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Sumário Executivo
O Relatório de Progresso do Contrato de Autonomia relativo ao ano letivo
2017/2018 tem como referencial os dados de 2016/2017 e o contratado de
referência e está organizado, fundamentalmente, em seis pontos. No primeiro,
a introdução das linhas de ação e os itens referenciais. No segundo, fazemos a
sistematização e apresentação dos resultados, ilustrados por gráficos e
indicadores de sucesso. Foi também introduzida a análise do relatório da
Avaliação das Provas de Aferição dos 2.º, 5.º e 8.º anos, realizadas nos anos
letivos 2016/17 e 2017/2018.
Os terceiro e quarto pontos referem-se à evolução do abandono escolar,
absentismo e indisciplina, Plano de Ação Tutorial, Educação Especial e criação
do PIEF/Projeto “Arco Maior”.
O quinto apresenta a avaliação do Plano de Ação Estratégico, com as
Ações, Projetos e Atividades dos Eixos de Intervenção, as Estratégias
utilizadas, os Recursos e Parcerias de resposta, o grau de Concretização e as
Sugestões de Melhoria, com vista a aplicar os princípios orientadores do
Projeto Educativo (Visão, Missão, Valores e Finalidades).
O sexto, os compromissos que assumimos para o próximo mandato.
A recolha e análise dos dados resulta da triangulação dos vários
instrumentos convocados para análise (e.g. Relatório Intermédio e Final TEIP,
Plano Plurianual de Melhoria, Relatórios dos diversos setores: Direção, Equipa
TEIP, Gabinete de Intervenção Social, Gabinete de Psicologia, Departamento
de Educação Especial, Coordenação do Plano de Ação Tutorial, Biblioteca
Escolar, Coordenação do Projeto “Sala de Estudo”, Coordenação do Desporto
Escolar, Coordenação do Ensino Vocacional), sessões de trabalho conjunta,
sob a forma de reuniões com o Diretor, Consultora Externa, Coordenador TEIP,
Coordenadora da Autoavaliação, Presidente do Conselho Geral, as metas
contratualizadas no primeiro Contrato de Autonomia e os valores que atingimos
no final de 2016/2017 - fim do quatriénio desse mesmo Contrato.
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A operacionalização do Contrato de Autonomia resulta assim do esforço da
Comunidade Educativa, com especial relevo para a equipa restrita que tem
como missão Educar para o desenvolvimento humano, que se traduz por
“Um projeto em comum com o melhor de cada um” e persegue a visão e
eixos de ação plasmados no Projeto Educativo, nomeadamente nos campos:
(1) Apoio à melhoria das aprendizagens; (2) Absentismo, Abandono e
Indisciplina; (3) Organização e Gestão; e (4) Relação Escola-FamíliaComunidade e Parcerias.
Para os próximos anos letivos, o Plano Plurianual de Melhoria aponta novas
Linhas Orientadoras para a sua elaboração enquadrando a operacionalização
em 3 Eixos: (1) Cultura de escola e lideranças pedagógicas; (2) Gestão
curricular e (3) Parcerias e comunidade.
Os pontos de melhoria para o biénio do CA continuarão a incidir sobre os
eixos identificados como prioritários, nomeadamente no Eixo Gestão Curricular
(Domínios: Sucesso escolar na avaliação interna e externa; Interrupção
precoce do percurso escolar e Práticas pedagógicas).
O sentido é “facilitar a aprendizagem e o desenvolvimento integral por via da
operacionalização de eixos e linhas estratégicas que visam a qualidade e o
sucesso educativo” (cf. PETEIP 2015/18, pág.7).

