamento 

Pedagógico - Portagem 

Ano Existentes 
Com sucesso 

(Efeito ou efeito moderado) 

1.º 1 0 

2.º 2 0 

3.º 2 1 

4.º 1 1 

5.º 3 3 

6.º 4 4 

7.º A 6 2 

7.º B 8 7 

8.º A 4 1 

8.º B 8 4 

9.º 8 5 

 

  
Planos de Acompanhamento 

Pedagógico – St. António 

Ano Existentes 
Com sucesso 

(Efeito ou efeito moderado) 

1.º 0 0 

2.º 0 0 

3.º 1 1 

4.º 3 2 

5.º 3 3 
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6.º 3 3 

 

  

 
Planos de Acompanhamento 

Pedagógico - Agrupamento 

Ano Existentes 
Com sucesso 

(Efeito ou efeito moderado) 

1.º 1 0 

2.º 2 0 

3.º 3 2 

4.º 4 3 

5.º 6 6 

6.º 7 7 

7.ºA 6 2 

7ºB 8 7 

8.ºA 4 1 

8ºB 8 4 

9.º 8 5 

Total 57 37 

 

 

                Evolução dos Planos de Acompanhamento (2015/16 – 2017/18) 

  2016/17 2017/18 

1.º ciclo  14 10 

2.º ciclo  13 13 

3.º ciclo  36 34 

Total  63 57 

 

Nota: Na sequência da deliberação do Conselho Pedagógico, em 8 de fevereiro, deixam de 

existir os Planos de Acompanhamento. Veja-se da ata da mesma reunião: 

(…) “o Conselho Pedagógico decide eliminar a elaboração formal dos Planos de 

Acompanhamento Pedagógico, por os considerar redundantes no que respeita ao apoio efetivo 

prestado a cada aluno. Acrescenta-se que as propostas de alunos para Apoio ao Estudo, para 

Apoio Pedagógico e o balanço destas aulas devem passar a realizar-se apenas em ata de 

Conselho de Turma.”  
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Coadjuvação 

Pré-escolar: 

O Professor de Educação Musical coadjuvou na vertente de Expressão Musical: 45’ 

semanais na Portagem; 45’ quinzenais a cada turma de St. António das Areias.  

 

1.º Ciclo: 

Desde o início do ano, esteve em funcionamento a coadjuvação em sala de aula nas 

áreas de Expressões Artísticas e Físico-motoras (Educação e Expressão Musical e Educação e 

Expressão Físico-Motora), concretamente 45 minutos semanais para cada turma e por área, 

tendo sido prestada pelos professores de 2.º ciclo com formação específica nas referidas 

áreas, o que se revelou muito proveitoso para os alunos.  

            Além disso, ao longo de todo o ano lectivo, existiu coadjuvação em Matemática e 

Português, prestada por duas professoras, que acompanhavam as respetivas turmas com o 

número de horas distribuídas da seguinte forma: 

Portagem – turma do 1.º/2.º anos – 10 h de coadjuvação; 

Portagem – turma do 3.º/4.º anos – 10 h de coadjuvação; 

ST – turma do 1.º/4.º anos – 5h de coadjuvação; 

ST – turma do 2.º/3.º anos – 11h de coadjuvação. 

 

2.º e 3.º Ciclos: 

Para melhorar as aprendizagens e os resultados escolares, continuou em funcionamento 

a coadjuvação em Matemática. Ocorreu em todas as turmas do 2.º ciclo e nos 8.º e 9.º anos do 

3.º ciclo. No 2.º ciclo, cada turma beneficiava de coadjuvação na maioria das aulas da 

disciplina; no 3.º 90’ semanais.  

Segundo os relatórios dos professores envolvidos, a mesma constituiu fator de 

desenvolvimento das aprendizagens dos alunos tendo contribuído para o seu sucesso.  

 

Tutorias 

 Apenas funcionaram três tutorias a alunos do 8.º ano. Por ter deixado de ser necessária, 

foi suspensa uma delas no final do 1.º período.  

 

2.2 Adequação das respostas educativas às crianças e aos alunos com necessidades 

educativas especiais (DL 3/2008, de 7 de janeiro – Regime Educativo Especial) 
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Acompanhamento Psicológico/ Apoio Psicopedagógico – EBI com JI de Ammaia 
Alunos com NEE Alunos sem NEE 

Ciclos 1º 
Ciclo 

2º 
Ciclo 

3º Ciclo Ciclos 1º 
Ciclo 

2º Ciclo 3º Ciclo 

Nº de alunos --- ---- 4 Nº de alunos 1 2 3 

Total 4 Alunos Total 6 Alunos 

 
 

Acompanhamento Psicológico/ Apoio Psicopedagógico – EBI com JI Dr. Manuel Magro 
Machado 

Alunos com NEE Alunos sem NEE 

Ciclos 1º Ciclo 2º Ciclo Ciclos 1º Ciclo 2º Ciclo 

Nº de alunos 1 1 Nº de alunos 1 ----- 

Total 2 Alunos Total 1 Aluno 

 
 

(Re)Avaliações Psicológicas/ Acompanhamento Psicológico - EBI com JI de Ammaia 
Por referência à CIF Domínios socioemocional e comportamental 

Ciclos 1º 
Ciclo 

2º 
Ciclo 

3º 
Ciclo 

Ciclos 1º Ciclo 2º 
Ciclo 

3º Ciclo 

Nº de alunos 2 1 1 Nº de alunos ------ 1 1 

Total 4 Alunos com NEE Total 2 Alunos sem NEE 

 
 

Avaliações Psicológicas - EBI com JI de Ammaia 
Por referência à CIF Domínios socioemocional e comportamental 

Ciclos 1º 

Ciclo 

2º 

Ciclo 

3º 

Ciclo 

Ciclos 1º Ciclo 2º 

Ciclo 

3º Ciclo 

Nº de alunos 1 1 ------ Nº de alunos ------ 1 1 

Total 2 Alunos Total 2 Alunos 

 
 

Avaliações Psicológicas - EBI com JI EBI com JI Dr. Manuel Magro Machado 
Por referência à CIF Domínios socioemocional e comportamental 

Ciclos 1º Ciclo 2º Ciclo Ciclos 1º Ciclo 2º Ciclo 

Nº de alunos ----- 1 Nº de alunos ------ 1 
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Total 1 Aluno Total 1 Aluno 

 
 

Distribuição do número de alunos avaliados/ acompanhados por ciclo 
Ciclos 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

Nº de alunos 6 7 9 

Total 22 Alunos 

 

Acompanhamentos psicológicos pela ITAD 

Alunos com NEE 

Ciclos 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

Nº de alunos -- 1 4 

Total 5 Alunos 

 

Avaliações/ reavaliações psicológicas pela ITAD 

Alunos com NEE 

Ciclos 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

Nº de alunos -- 1 2 

Total 3 Alunos 

 

Acompanhamentos em Terapia da Fala pela ITAD 

Alunos com NEE 

Ciclos 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

Nº de alunos 2 2 2 

Total 5 Alunos 

 

Acompanhamentos em Psicomotricidade pela ITAD 

Alunos com NEE 

Ciclos 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

Nº de alunos -- 1 2 

Total 3 Alunos 

 

Resultados dos alunos com NEE 

1.º CICLO: 4 alunos 

Resultado qualitativo: Suficiente 

Disciplinas com resultados Insuficientes – Matemática e Estudo do Meio 
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2.º CICLO: 5 alunos 

Resultado qualitativo: Muito Bom 

Disciplinas com resultados inferiores a 3: Nenhuma 

3.º CICLO: 16 alunos 

Resultado qualitativo: Bom 

(Nota: 1 aluno ficou retido no 8.º ano) 

Disciplinas com resultados inferiores a 3: Espanhol (5 alunos); História (4 alunos); Matemática (3 alunos); F.Q. (2 

alunos), EV (2 alunos); Geografia (2 alunos); Português (1 aluno), PAE (1 aluno*); CN (1 aluno) e TIC (1 aluno). 

*Nível 2 a PAE (aluno com CEI). 

Notou-se uma evolução muito positiva. 

 

2.3 Exigência e incentivo à melhoria dos desempenhos 

O Agrupamento tem tido a preocupação de melhorar as suas práticas e procedimentos, 

o que se consagra no próprio Projeto Educativo.  

Para tal, está em funcionamento o Observatório de Qualidade, que produz anualmente o 

presente relatório de autoavaliação. Periodicamente, esta equipa aplica questionários de 

satisfação à comunidade educativa, cujas conclusões são inclusas nos planos de melhoria. 

Quanto à qualidade do ensino, tem-se procurado elevar o nível de exigência com vista a 

alcançar melhores desempenhos e também fazer convergir os resultados da avaliação interna 

dos alunos com os da externa.  

Anualmente é feita uma revisão dos critérios de avaliação e de transição. 

Também a existência dos Quadros de Valor e de Excelência são uma forma de incentivo 

aos alunos para alcançarem bons resultados académicos e atitudinais.  

 

 

Quadro de Valor 
(QV) 

Quadro de Excelência 
(QE) 

 

Portagem St. António 
Total 

QV / Ci 
 

Portagem St. António 
Total 
QE 

/Ciclo 

1.ºciclo -- -- -- 8 4 12 

2.ºciclo -- -- -- 6 4 10 

3.ºciclo 1  1 2  2 

Total/QV/ Agrupamento 1 Total/QE/ Agrupamento 24 
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Evolução do n.º de alunos nos Quadros 

Quadro de Valor Quadro de Excelência 

Agrupamento 
2016/17 2017/18 

Agrupamento 
2016/17 2017/18 

3 1 26 24 

 

2.4 Metodologias ativas e experimentais no ensino das aprendizagens 

O processo de ensino e de aprendizagem, operacionalizado segundo o perfil profissional 

de cada professor, contempla, entre outras práticas, a utilização das TIC, a aplicação de 

metodologias variadas e selecionadas de acordo com as turmas, a dinamização de atividades 

diversificadas e a realização de visitas de estudos. 

 

Trabalho experimental 

Pré-escolar: 

No que diz respeito ao ensino experimental, é prática habitual nas salas de Pré-escolar a 

realização de experiências e pesquisa sobre temas relacionados com as ciências que são 

debatidos em grupo. 

Nas salas de atividades, existe também um espaço próprio para as crianças explorarem 

livremente os materiais relacionados com as ciências. 

Durante este ano letivo, foram realizadas várias experiências que foram apresentadas 

no Dia das Ciências do Agrupamento. 

 

1.º Ciclo:  

Nesta área, destacamos a visita de estudo ao Centro de Ciência Viva da Floresta, em 

Proença-a-Nova, pelo elevado grau de interesse manifestado por todos os alunos perante as 

atividades em que puderam participar e também pelo seu caráter experimental, o que lhes 

permitiu contactar com a realização de experiências aplicando o método científico de forma 

orientada por profissionais do centro, observando, experimentando, questionando e finalmente 

concluindo. Esta visita de estudo inseriu-se no grupo de atividades inicialmente planificadas no 

âmbito do Plano de Ação Estratégica do Agrupamento, na sua medida 1, onde se pretende o 

acréscimo do desenvolvimento da atividade experimental em todos os níveis de ensino. Ainda 

neste âmbito, é de referir ainda que, ao longo do ano, os alunos desenvolveram algumas 

atividades experimentais em contexto de turma com o apoio/coadjuvação de professores das 

áreas das ciências e participaram com entusiasmo e bastante interesse no Dia das Ciências do 

Agrupamento. 
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2.º e 3.º Ciclos: 

Realizou-se o Dia das Ciências, que decorreu nas duas escolas do Agrupamento 

conforme a planificação do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais. Constou 

de realização de experiências, jogos de Matemática e atividades de informática. Também se 

verificou a colaboração dos outros ciclos de ensino, com a participação dos alunos do pré-

escolar e do 1.º ciclo. 

Nas aulas de Físico-Química e de Ciências Naturais, sempre que os conteúdos o 

proporcionavam, realizaram-se experiências laboratoriais. 

 

Utilização das TIC 

Pré-escolar: 

Quanto às TIC, nas salas de atividades do Pré-escolar, existe um computador que as 

crianças utilizam livremente, com a supervisão da educadora. Fazem desenhos, textos com a 

ajuda do adulto e acedem a jogos didáticos. O computador é também usado para pesquisa e 

como auxílio de outras atividades. As crianças vão deste modo conhecendo as funções e 

vantagens das tecnologias. 

 

1.º Ciclo: 

Relativamente ao uso das Tecnologias de Informação e Comunicação, os professores 

Titulares de Turma informaram este Departamento que usaram, com alguma regularidade, as 

referidas tecnologias, disponíveis em sala de aula, para implementarem práticas pedagógicas 

diversificadas, motivadoras e potenciadoras de novas aprendizagens. De entre o leque de 

utilizações podem-se referir o visionamento de vídeos temáticos, as pesquisa na internet, as 

publicações no blog de turma, a leitura de publicações digitais, o uso de tutoriais e a realização 

de um pequeno filme (teatro de fantoches). Neste ponto também se destaca que, aos alunos 

de terceiro e quartos anos do Agrupamento são disponibilizadas aulas de Programação onde 

são iniciados nesta área. 

 

2.º e 3.º Ciclos: 

 Os professores utilizam com regularidade os meios tecnológicos disponíveis nas salas 

de aula ou deslocando-se à sala de TIC, seja pela utilização do computador e do projetor (em 

alguns casos, também o quadro interativo) para toda a turma, seja pela manipulação individual 

pelos alunos de computadores portáteis (Magalhães) ou dos PC da sala de TIC. São 

produzidos trabalhos em Word, PowerPoint ou noutros formatos conforme o solicitado nas 

diversas disciplinas. Também se utilizam os meios tecnológicos para resolução de exercícios, 
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pesquisas, acesso a aulas virtuais (como a Escola Virtual da Porto Editora ou formatos 

idênticos de outras editoras). A regularidade inscrita no PAE foi cumprida de forma geral.  

 
2.5 Valorização da dimensão artística 

 

Pré-escolar 

O domínio da Educação Artística, nas vertentes Artes Visuais, Música, Jogo Dramático/ 

Teatro, Dança, e no Domínio da Educação Física, permitiu a valorização da dimensão artística, 

fomentando a criatividade, a mundividência e a motricidade das crianças da Educação Pré-

escolar. Na vertente das Artes Visuais, foi organizada a exposição “Aprender a Arte – O olhar 

das crianças sobre os grandes pintores”, que exibiu trabalhos de arte plástica dos alunos do 

Ensino Pré-escolar do Agrupamento realizados ao longo dos últimos cinco anos. Incluiu 

igualmente trabalhos dos alunos do 1.º ciclo desenvolvidos este ano letivo. A mostra teve lugar 

no Museu Guy Fino – Tapeçarias de Portalegre e resultou da colaboração entre o 

Agrupamento, a Câmara Municipal de Portalegre, o Museu Guy Fino e a Câmara Municipal de 

Marvão. Os pintores abordados pelas crianças foram, por exemplo, Picasso, Miró, Monet, Van 

Gogh, José de Guimarães, Kandinsky, Almada Negreiros. O 1.º ciclo trabalhou sobre obras de 

Joana Vasconcelos. Toda a comunidade escolar do concelho foi convidada para a 

inauguração. 

 Na vertente da Música, foi feita a coadjuvação com o professor de Educação Musical. 

Procurou-se incentivar as crianças no contacto com vários estilos musicais e vários 

instrumentos musicais e incutir-lhes a importância da música em todas as áreas do 

desenvolvimento do Pré-escolar. 

Ao nível do Jogo Dramático/Teatro, foram vivenciadas várias experiências de 

dramatizações e expressão corporal, com situações do seu dia-a-dia e com situações de 

representação de pequenas histórias, utilizando a voz e o corpo. 

Quanto à Educação Física, foram realizadas várias atividades que proporcionaram às 

crianças vivências com o seu corpo, desenvolvendo competências a nível da flexibilidade, 

destreza física, equilíbrio e motricidade fina, entre outras. Todas as quartas-feiras, 

alternadamente, os grupos das duas salas de St.º António das Areias tiveram aulas de 

Natação, orientadas pelos professores Nuno Costa, e aulas de Educação Física, orientadas 

pelas educadoras titulares. Na Portagem, o grupo teve aulas de Educação Física, orientadas 

pela educadora titular. 

 

1.º Ciclo 
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Neste âmbito, assinala-se que, em muitas das atividades, dos projetos e/ou das 

experiências desenvolvidas, a valorização da dimensão artística foi uma preocupação que 

esteve na base da nessa escolha, aquando da sua planificação e implementação. A título de 

exemplo, referem-se algumas dessas atividades onde é possível reconhecer essa valorização: 

coadjuvação nas Expressões Artísticas, projeto com a Biblioteca Escolar e com a professora 

responsável pela Atividade Lúdico-Expressiva do Agrupamento para a concretização de várias 

peças de teatro: 

- “O Consultório Maluco”, criada e produzida pelos alunos da turma do 3.º/4.º anos da 

Portagem, levada à cena para as respetivas famílias; 

- “A Cigarra e a Formiga”, representada pelos alunos do 4.º ano da Portagem; 

- Teatro de fantoches, numa produção dos alunos da turma do 2.º/3.º anos de ST, 

representada para a turma e integrada nas atividades da Semana da Leitura; 

- “Uma Viagem à Lua”, produzida e representada pelos alunos da turma do 2.º/3.º anos 

de ST, na Biblioteca da escola para todos os alunos; 

- “O Papagaio”, produzida e representada pelos da turma do 1.º/4.º anos de ST, na 

Biblioteca da escola para todos os alunos. 