Neste âmbito, a publicação dos Decretos-Lei n.º 54/2018 (Educação
Inclusiva) e n.º 55/2018, de 6 de julho (Autonomia e Flexibilidade Curricular)
apresentam-se como contínuos desafios numa escola que, sendo democrática,
se preocupa e aposta nas especificidades de cada um com vista a uma
sociedade cada vez mais exigente e plural.
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Introdução
O Agrupamento de Escolas D. Pedro I viu o seu Contrato de Autonomia (CA)
homologado em julho de 2013. Um ano depois, julho de 2014, a Comissão de
Acompanhamento avalia o Contrato e o Plano de Ação de 2012/2013. Em
outubro de 2014 é apresentado o relatório de progresso de 2012/13 e de
2013/14. E, em 2 de junho de 2015, a DGEstE toma conhecimento do relatório
e em presença da nova Comissão de Acompanhamento 1 foi elaborado um
parecer favorável à renovação do Contrato de Autonomia. Em 27 de agosto, o
MEC, através de reunião tida em Lisboa com o Diretor e o Presidente do
Conselho Geral, decidiu atribuir mais meio Recurso Humano (11 horas) pelo
cumprimento das metas alcançadas. Nos dias 5 e 6 de maio de 2015, o
Agrupamento teve uma avaliação ao Contrato de Autonomia por parte da
Inspeção-Geral da Educação e Ciência – Área Territorial de Inspeção do Norte,
de que resultou a seguinte apreciação: “a avaliação global da execução do
contrato de autonomia é positiva, nos termos do artigo 10.º da Portaria n.º
265/2012, de 30 de agosto”.
Os pareceres favoráveis e a inexistência de orientações superiores da
Tutela, induziram-nos a prolongar por mais um ano letivo o Contrato.
A 21 de agosto de 2018, a Diretora-Geral dos Estabelecimentos Escolares
celebrou com o Diretor do Agrupamento de Escolas D. Pedro I uma adenda ao
Contrato de Autonomia, tendo como Cláusula Única: “O presente contrato é
renovado por dois anos escolares, vigorando até 31 de agosto de 2020”.
Aumentar os índices de sucesso e a qualidade de educação é para nós o
desafio

que

desejamos

continuar.

Nesse

propósito,

consideramos

a

necessidade de apresentar o relatório de progresso, uma vez que os Recursos
Humanos atribuídos através deste Contrato são fundamentais para a
operacionalização desse desiderato. Horizonte que nos projeta para outros
referenciais: resultados atingidos no final do 4.º ano do 1.º Contrato
(2016/2017). No entanto, os valores contratualizados em julho de 2013 serão
sempre o nosso ponto de partida.

1

Representantes do Agrupamento de Escolas, DGAE, DGE, Associação de Pais e EE e
DGEstE.
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Vamos ainda referenciar os dados constantes no relatório do IAVE sobre as
Provas de Aferição de 2.º, 5.º e 8.º anos.
Finalmente, o Projeto Socioeducativo Arco Maior, ao qual o Agrupamento
aderiu numa parceria com o Ministério da Educação, Instituto do Emprego e
Formação Profissional, a Universidade Católica, a Santa Casa da Misericórdia
e a Fundação Soares dos Santos, contribuindo no combate ao abandono
escolar e à delinquência, dando respostas diferenciadas para a inserção social
dos jovens através da aprendizagem e da construção de um projeto de vida,
será alvo de reflexão.
Metodologicamente utilizamos uma matriz plural e, portanto, recorremos a
dados de natureza quantitativa e qualitativa, com a finalidade de explicitar os
resultados conseguidos e projetar o futuro.

Em termos gerais, os objetivos têm sido:
a) Promover a melhoria das aprendizagens e do sucesso educativo;
b) Combater o abandono escolar, o absentismo e a indisciplina;
c) Melhorar o serviço educativo em ordem à eficácia do agrupamento
ao sucesso dos alunos.

Futuramente, os objetivos do Contrato de Autonomia serão reformulados e
priorizados de acordo com o Plano Plurianual de Melhoria, inspirando-se no
Perfil dos Alunos para o século XXI e nas Aprendizagens Essenciais.