O projeto de empreendedorismo deste ano letivo, desenvolvido em articulação com o 

ensino pré-escolar, esteve completamente voltado para a valorização artística dos alunos 

envolvidos e da própria comunidade educativa. O trabalho feito ao longo do ano teve como 

objetivo final a realização de uma exposição de trabalhos dos alunos dos dois níveis de ensino 

(Pré e 1.º ciclo) em articulação, no Museu de Tapeçaria de Portalegre – Guy Fino, cuja 

inauguração foi um momento único do reconhecimento do valor do trabalho desenvolvido por 

toda a comunidade educativa e respetivas entidades do concelho de Portalegre que ajudaram 

a tornar possível esta exposição que se encontra patente ao público até setembro, no referido 

espaço.  

Neste pequeno conjunto referido, há a preocupação do desenvolvimento da capacidade 

de observação, da valorização da componente estética, do enriquecimento pessoal, do 

alargamento  de conhecimentos técnicos, da realização de trabalhos onde é possível 

desenvolver capacidades individuais pondo em prática estudos e projetos subjacentes. 

 

2.º e 3.º Ciclos 

 Existe o Clube de Artes para o 2.º Ciclo, em St. Ant.º das Areias. 

 Os trabalhos dos alunos realizados em sala de aula nas disciplinas de Educação Visual 

e Tecnológica, Educação Visual e Educação Tecnológica decoraram espaços comuns das 

duas escolas.  
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2.6 Rendibilização dos recursos educativos e do tempo dedicado às aprendizagens 

O Agrupamento é dotado de um reduzido número de professores, o que muitas vezes 

lhes dificulta a gestão do tempo para executar as múltiplas tarefas. Os recursos foram o mais 

possível rentabilizados em função das necessidades dos alunos, não tendo havido professores 

com horário zero ou incompleto.  

Houve sempre a preocupação em ocupar o tempo dos alunos com atividades úteis de 

apoio educativo ou de desenvolvimento de outras atividades. Procurou-se que os clubes não 

coincidissem com os apoios, o que foi em grande medida conseguido. 

A coadjuvação foi também uma solução pedagógica muito positiva bem como o apoio no 

1.º ciclo, com professores a tempo inteiro.  

 

2.7 Acompanhamento e supervisão da prática letiva 

Decorreu, conforme o enquadramento legal, o processo de Avaliação do Desempenho 

Docente, ficando este concluído no final do corrente ano letivo. 

Quanto às AEC, a partir das planificações em conjunto, elaboradas no início do ano, 

realizaram-se reuniões mensais entre os professores titulares de turma, que supervisionavam, 

e os professores responsáveis por aquelas atividades, de forma a monitorizar todo o processo.  

3. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

 

3.1 Diversificação das formas de avaliação 

Os Critérios Gerais de Avaliação do Agrupamento e os Critérios Específicos de 

Avaliação de Disciplina/Departamento são revistos anualmente em sede de Departamento e 

aprovados em sede de Conselho Pedagógico tendo por referência os documentos 

estruturantes emanados do Ministério da Educação. São também revistos os perfis de 

aprendizagem, como parte integrante dos critérios de avaliação. Os mesmos são aplicados 

com rigor, mas sem prejuízo de uma harmonização com o perfil individual de cada aluno e com 

as suas características, nomeadamente no que respeita a necessidades educativas especiais e 

a situações excecionais. Cada professor ajusta a aplicação dos critérios aos elementos de 

avaliação de que dispõe e cuja recolha promove da forma mais diversificada possível, sempre 

em benefício do aluno e com vista ao seu resultado pedagógico. 

Para prossecução destes objetivos é aplicada a avaliação nas suas vertentes 

diagnóstica, formativa e sumativa.  
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3.2 Aferição dos critérios e dos instrumentos de avaliação 

Todos os professores se regem pelos Critérios Gerais de Avaliação do Agrupamento e 

pelos Critérios Específicos de Avaliação de Disciplina/Departamento. Estes documentos são 

aprovados nas sedes competentes, no início de cada ano letivo. 

Em Departamento, os professores que lecionam as mesmas disciplinas constroem 

instrumentos de avaliação com conteúdos, nível de dificuldade e extensão equivalentes, mas 

sempre respeitando o perfil das turmas e, obviamente, o ano de escolaridade.  

Anualmente são comparados os resultados externos com os internos, reflexão da qual 

resultam indicações para o plano de melhoria do ano seguinte.  

 

3.3 Monitorização interna do desenvolvimento do currículo 

 

Estruturas, procedimentos e registo 

No decorrer dos três períodos, no final de cada um e no final do ano letivo, o que se 

atesta nas respetivas atas, os Conselhos de Turma, os Departamentos Curriculares e o 

Conselho Pedagógico analisam os resultados escolares, o cumprimento dos programas, a 

aplicação dos Planos de Acompanhamento Pedagógico, o decorrer das aulas de Apoio ao 

Estudo e Apoio Pedagógico, a operacionalização dos Planos de Turma, o desenvolvimento de 

atividades previstas, o acompanhamento e progresso dos alunos em REE, o resultado de 

Provas Finais de 9.º ano. A partir dessas análises, os professores procuram sistematicamente 

adaptar metodologias, recuperar aprendizagens e criar estratégias, no sentido de melhorar a 

qualidade do ensino.  

Para além disso, existe uma troca constante informal de materiais, experiências e 

conhecimentos sobre os alunos. Esse trabalho de partilha foi mais efetivamente conseguido 

nas reuniões de trabalho colaborativo. 

 

3.4 Eficácia das medidas de promoção do sucesso escolar 

 

Estruturas, procedimentos e registo 

Neste âmbito, são produzidos documentos de análise que fornecem o retorno das 

aprendizagens aos Conselhos de Turma, aos Encarregados de Educação e aos alunos, 

nomeadamente o registado em ata sobre as turmas e sobre os alunos individualmente, as 

sínteses descritivas que os Encarregados de Educação recebem, os Relatórios Finais de 

Avaliação dos Alunos em REE, os Balanços dos Apoios e Apoio ao Estudo. Todos os 
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Conselhos de Turma e Departamentos produzem balanços globais do aproveitamento dos 

alunos. 

Em todos os finais de período, o Observatório de Qualidade procede ao balanço da 

avaliação interna, o qual é discutido em sede de Conselho Pedagógico e Departamento 

Curricular. 

 

3.5 Prevenção da desistência e do abandono 

A forma fundamental de prevenção provém da relação de proximidade que o Titular / 

Diretor de Turma estabelece com o aluno e com o respetivo Encarregado de Educação. Além 

disso, depois da identificação de situações, verifica-se também a intervenção do GAAF junto do 

aluno e da sua família. Por último e sempre que identificou casos que configuravam risco de 

abandono, o Agrupamento tem estabelecido contacto imediato e continuado com a CPCJ. 
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CAPÍTULO III - LIDERANÇA E GESTÃO 

1. LIDERANÇA  

1.1 Visão estratégica e fomento do sentido de pertença e de identificação com a escola 

Deve consultar-se o ponto 3.1 Grau de satisfação da comunidade educativa, pp. 30 e 31. 

 

Documentos internos do Agrupamento 

Estão em vigor os documentos estruturantes do Agrupamento: Projeto Educativo, 

Projeto Curricular de Agrupamento, Plano Anual de Atividades e Regulamento Interno.  

 

Observatório de Qualidade 

 O Observatório de Qualidade está em funcionamento no Agrupamento com vista à 

recolha e registo sistemático e coeso dos dados de cada ano letivo. A partir deles, o 

Observatório realiza uma reflexão crítica da atividade desenvolvida produzindo o documento de 

autoavaliação anual, nos anos intermédios, ou trianual, nos anos em que se conclui a vigência 

do Projeto Educativo.  

A equipa destaca o produto final do seu trabalho – o documento exaustivo de 

autoavaliação do Agrupamento –, porquanto cumpre a múltipla função de compilação de dados 

e de atividades, reflexão avaliativa sobre o trabalho desenvolvido com referência ao Projeto 

Educativo e, finalmente, plano de melhoria da prática futura. 

Sendo, por um lado, uma súmula da vida do Agrupamento, para reflexão interna, 

constitui ainda a base para qualquer ação da Inspeção-Geral da Educação e Ciência. 

 

1.2 Valorização das lideranças intermédias 

O elo de transmissão entre os diversos órgãos e o Conselho Pedagógico é assegurada 

por todos os respetivos coordenadores de forma sistemática e contínua. 

Cada Departamento Curricular, o Conselho Geral, o Conselho Pedagógico, o Conselho 

de Diretores de Turma e os Conselhos de Turma são regulados pelos respetivos Regimentos, 

atualizados anualmente.  

No início do ano escolar, em sede de Departamento e Conselhos de Turma, os docentes 

reúnem-se para calendarizar e planificar as atividades letivas e do PAA, as quais integrarão os 

planos de turma.  

Ao longo do ano, realizam-se reuniões periódicas, que abordam assuntos relativos ao 

período de trabalho que se atravesse. Têm como objetivo dotar todos os presentes, de forma 

equitativa, das informações necessárias e relevantes para desenvolverem as suas 



Agrupamento de Escolas de Marvão                                                                                    
Autoavaliação 2017/18 

Página 58 de 75 

 

responsabilidades e preparar os vários momentos da atividade escolar. Ordinariamente, o 

Conselho de DT reúne uma vez por período e comunica frequentemente através de guiões de 

trabalho, os Departamentos Curriculares reúnem após todas as reuniões de Conselho 

Pedagógico, os Conselhos de Turma reúnem no início do ano, no meio e no final de cada 

período. Ocorre ainda uma reunião por período para articulação entre o Departamento de 1.º 

ciclo e o Departamento de Matemática e Ciências Experimentais, uma reunião semanal entre 

os professores de Matemática e uma reunião mensal entre os professores de Português de 

cada ciclo para trabalho colaborativo. 

 

1.3 Desenvolvimento de projetos, parcerias e soluções inovadoras 

 

Parcerias do Agrupamento com outras entidades 

O Agrupamento de Escolas do Concelho de Marvão desenvolve parcerias com as 

seguintes entidades: Autarquia de Marvão (município e juntas de freguesia), CPCJ, Associação 

de Pais, Centro de Saúde de Marvão, GNR e Escola Segura, Bombeiros Voluntários de 

Marvão, Associação FortificarMarvão, ITAD, diversos lares para a 3.ª idade. No caso da 

Autarquia e ITAD, existem mesmo protocolos formais celebrados.  

 

1.4 Motivação das pessoas e gestão de conflitos 

Deve consultar-se o ponto 3.1 Grau de satisfação da comunidade educativa, pp. 30 e 31. 

 

1.5 Mobilização dos recursos da comunidade educativa  

Na mobilização dos recursos destaca-se a relação com as instituições da comunidade 

envolvente e com os pais e EE, visando melhorar a resposta às necessidades identificadas. As 

parcerias e protocolos estabelecidos constituem abertura à comunidade e exploração das 

potencialidades do meio, de modo a proporcionar um efeito positivo e multiplicador de sinergias 

e de oportunidades de aprendizagem para todas as crianças e alunos. Neste âmbito, destaca- 

-se a cooperação com as várias instituições de solidariedade social e com a autarquia na 

concretização de projetos pedagógicos.  

A interação com a Câmara Municipal e com as Juntas de Freguesia tem constituído uma 

mais-valia com repercussões significativas na melhoria da qualidade do serviço educativo 

prestado à comunidade, servindo de exemplo a promoção das atividades da componente de 

apoio à família e de AEC, a disponibilização de recursos humanos, sobretudo assistentes 

operacionais, o patrocínio de iniciativas escolares (Ex. dia mundial da criança), a cedência de 

infraestruturas (piscinas e pavilhão municipal), para a realização de atividades desportivas, e a 
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limpeza/manutenção dos espaços exteriores de ambas as escolas. Também a interação com o 

Grupo Desportivo Arenense se tem revelado importante através da cedência das suas 

instalações (Centro Cultural Arenense) onde se realizam atividades culturais envolvendo toda a 

comunidade (Ex. Festa de Carnaval, Natal). Existe ainda a colaboração do Centro de Saúde, 

da Escola Segura e da CPCJ na promoção de atividades de sensibilização em ambas as 

escolas e também dos Bombeiros e Proteção Civil no apoio a simulacros para testar o plano de 

segurança do Agrupamento e sessões de sensibilização. A Associação FortificarMarvão 

constituiu também um interlocutor bastante presente em diversas atividades.  

2. GESTÃO  

 

2.1 Critérios e práticas de organização e afetação dos recursos  

A afetação dos recursos humanos tem em conta as necessidades do Agrupamento e o 

perfil dos trabalhadores relativamente aos cargos e funções a desempenhar.   

Os recursos materiais são disponibilizados de forma equitativa a todas as crianças e 

alunos possibilitando a realização de atividades e experiências educativas semelhantes. A sua 

aquisição é feita após proposta das estruturas intermédias ou por iniciativa da direção.  

Os recursos financeiros são geridos pelo Conselho Administrativo que elabora o 

orçamento, cumprindo as linhas orientadoras definidas pelo Conselho Geral. As receitas 

próprias são igualmente geridas pelo Conselho Administrativo. Todos os anos é apresentada 

ao Conselho Geral a conta de gerência para aprovação.   

  

2.2 Critérios de constituição dos grupos e turmas, de elaboração de horários e de 

distribuição de serviço  

A constituição dos grupos e turmas obedece à legislação em vigor e às orientações 

emanadas superiormente, prevalecendo critérios de natureza pedagógica, tendo em 

consideração recomendações específicas dos conselhos de docentes/turma e do conselho 

pedagógico. (art.º 328.º e 340.º do RI).  

O Conselho Pedagógico define os critérios gerais a que deve obedecer a elaboração 

dos horários e o Conselho Geral pronuncia-se sobre esses mesmos critérios.  

A elaboração de horários e distribuição de serviço dos professores obedece, 

primordialmente, a critérios de ordem pedagógica (Subsecção II – Elaboração de horários, art.º 

307 e 308 do RI e Horários das turmas de 2.º e 3.º ciclos, art.º306 do RI). Este ano, o Conselho 

Pedagógico solicitou sugestões aos diversos Departamentos Curriculares para que esta 

organização possa ser melhorada.  
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Na distribuição do serviço do pessoal não docente concilia-se a sua formação com a 

capacidade de responder a situações imprevistas de forma adequada (art.º277 do RI).  

 

2.3 Avaliação do desempenho e gestão das competências dos trabalhadores  

Todo o pessoal docente e não docente do agrupamento é avaliado de acordo com a lei 

em vigor. Esta avaliação do desempenho contribui para conhecer melhor as competências e 

perfis de cada um, o que favorece a tomada de decisão relativamente à gestão dos recursos 

humanos.  

 

2.4 Promoção do desenvolvimento profissional  

Para promover o desenvolvimento profissional, anualmente identificam-se necessidades 

de formação do pessoal docente e não docente, sendo as mesmas analisadas em reunião da 

Comissão Pedagógica do Centro de Formação de Professores do Nordeste Alentejano 

(CEFOPNA), para integrarem o seu plano de formação. As ações aprovadas pela Comissão 

são divulgadas no agrupamento por e-mail ou afixadas em local próprio, para conhecimento de 

todos os interessados.  

Os assistentes técnicos são inscritos para formação específica, paga pelo agrupamento, 

de acordo com as funções que desempenham e com os programas utilizados nos serviços.  

Sempre que a formação é limitada a um número de inscrições e abranja um departamento ou 

serviço, propõe-se que seja replicada, promovendo-se um trabalho cooperativo e de partilha de 

boas práticas.  

 

2.5 Eficácia dos circuitos de informação e comunicação interna e externa  

No Agrupamento é prática corrente transmitir na íntegra as súmulas das reuniões do 

Conselho Pedagógico a todos os professores.  

O correio eletrónico é utilizado sistematicamente para enviar informação diversa, 

convocatórias, atas, legislação e indicações de trabalho. Este meio é utilizado por todos os 

órgãos do Agrupamento (Direção, órgãos de gestão intermédia, professores entre si).  

Além da comunicação oral e/ou eletrónica, algumas informações são também 

transmitidas em suporte de papel.  

Quanto à informação e comunicação externa, além da divulgação de documentos e 

atividades na página da escola para toda a comunidade escolar, também se privilegia com os 

Encarregados de Educação o contacto pessoal, por telefone, pela caderneta escolar dos 

alunos ou por correio eletrónico.  
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3. AUTOAVALIAÇÃO E MELHORIA  

3.1 Coerência entre a autoavaliação e a ação para a melhoria  

O Plano de Melhoria decorre habitualmente da Autoavaliação realizada todos os anos no 

Agrupamento. Por sugestão da Avaliação Externa que teve lugar o ano passado, o Plano de 

Melhoria deixou de fazer parte do documento de Autoavaliação e constitui um elemento 

autónomo.  