Efetivamente, a meta foi (1) Aumentar a taxa global de sucesso escolar,
nomeadamente, ao nível do sucesso, da qualidade e avaliação externa.
Na prática, visamos:
a) Continuar a tendência de melhoria das aprendizagens e do
sucesso educativo, identificando causas de insucesso e intervindo de
forma eficaz;
b) Combater o absentismo e a indisciplina; evitar manter os níveis de
abandono escolar articulando com as instituições responsáveis;
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c) Melhorar a organização e gestão das escolas do Agrupamento,
em ordem a aperfeiçoar os processos de comunicação, melhorar e
atualizar equipamentos específicos, em especial os equipamentos
tecnológicos, apostar na formação docente e não docente, valorizar
as lideranças intermédias e promover a articulação das várias
lideranças.

1. Apresentação Gráfica dos Resultados
1.1

Taxas de Sucesso

Melhorar os resultados escolares e aumentar a taxa global de sucesso é um
dos objetivos delineados e assumidos no CA. A apresentação gráfica dos
dados permite, em cada ano letivo e ciclo perceber o movimento de
aproximação do conseguido em relação aos valores de referência assumidos.

Taxa de sucesso - 1º Ciclo
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80%

98,3%

(variação em relação ao valor de referência)

100%

60%

6,29%
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0%

-20%
Contratado de
referência

Gráfico 1: Taxa de sucesso do 1.º Ciclo
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Taxa de sucesso - 2º Ciclo
(Variação em relação ao valor de referência)
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Gráfico 2: Taxa de sucesso do 2.º Ciclo.

Taxa de sucesso - 3º Ciclo
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Gráfico 3: Taxa de sucesso do 3.º Ciclo.
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Da análise, percebemos que os valores são muito positivos e de clara
melhoria face aos dados de partida. Ao nível do 1.º ciclo, a evolução é de
6,29% em relação ao valor de referência, no 2.º ciclo a evolução é de 4,25% e
no 3.º ciclo é de 8,38%.
Estes resultados de sucesso, em todos os níveis de ensino, demonstram
que a reflexão sobre as estratégias de ação a nível da aprendizagem e
envolvimento com a escola tem sido interventiva na prática letiva e realizada
com sucesso.

1.2 Classificações Positivas
O critério de sucesso assumido estima-se pelo número de classificações
iguais ou superiores a nível 3 a todas as disciplinas. Os gráficos seguintes
revelam o ponto de situação alcançado e a sua variabilidade.

Classificação positiva - 1º Ciclo
(Variação em relação ao valor de referência)
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Gráfico 4: Classificação positiva do 1.º Ciclo.
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A elevada percentagem de alunos que obtém resultados de sucesso em
todas as disciplinas continua muito próximo do valor contratualizado, embora
se constate um ligeiro decréscimo no 1.º ciclo.

Esta realidade está a ser alvo de reflexão a fim de serem redefinição
estratégias de intervenção e definição de ações adequadas e que constituirão
no Plano Plurianual de Melhoria para 2018/2021.

Classificação positiva - 2º Ciclo
(variação em relação ao valor de referência)
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Gráfico 5: Classificação positiva do 2.º Ciclo.

No 2.º ciclo, tem sido evidente a evolução positiva da percentagem de
classificações em relação ao valor contratualizado, revelando a eficácia das
medidas implementadas nas Ações de Apoio à Melhoria das Aprendizagens.
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Aumento de classificação positiva - 3º Ciclo
(variação em relação ao valor de referência)
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Gráfico 6: Classificação positiva do 3.º Ciclo.

No 3.º ciclo, verifica-se uma evolução positiva muito significativa em relação
ao ano letivo anterior e em relação ao valor contratualizado.
Os resultados de sucesso, em todos os níveis de ensino, demonstram que a
reflexão sobre as estratégias de ação a nível da aprendizagem e envolvimento
com a escola tem sido interventiva na prática letiva e realizada com sucesso.
As pequenas oscilações verificadas ao longo da vigência do CA têm ajudado
a perceber especificidades e ajudado a encontrar respostas mais ajustadas à
realidade do nosso Agrupamento e gerado a oportunidade para incluir outras
formas de intervenção.
1.3

Avaliação Externa – Provas de Aferição

A Comunidade Educativa revelou um enorme empenho na realização das
Provas de Aferição, visível na presença dos alunos.