 

3.2 Utilização dos resultados da avaliação externa na elaboração dos planos de melhoria  

Sendo os resultados obtidos pelos alunos na avaliação externa um dos aspetos 

analisados no documento de Autoavaliação, o mesmo integra, quando é caso disso, o Plano de 

Melhoria.  

Além disso e relativamente ao indicado pela IGEC no relatório de Avaliação Externa, 

reitera-se o que foi dito no ponto anterior.  

 

3.3 Envolvimento e participação da comunidade educativa na autoavaliação  

Para a produção anual do seu relatório de Autoavaliação, o Observatório de Qualidade 

recolhe dados de todos os setores do Agrupamento, solicitando, em muitos casos, textos 

específicos que nele integra.  

O documento é analisado em sede de Conselho Pedagógico e apreciado pelo Conselho 

Geral, nomeadamente no que respeita aos resultados obtidos, balanço do ano letivo e Plano de 

Melhoria, entre outros. Após essa análise, o Plano de Melhoria definitivo é observado em todos 

os Departamentos e afixado em local visível no Agrupamento.  

 

3.4 Continuidade e abrangência da autoavaliação  

A prática de autoavaliação é integrada e rotinada no desenvolvimento anual das 

atividades, tanto mais que a equipa do Observatório dispõe de tempos no horário para reuniões 

de trabalho semanais. Além do relatório de autoavaliação que produz anualmente, realiza o 

balanço dos três momentos de avaliação dos alunos, o qual é sempre levado ao Conselho 

Pedagógico e ao Conselho Municipal de Educação.   

O documento toma como linhas orientadoras o Quadro de Referência para Avaliação 

Externa das Escolas da IGEC. Nele, consta ainda um balanço do ano letivo, uma avaliação das 

metas e objetivos do Projeto Educativo e um Plano de Melhoria para o ano letivo subsequente. 

 No balanço do ano letivo e no Plano de Melhoria, a equipa realça os pontos positivos e 

oferece sugestões para melhorar os aspetos que necessitam de intervenção.  
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3.5 Impacto da autoavaliação no planeamento, na organização e nas práticas 

profissionais  

Os resultados sistematizados no decorrer do processo de avaliação do Agrupamento, 

operacionalizado no presente ano escolar no âmbito da avaliação externa e interna, 

constituem-se como um auxiliar privilegiado no planeamento, na organização e nas práticas 

profissionais.    

Também o Plano de Melhoria contribuirá para a superação dos constrangimentos 

diagnosticados, determinando algumas opções, nomeadamente na distribuição de horários, no 

funcionamento dos apoios, nas reuniões de articulação a realizar, nas parcerias a desenvolver, 

nas atividades do PAA e das várias equipas de trabalho. Pode também determinar que alunos 

ou turmas seguir e apoiar com mais proximidade.  
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CAPÍTULO IV - BALANÇO GLOBAL DO ANO LETIVO 

1. AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS E DAS METAS DO PROJETO 

EDUCATIVO  

 Este documento apresenta uma avaliação final e procura refletir sobre a consecução dos 

objetivos e das metas definidos no Projeto Educativo, os quais estiveram sempre no horizonte 

da vida do Agrupamento e serviram de orientação para a realização das atividades, conforme o 

Plano Anual de Atividades e respetivo relatório de avaliação.  

 A concretização desta avaliação baseou-se nos resultados da autoavaliação do 

Agrupamento, na monitorização do PAE, no relatório de balanço do PAA e no Regulamento 

Interno. 

 

RESULTADOS 

OBJETIVOS METAS ESTRATÉGIAS Avaliação  

1. Manter a taxa de 
sucesso escolar dos 
alunos no Ensino 
Básico  

- Não ultrapassar a 
 taxa de retenção de 
 3% 

  
- Continuação do 
acompanhamento dos alunos 
assegurando a articulação entre 
os diretores de turma, 
encarregados de educação e 
serviços de psicologia e 
educação.  
-Continuação da análise 
periódica dos resultados dos 
alunos nos conselhos de 
turma/docentes, nos 
departamentos e na Equipa da 
Avaliação Interna.  
- Continuação da elaboração de 
estatísticas por período.  
- Continuação do Apoio 
Pedagógico nas disciplinas de 
Português, Matemática e noutras 
sempre que se justifique.  
- Incentivar uma cultura de 
qualidade, exigência e 
responsabilização nos alunos e 
nos Encarregados de Educação  
- Promoção dos hábitos e 
métodos de estudo  
- Diversificação das medidas de 
apoio educativo  
- Diversificação dos 
procedimentos e instrumentos de 
avaliação diagnóstica, formativa, 
sumativa e de autoavaliação de 
modo a avaliar o 
desenvolvimento de 
competências dos alunos  
- Detetar precocemente 

Objetivo e 
meta não 
cumpridos 
 
- Ano letivo 
2016/17: taxa 
de sucesso 
95% (+ 2%) 
 
- Ano letivo 
2017/18: taxa 
de sucesso 
94% (-1%) 
 

 
2. Melhorar o 
aproveitamento global 
dos alunos a todas as 
disciplinas  

 
 

 
- Melhorar o sucesso 
escolar nas disciplinas 
de Português e 
Matemática no 2.º e 3.º 
ciclos entre 1% e 2%  
 
- Melhorar o sucesso 
escolar nas restantes 
disciplinas entre 1% a 
2% 
  
- Manter 100% de 
sucesso escolar nas 
disciplinas onde o 
mesmo já se verifica  
 
 
 
 
 
 

Objetivo 
parcialmente 
cumprido 
 
- Meta 
cumprida 
 
- Meta 
parcialmente 
cumprida 
 
- Meta não 
cumprida 
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problemas de aprendizagem  
- Melhorar a eficácia das 
medidas de apoio pedagógico  

 
 

3. Manter/ Melhorar os 
resultados escolares 
obtidos pelos alunos 
nas Provas Finais de 
Ciclo do Ensino 
Básico  

 
 

- Obter resultados 
aproximados à média  
nacional, procurando  
uma melhoria gradual  
entre 1% a 2% acima  
dessa mesma média 

 
- Refletir de forma sistemática, 
com os alunos, os resultados da 
avaliação  
- Diversificar procedimentos de 
forma a avaliar o 
desenvolvimento de 
competências dos alunos  
- Envolver e responsabilizar os 
alunos nas suas aprendizagens 
através de uma autoavaliação  
- Reforçar o envolvimento dos 
Encarregados de Educação no 
acompanhamento aos seus 
educandos  

Objetivo e 
meta 
parcialmente 
cumpridos 
 
- Português: 
O resultado 
afastou-se da 
média 
nacional  
(- 3,1%), mas 
subiu em 
termos 
absolutos (+ 
7%)  
 
- Matemática:  
O resultado 
afastou-se da 
média 
nacional  
(- 6%) e mais 
desceu em 
termos 
absolutos 
(- 8%) 

 
 

4. Assegurar 
resultados positivos 
nas Provas de 
Aferição  

 
 
 

 
 
- Obter resultados 
aproximados à média 
nacional 
 
 

 
- Refletir de forma sistemática, 
com os alunos, os resultados da 
avaliação  
- Diversificar procedimentos de 
forma a avaliar o 
desenvolvimento de 
competências dos alunos  
- Envolver e responsabilizar os 
alunos nas suas aprendizagens 
através de uma autoavaliação  
- Reforçar o envolvimento dos 
Encarregados de Educação no 
acompanhamento aos seus 
educandos  

Objetivo e 
meta 
cumpridos 
 
- Os 
resultados 
analisados 
são 
referentes ao 
ano 
2016/2017 
 
 

 
5. Melhorar o grau de 
motivação dos alunos  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
- Aumentar a 
participação dos alunos 
na vida da escola  
  

  
- Melhorar as condições de 
trabalho dos alunos, promovendo 
a melhoria e rentabilização dos 
espaços e equipamento  
- Diversificar metodologias e 
estratégias de trabalho com os 
alunos, valorizando o trabalho 
colaborativo, a pares e em grupo  
- Promover a interdisciplinaridade 
e a construção articulada do 
saber  

Objetivo e 
meta 
parcialmente 
cumpridos 
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6. Promover atividades 
de enriquecimento e 
complemento 
curricular  

 
 

 
 