Ano letivo 2016/2017
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No 2.º ano, dos 235 alunos inscritos, faltaram 2 alunos à prova de
Português, 3 à de Matemática e 4 à de Expressões.
No 5.º ano, dos 293 alunos inscritos, faltaram 5 alunos à prova de História e
Geografia de Portugal e 8 à de Matemática e Ciências Naturais
No 8.º ano, dos 114 alunos inscritos, faltaram à prova de Português 3 alunos
e 1 à de Ciências Naturais e Físico Química.

Domínios avaliados:

(A) conhecer/reproduzir; (B) aplicar/interpretar; (C) raciocinar/criar
2.º ano:
Português e Estudo do Meio - Os resultados do Agrupamento, na grande maioria dos
domínios, são superiores ao desempenho nacional e muito semelhante ao
desempenho da NUTS III.
(A): +3,6% do que o desempenho nacional; +1,5% do que o desempenho da NUTSIII
(B): +3,4% do que o desempenho nacional; +0,6% do que o desempenho da NUTSIII
(C): +2,4% do que o desempenho nacional; -0,2% do que o desempenho da NUTSIII

Matemática - Em quase todos os domínios os resultados são superiores ao
desempenho nacional e muito semelhante ao desempenho da NUTSIII.
(A): +6,0% do que o desempenho nacional; +3,6% do que o desempenho da NUTSIII
(B): +3,1% do que o desempenho nacional; -0,3% do que o desempenho da NUTSIII
(C): +4,8% do que o desempenho nacional; +1,2% do que o desempenho da NUTSIII

Estudo do Meio - Os resultados, embora com uma ligeira oscilação negativa, estão,
em linha com o desempenho nacional e com a NUTS III.
(A): +4,9% do que o desempenho nacional; +3,2% do que o desempenho da NUTSIII
(B): -0,2% do que o desempenho nacional; -2,9% do que o desempenho da NUTSIII
(C): +1,3% do que o desempenho nacional; -1,7% do que o desempenho da NUTSIII
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Expressão Artística - Em todos os domínios os resultados são muito superiores ao
desempenho nacional e ao desempenho da NUTS III.
(A): +11,8% do que o desempenho nacional; +10,1% do que o desempenho da
NUTSIII
(B): +9,9% do que o desempenho nacional; +8,0% do que o desempenho da NUTSIII
(C): +9,0% do que o desempenho nacional; +7,1% do que o desempenho da NUTSIII

Expressões

Físico

Motoras

-

Em

todos

os

domínios

os

resultados

são

significativamente superiores ao desempenho nacional e ao desempenho da NUTS III.
(A): +7,5% do que o desempenho nacional; +6,6% do que o desempenho da NUTSIII
(B): +5,2% do que o desempenho nacional; +3,9% do que o desempenho da NUTSIII
(C): +5,3% do que o desempenho nacional; +4,7% do que o desempenho da NUTSIII

5.º ano:
História e Geografia de Portugal – Desvio de -8,7% em relação ao desempenho
nacional e -4,3% em relação ao desempenho da NUTS III.
(A): -9,2% do que o desempenho nacional; -4,1% do que o desempenho da NUTSIII
(B): -8,2% do que o desempenho nacional; -4,8% do que o desempenho da NUTSIII
(C): -8,7% do que o desempenho nacional; -4,0% do que o desempenho da NUTSIII

Matemática e Ciências Naturais – Desvio de -1,7% em relação ao desempenho
nacional e -4,0% em relação ao desempenho da NUTS III.
(A): -2,4% do que o desempenho nacional; -4,7% do que o desempenho da NUTSIII
(B): -1,5% do que o desempenho nacional; -3,3% do que o desempenho da NUTSIII
(C): -1,4% do que o desempenho nacional; -4,2% do que o desempenho da NUTSIII