- Diversificar as 
atividades  
 
- Assegurar espaços 
diferenciados da sala de 
aula  
 
- Aumentar o número de 
alunos inscritos nos 
vários clubes  
 
- Manter o bom 
funcionamento das AEC   
  

  
- Auscultar previamente a 
opinião/interesses dos alunos 
para a organização da oferta dos 
clubes/Atividades  
- Estimular o interesse dos 
alunos para a inscrição nos 
vários clubes a funcionar nas 
escolas  
- Promover exposições com a 
participação dos alunos  
- Estabelecer parcerias para 
dinamizar as atividades de 
enriquecimento curricular  
- Utilização de espaços da 
comunidade (piscinas municipais, 
ludotecas, quinta pedagógica, 
pavilhão gimnodesportivo de 
SAA…)  
- Promover visitas de estudo do 
interesse dos alunos e que 
contribuam para a sua formação 
geral  

Objetivo 
cumprido 
 
- Meta 
cumprida 
 
- Meta 
cumprida 
 
- Meta 
cumprida 
 
- Meta 
cumprida 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO 

OBJETIVOS METAS ESTRATÉGIAS Avaliação 

 
7. Desenvolver 
atividades de 
cidadania ativa  
 

 

- Garantir que todas as 
turmas desenvolvam 
projetos promotores do 
voluntariado, educação 
para a cidadania 
 
- Prosperar o número de 
parcerias estabelecidas 
com a comunidade para 
o desenvolvimento de 
projetos sobre o 
voluntariado e a 
educação para a 
cidadania 
 
 

  
- Dinamização de atividades que 
sensibilizem os alunos para a 
importância de ações de 
voluntariado e solidariedade na 
sociedade atual, do 
desenvolvimento e promoção 
para uma cidadania ativa e para 
a educação  
- Criação de uma abordagem 
transversal e interdisciplinar das 
questões do voluntariado e 
educação para a cidadania e 
educação para a saúde e o 
desporto, integrando o contributo 
das diferentes disciplinas e áreas 
disciplinares  

Objetivo 
parcialmente 
cumprido  
 
- Meta 
parcialmente 
cumprida 
 
- Meta 
parcialmente 
cumprida 
 
 
 
.  

 
8. Melhorar a 
exploração curricular 
com recurso a 
atividades 
experimentais e 
laboratoriais  
 

 
 
 
 
- Implementar a 
utilização regular da 
atividade experimental e 
laboratorial 
  
- Implementar a 
utilização de 
metodologias 
investigativas e a 
resolução de problemas  

 
- Instituição de um maior número 
de aulas de ensino experimental 
para fomentar a pesquisa e a 
resolução de problemas e 
proporcionar aprendizagens 
ativas e significativas nas 
diferentes disciplinas.  
- Monitorização pelos 
departamentos a eficácia e 
eficiência das estratégias de 
ensino experimental na melhoria 
dos resultados escolares  

Objetivo 
parcialmente 
cumprido  
 
- Meta 
cumprida 
 
- Meta 
parcialmente 
cumprida 
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9. Melhorar as 
condições de 
diferenciação 
pedagógica em sala de 
aula  

 
 

 
 
- Tornar regulares as 
metodologias de 
diferenciação 
pedagógica 
  
- Melhorar os resultados 
do Português no 3.º ciclo 
(de 84% para 88%) 
  
- Melhorar os resultados 
internos de Matemática 
nos 2.º e 3.º ciclos  
(2.º ciclo, de 80% para 
85%)  
(3.º ciclo, de 58% para 
63%) 
  
- Ter uma taxa de 
sucesso em todas as 
outras disciplinas, acima 
dos 85%  

 
- Implementação de coadjuvação 
no 1º ciclo e nas disciplinas de 2º 
e 3º ciclos, nomeadamente, a 
Português e Matemática  
– Reuniões de trabalho 
cooperativo entre os pares 
pedagógicos com vista à 
preparação das aulas.  
- Realização de reuniões de 
articulação vertical: Dep. 1.º ciclo 
com o Dep. Matemática e C. 
Experimentais e Dep. de Línguas 
(2.º e 3.º ciclos)  
- Implementação de um sistema 
de responsabilização de grupos 
de alunos rotativamente de 15 
em 15 dias, no que respeita a 
monitorizar os TPC, o 
cumprimento de tarefas, a 
disciplina na sala de aula 
(definido em conselhos de turma 
dos 2.º e 3.º ciclos)  
- Autoavaliação permanente por 
“pacotes”, a partir de perfis e 
objetivos delineados e divulgados 
aos alunos (No início de cada 
módulo ou conteúdo o professor 
deverá dotar o aluno da 
informação e folhas de registo 
necessárias para a autoavaliação 
(3.º ciclo))  
– Desenvolvimento de projetos 
de resolução de problemas da 
escola ou da comunidade com o 
contributo das várias disciplinas 
(utilização dos tempos de 
Educação para a Cidadania, 2.º e 
3.º ciclos)  

Objetivo 
parcialmente 
cumprido  
 
- Meta 
parcialmente 
cumprida 
 
- Meta 
cumprida 
 
- Meta 
cumprida 
 
- Meta 
cumprida 
 
  
 

 
10. Melhorar a 
exploração curricular 
com recurso às TIC  

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
- Aumentar a eficácia 
dos meios 
disponibilizados em sala 
de aula até 100% 
  
- Aumentar o número de 
aulas com recurso às 
TIC  

 
- Aumentar a velocidade da 
internet  
- Garantir assistência técnica – 
professor do grupo 550 a tempo 
inteiro  
- Aulas com recurso a 1 tablet ou 
computador para exploração do 
manual digital, consulta de 
eBooks, resolução de exercícios, 
pesquisas, elaboração de 
trabalhos (requisição dos tablets 
para a sala de aula ou requisição 
da sala de TIC envolvendo a 
deslocação dos alunos; cada 
disciplina por turma deverá fazer 
pelo menos 1 aula por período)  
- Disponibilização de 2 horas 

Objetivo e 
metas 
cumpridos 
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semanais pelo docente do grupo 
550 para os alunos livremente 
esclarecerem dúvidas 
informáticas e digitais, 
resolverem exercícios interativos, 
elaborarem trabalhos e 
pesquisarem ou participarem em 
jogos didáticos  
- Dinamização da utilização 
pedagógica da sala de TIC / Sala 
de aula  
– Apoio do professor de TIC aos 
docentes das várias disciplinas  

 
 
 
 
 
 
 

11. Aumentar o 
número de horas de 
prestação de apoio 
educativo 
especializado e de 
serviço técnico 
especializado para 
garantir a equidade e 
universalidade destes 
serviços  
 

 
- Proporcionar aos 
alunos do Agrupamento 
o apoio técnico 
necessário ao seu 
desenvolvimento global 
com vista ao sucesso 
escolar  
 
- Cobrir as necessidades 
de apoio individualizado 
de todos os alunos com 
NEE 
  
- Proporcionar orientação 
vocacional aos alunos do 
9.º ano  
 
- Proporcionar 
acompanhamento 
psicológico a alunos sem 
NEE  

 
- Apoio direto e individualizado 
em sala de aula e/ou em sala à 
parte (pelo professor de apoio)  
- Acompanhamento psicológico  
- Equitação terapêutica para 
alunos com alínea e) do DL 
3/2008  
- Natação para alunos com 
alínea e) do DL 3/2008  
- Terapia da fala  
- Abertura da sala do GAAF, a 
tempo inteiro  
- 7 sessões de orientação 
vocacional em cada turma de 9º 
ano  

Objetivo 
parcialmente 
cumprido 
 
- Meta 
cumprida 
 
- Meta 
parcialmente 
cumprida 
 
- Meta 
cumprida 
 
- Meta 
cumprida 
 

 
 
 

12. Assegurar / 
Reforçar a articulação 
curricular e a 
coordenação 
pedagógica interciclos  

 
 

- Disseminação de boas 
práticas educativas  
 
- Promover o trabalho 
colaborativo interpares 
  
- Tornar, de modo 
gradual, o trabalho 
interpares numa prática 
corrente 
  
- Alcançar uma maior 
eficácia na aferição de 
metodologias e dos 
efeitos pedagógicos 
pretendidos 

 
- Promover a coadjuvação 
sempre que se considerar 
necessário  
- Incentivar a cooperação entre 
os docentes para a partilha de 
materiais e experiências para a 
adoção de metodologias intra e 
interdepartamentais  
- Promover a articulação 
pedagógica entre os vários níveis 
de ensino identificando áreas 
prioritárias de intervenção com 
especial relevo nas disciplinas 
com menor sucesso educativo  

Objetivo 
cumprido 
 
- Meta 
cumprida 
 
- Meta 
cumprida 
 
- Meta 
cumprida 
 
- Meta 
cumprida 
 

 
13. Apoiar os alunos 
que revelam 
problemáticas 
limitadoras do  

 
 
 
- Procurar prover na 
totalidade os casos  

 
- Detetar os alunos com 
dificuldades económicas e 
encaminhá-los para o GAAF, 
através do professor titular/DT  

Objetivo e 
meta 
cumpridos 
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sucesso educativo 
(emocionais, 
económicas, sociais, 
familiares, clínicas 

…) 

 - Promover ações de distribuição 
de bens alimentares ou vestuário 
para apoiar as famílias  
- Proporcionar aos alunos o 
reforço alimentar no âmbito de 
programas específicos  
- Estabelecer parcerias com os 
serviços sociais e de saúde 
locais para encaminhamento e 
acompanhamento dos alunos  
- Assegurar a colocação de 
docentes/técnicos especializados 
para assegurar os apoios 
adequados aos alunos  
- Responsabilização efetiva dos 
alunos e EE na prestação das 
tutorias e outros apoios  
- Organização de programas de 
tutorias  
- Assegurar o diagnóstico, o 
encaminhamento e o 
acompanhamento dos alunos  

 
 
14. Reconhecer 
comportamentos 
meritórios dos alunos 
do ensino básico  

 
 

 
 
 
- Manter os Quadros de 
Valor e de Excelência  
 

 
- Reconhecer os alunos que 
revelam grandes capacidades ou 
atitudes exemplares de 
superação das dificuldades ou 
que desenvolvam iniciativas ou 
ações, igualmente exemplares de 
benefício claramente social ou 
comunitárias ou de expressão de 
solidariedade, na escola ou fora 
dela. (Quadro de Valor)  
- Reconhecer os alunos que 
revelam excelentes resultados 
escolares e produzem trabalhos 
académicos ou realizam 
atividades de excelente 
qualidade, quer no domínio 
curricular, quer no domínio dos 
complementos curriculares 
(Quadro de Excelência)  
- Criar um Quadro de Honra onde 
será colocada a fotografia dos 
melhores alunos ou grupo de 
alunos, com a devida autorização 
dos Encarregados de Educação, 
durante o tempo indeterminado, 
para conhecimento de toda a 
comunidade educativa. (Será 
elaborado o respetivo 
regulamento para aprovação em 
conselho  
pedagógico) 

Objetivo e 
metas 
cumpridos 
 
 
. 

 
15. Atuar na 

 
  

 
- Reforçar medidas que 

Objetivo e 
meta 
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prevenção e controle 
das situações de 
indisciplina  

 
 

 
- Diminuir, no máximo 
possível, o número de 
comportamentos 
disruptivos dos alunos  
 

promovam a disciplina em todo o 
contexto educativo  
- Sensibilizar os alunos para os 
valores da cidadania, 
interculturalidade e respeito pelas 
diferenças  
- Articular as situações de 
indisciplina com o GAAF  
- Alargar o programa de tutorias 
para acompanhamento dos 
alunos com problemas de 
indisciplina, articulando com o 
GAAF  
- Agilizar os procedimentos de 
encaminhamento das 
participações disciplinares  
- Reduzir o número de 
participações disciplinares  
- Informar e responsabilizar os 
pais/EE por eventuais danos e 
prejuízos causados pelos seus 
educandos  
- Punir os alunos que não 
cumpram os seus deveres de 
acordo com a legislação em vigor 
(estatuto do aluno)  
- Articular com os organismos / 
instituições que possam apoiar o 
Agrupamento (Escola Segura, 
CPCJ, GNR de Marvão,…)  
- Trabalhar em conjunto com a 
Associação de Pais, em 
situações extremas de 
indisciplina  
- Solicitar a manutenção/ 
aumento do número de horas 
para apoio psicológico atribuídos 
ao Agrupamento  

parcialmente 
cumpridos 
 
 

 
16. Promover a 
igualdade de 
oportunidades em 
ambas as escolas do 
Agrupamento  
 

 
 
 
 
 
 
- Oferecer o mesmo 
número / tipo de 
atividades em ambas as 
escolas  
 

 
- Proporcionar aos alunos de 
ambas as escolas as mesmas 
oportunidades ao nível das 
atividades curriculares e não 
curriculares  
- Simplificar os meios de 
comunicação entre as estruturas 
de coordenação e se possível 
usar a plataforma Moodle  
- Aumentar o interesse dos 
alunos pela partilha de 
experiências  
- Melhorar os processos de 
comunicação e circulação da 
informação nas escolas  
- Aumentar a troca de informação 
entre os vários responsáveis  

Objetivo e 
meta 
cumpridos 
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17. Promover a 
participação ativa dos 
pais /EE no processo 
de ensino e 
aprendizagem dos 
seus educandos  

 
 

 
 
- Aumentar o número de 
intervenções dos pais/EE 
no processo de ensino e 
aprendizagem  
 

 
- Receção aos pais/EE no início 
do ano letivo através dos 
professores titulares de 
turma/DT, para os informar da 
importância do seu 
acompanhamento no percurso 
escolar dos seus educandos e da 
organização da escola  
- Entrega dos registos de 
avaliação em reuniões 
convocadas para o efeito no final 
de cada período letivo  
-Disponibilizar/Divulgar aos 
alunos e EE os documentos 
estruturantes da escola (PEA, 
PCA, PAA, PCT e RI)  
- Intensificar os contactos entre 
os DT e os pais/EE para 
promoverem estratégias que 
contribuam para o sucesso 
escolar  
- Colaborar e apoiar a 
Associação de Pais e EE no 
desenvolvimento das suas ações 
junto da comunidade  
- Fomentar a participação e o 
envolvimento dos pais/EE nas 
atividades realizadas na escola  

Objetivo e 
meta 
parcialmente 
cumpridos 
 

18. Promover a 
participação da 
comunidade na vida 
das escolas  
 
 

  
 
 
- Aumentar o número de 
atividades que 
promovam a 
participação/relação 
entre a escola e a 
comunidade  
 

 
- Abrir as escolas à comunidade  
- Estabelecer 
parcerias/protocolos para a 
realização de atividades  
- Convidar a comunidade a 
participar nas atividades 
promovidas pela escola  
- Cooperar com a autarquia nas 
atividades que esta promova a 
nível da educação e da cultura  

Objetivo e 
meta 
cumpridos 
 
 

LIDERANÇA E GESTÃO  

OBJETIVOS METAS ESTRATÉGIAS Avaliação 

19. Promover uma 
gestão adequada dos 
recursos humanos e 
materiais  

 

 
- Possuir os recursos 
humanos, materiais e 
pedagógicos necessários 
em ambas as escolas  

 

 
- Distribuir os recursos humanos 
de modo a dar resposta às 
necessidades do Agrupamento  
- Elaborar/Reformular horários 
que facilitem a eficiência dos 
serviços  
- Atualizar inventários de material 
didático existente nas salas de 
aula e nos espaços desportivos  
- Rentabilizar e partilhar os 
recursos existentes no 
Agrupamento  

Objetivo e 
meta 
cumpridos 
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2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 No final do ano letivo, concluída a Autoavaliação do Agrupamento, considera-se que se 

conseguiu manter um nível satisfatório de desempenho em função das aprendizagens dos 

alunos e que se atingiu o cumprimento da maioria das metas do Projeto Educativo (nove 

objetivos foram cumpridos na íntegra e nove parcialmente). Sublinhe-se que os desígnios ali 

consignados deverão ser efetivados ao longo de três anos e não necessariamente apenas 

num. Em grande parte das áreas avaliadas, são evidentes diversos pontos fortes, tendo-se 

verificado práticas pedagógicas e organizacionais adequadas e eficientes. No entanto, é 

possível identificar algumas fragilidades e aspetos a melhorar. 

 No âmbito dos conselhos de turma, os professores mantiveram procedimentos de 

acompanhamento, reforço e recuperação de aprendizagens e monitorização do 

comportamento. As necessidades educativas dos alunos foram bem identificadas, tendo sido 

implementados apoios nos momentos próprios, os quais contribuíram para o sucesso educativo 

da maioria dos alunos. Dentro do possível, os alunos com NEE foram apoiados de acordo com 

as necessidades que iam apresentando de uma forma dinâmica, contínua, procedendo-se aos 

necessários ajustes ao longo do ano letivo. Os professores desenvolveram atividades com 

recurso às TIC e diversificaram estratégias pedagógicas.  

No presente ano letivo, o grau de sucesso do Agrupamento baixou um ponto percentual, 

situando-se agora em 94%, o que se considera ainda Muito Bom; não se interpreta como 

alteração relevante. Quanto à qualidade do sucesso, nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, a 

percentagem de níveis 4 e 5 atribuídos nas disciplinas teóricas do currículo varia entre os 31% 

e os 62%. No ano anterior, entre os 33% e os 52%, o que se interpreta como uma certa 

estabilidade. Acrescente-se que 68% dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos transitaram apenas com 

níveis iguais ou superiores a 3.  

Relativamente ao Plano de Melhoria, as taxas de sucesso na avaliação interna atingiram 

o proposto em larga maioria, tendo-o ultrapassado em alguns casos. No 1.º ciclo, verificou-se 

uma melhoria no Português e uma descida de Matemática e Estudo do Meio; o Inglês manteve-

se nos 100%. No 2.º ciclo, quase todas as disciplinas mantiveram os 100% de sucesso. A 

Matemática subiu 10%, o Inglês, 5%, e as Ciências Naturais, 2%. No 3.º ciclo, subiram quatro 

disciplinas: Inglês (19%), Matemática (17%), FQ (3%), CN (1%). Desceram História (21%), 

Geografia (9%), Espanhol (5%), Português (2%). No geral, os resultados foram satisfatórios 

embora algumas descidas se possam explicar pelo perfil particular e difícil que as duas turmas 

de 8.º ano continuaram a apresentar e, sobretudo as duas turmas de 7.º ano, como ficou 

descrito nas devidas sedes.   
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Desta forma, pode dizer-se que o impacto das atividades nas aprendizagens foi visível 

na maioria dos alunos. Considera-se que o Agrupamento continuou a nortear a seleção, 

planificação e operacionalização das suas atividades em função do respetivo valor pedagógico 

e do impacto que as mesmas teriam nas aprendizagens dos alunos. O corpo docente 

preocupou-se com a qualidade do sucesso, através do nível de exigência e evitando processos 

de facilitação da avaliação em detrimento da real aprendizagem. Ainda assim, o 

comportamento e atitudes dos alunos de 7.º e 8.º anos impediu o desenvolvimento de algumas 

atividades. 

Os clubes foram pensados para desenvolver aspetos não curriculares, mas 

potenciadores de competências transversais. O mesmo se aplica às AAAF, à CAF e às AEC. A 

Educação para Cidadania concorreu para os mesmos objetivos, incutindo nos alunos noções e 

práticas de cidadania, nas quais se incluem as orientações no que respeita a atitudes e 

comportamentos no espaço escolar. 

O funcionamento dos apoios pedagógicos revelou-se particularmente importante, quer 

pela sua diversidade, como pela obediência às necessidades contínuas dos alunos e turmas. 

Continuou a verificar-se alguma falta de assiduidade no 3.º ciclo, não tendo sido possível 

corrigir esse comportamento apesar dos esforços junto dos alunos e dos Encarregados de 

Educação.  

Também as coadjuvações em funcionamento se revelaram vantajosas para a 

progressão das aprendizagens dos alunos. O acompanhamento psicológico pode igualmente 

inscrever-se nas medidas oferecidas pelo Agrupamento para a promoção do sucesso escolar já 

que concorre para o equilíbrio global do aluno. O apoio para potenciar aprendizagens permitiu 

ir um pouco mais além no desenvolvimento de competências e na preparação para as provas 

finais de 9.º ano. O apoio especializado de que os alunos em REE beneficiaram permitiu o 

desenvolvimento das suas capacidades, tendo em conta o seu perfil de funcionalidade.  

Conclui-se que todas as atividades se repercutiram positivamente nas aprendizagens 

dos alunos, pois a taxa de sucesso foi de 94%. 

No PAA, é possível verificar que as atividades decorrem dos conteúdos programáticos. 

Após a sua realização, todas foram avaliadas, tendo em conta a sua pertinência e 

aproveitamento em sala de aula. Ficou também registado que não prejudicaram o decorrer das 

aulas, fosse por excesso, fosse por inadequação de horários. O respetivo balanço é muito 

positivo tendo ele continuado a revelar-se muito rico e variado e tendo constituído um motor de 

aprendizagens e de participação. As atividades foram pensadas em função das metas do 

Projeto Educativo e dos conteúdos programáticos das disciplinas. Todos os Departamentos 
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participaram com a promoção de ações diversas. A adesão dos alunos foi considerada boa. 

Verificou-se a participação de entidades externas à escola. 

Os resultados dos alunos com NEE foram satisfatórios. As professoras de apoio 

desenvolvem um trabalho criterioso e com uma boa gestão do tempo disponibilizado a cada 

caso, dentro das possibilidades dos seus horários. No entanto, continua a ser manifesta a 

insuficiência dos recursos humanos nesta equipa para atender às necessidades dos alunos em 

REE visto que não foi possível prestar apoio direto a todos eles. Continua a ser necessário 

mais um professor de Educação Especial com horário completo.  

É de salientar também pela positiva o serviço prestado pela psicóloga embora também o 

alargamento do seu horário para tempo inteiro seja um imperativo, tendo em conta o número 

de alunos a necessitar de acompanhamento psicológico.  

Para complementar os apoios técnicos prestados aos alunos do Agrupamento, foi 

possível manter o protocolo com a ITAD, que assegurou acompanhamento psicológico, terapia 

da fala e psicomotricidade a muitos alunos. 

Da avaliação efetuada à consecução dos 19 objetivos do Projeto Educativo, verificou-se 

terem sido cumpridos 9, na totalidade, e 9, parcialmente; apenas 1 não foi cumprido. A 

incompletude deve-se ao facto de terem sido cumpridas 24 metas, na totalidade, 9, 

parcialmente, e não se terem cumprido apenas 3.  

 Quanto ao Plano de Ação Estratégica em vigência e cujo grau de consecução foi sendo 

monitorizado ao longo do ano em sede de Departamento, de Conselho de Turma e de 

Conselho Pedagógico, pode dizer-se que o mesmo foi implementado satisfatoriamente embora 

com as dificuldades decorrentes de não terem sido afetos ao Agrupamento alguns recursos 

humanos e materiais que estavam nele contemplados.  

 É necessário reforçar estratégias para melhorar alguns aspetos que internamente foram 

identificados como menos conseguidos, designadamente alguma indisciplina (embora se tenha 

atenuado durante este ano letivo), sobretudo fora da sala de aula, mas também dentro dela. 

Este aspeto negativo exige a continuidade da intervenção permanente de todos os elementos 

da comunidade educativa. A intervenção da Direção, dos Diretores de Turma e dos Conselhos 

de Turma, das professoras de apoio e dos funcionários continuará a ser determinante. Deverá 

intensificar-se o trabalho com os delegados de turma. Professores e funcionários devem intervir 

permanente e concertadamente em qualquer momento ou espaço do recinto escolar e advertir 

qualquer aluno, sempre que necessário. Os contactos regulares com os Encarregados de 

Educação são condição fundamental para a construção de um processo de melhoria dos 

comportamentos.  
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 Quanto aos resultados externos obtidos nas Provas Finais de 9.º ano, continuam a 

situar-se a um nível satisfatório. A Português, apesar de a média dos resultados ser inferior em 

3% à média nacional, os mesmos situam-se a um nível muito satisfatório (63%). A Matemática 

baixou no que respeita tanto à média dos resultados como à aproximação à média nacional. 

Ainda assim, nenhum aluno alterou a classificação final em resultado da Prova Final.  

Há ainda que indicar os alunos a acompanhar, para os quais devem ser adotadas 

estratégias concertadas entre professores e funcionários: 

7.º ano – Daniel Chatelain; 

7.º ano – David Silva; 

7.º ano – Rafael Mourato; 

7.º ano – Emily Carrilho; 

7.º ano – Rui Nunes; 

8.º ano – Diana Batista; 

8.º ano – Francisco Marques; 

8.º ano – Rúben Pires; 

8.º ano – Rui Boto; 

9.º ano  – João Cordas; 

9.º ano – Bruno Oliveira;  

9.º ano – João Garcia; 

9.º ano – Rodrigo Ferro. 

Para concluir, os objetivos/metas identificados como não tendo sido atingidos na sua 

totalidade serão contemplados no Plano de Melhoria para 2018/19. 
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CAPÍTULO V – PLANO DE MELHORIA PARA 2018/19 

 

O Plano de Melhoria inclui-se formalmente na Autoavaliação, mas apresenta-se como 

documento autónomo. No entanto, ressalva-se a sequencialidade e a interligação intrínseca 

dos dois documentos. O Plano de Melhoria é, assim, inalienável da Autoavaliação.  

Além disso, apresenta-se, também à parte, a avaliação do Plano de Melhoria para 

2017/18, em vigor no ano letivo que agora termina.  

 

 