8.º ano:
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Português – Desvio de +12,4% em relação ao desempenho nacional e +10,7% do
desempenho da NUTS III.
(A): +13,1% do que o desempenho nacional; +12,3% do que o desempenho da
NUTSIII
(B): +9,5% do que o desempenho nacional; +7,6% do que o desempenho da NUTSIII
(C): +14,7% do que o desempenho nacional; +12,4% do que o desempenho da
NUTSIII

Ciências Naturais e Físico Química – Desvio de +14% em relação ao desempenho
nacional e +13,3% do desempenho da NUTS III.
(A): +14,7% do que o desempenho nacional; +14,2% do que o desempenho da
NUTSIII
(B): +12,0% do que o desempenho nacional; +11,4% do que o desempenho da
NUTSIII
(C): +15,3% do que o desempenho nacional; +14,3% do que o desempenho da
NUTSIII

O nível de desempenho nos 2.º e 8.º anos foi muito bom. O que significa
que os valores do 2.º ano foram, globalmente, superiores em 4,9% em relação
ao resultado nacional e 2,9% em relação ao resultado da NUTSIII. No 8.º ano
verificou-se ainda melhores resultados: 13,2% superior, globalmente, em
relação ao resultado nacional e 12% em relação ao resultado da NUTSIII.
No 5.º ano verifica-se alguma fragilidade. Em História e Geografia de
Portugal, -8,7% em relação ao resultado nacional e -4,3% em relação ao
resultado da NUTSIII; Matemática e Ciências Naturais, -1,7% em relação ao
resultado nacional e -4,0% em relação ao resultado da NUTSIII.
Uma reflexão/ação no sentido de colmatar as áreas deficitárias
continuará a ser uma constante na intervenção educativa do Agrupamento e
que passam por organizar e desenvolver medidas e estratégias de promoção
do sucesso que constituirão o Plano Plurianual de Melhoria, nomeadamente no
Eixo da Gestão Curricular - Domínio do Sucesso Escolar na Avaliação Interna e
Externa.
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Ano letivo 2017/2018
No 2.º ano, dos 210 alunos inscritos, faltaram 6 alunos à prova de
Português e Estudo do Meio, 8 à de Matemática e Estudo do Meio, 5 à prova
de Expressões Artísticas e 3 à de Expressões Físico Motoras.
No 5.º ano, dos 279 alunos inscritos, faltaram 10 alunos à prova de
Português, 6 a Educação Musical e 6 a Educação Visual e Tecnológica.
No 8.º ano, dos 143 alunos inscritos, faltaram à prova de Matemática 3
alunos e 1 aluno a Educação Física e a Educação Visual.

Domínios avaliados:

(A) conhecer/reproduzir; (B) aplicar/interpretar; (C) raciocinar/criar
2.º ano:
Português - Desvio de +4,1% em relação ao desempenho nacional e em +2,9% em
relação ao desempenho da NUTS III.
(A): +4,2% do que o desempenho nacional; +2,8% do que o desempenho da NUTSIII
(B): +2,7% do que o desempenho nacional; +1,7% do que o desempenho da NUTSIII
(C): +5,3% do que o desempenho nacional; +4,1% do que o desempenho da NUTSIII

Matemática - Desvio de +3,8% em relação ao desempenho nacional e em +1,9% em
relação ao desempenho da NUTS III.
(A): +5,7% do que o desempenho nacional; +3,7% do que o desempenho da NUTSIII
(B): +4,2% do que o desempenho nacional; +2,8% do que o desempenho da NUTSIII
(C): +1,0% do que o desempenho nacional; -1,1% do que o desempenho da NUTSIII

Estudo do Meio - Desvio de +3,5% em relação ao desempenho nacional e em +3,7%
em relação ao desempenho da NUTS III.
(A): +4,3% do que o desempenho nacional; +4,9% do que o desempenho da NUTSIII
(B): +8,0% do que o desempenho nacional; +8,7% do que o desempenho da NUTSIII
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(C): -1,9% do que o desempenho nacional; -0,2% do que o desempenho da NUTSIII

Expressões Artísticas - Desvio de -0,1% em relação ao desempenho nacional e em
+0,3% em relação ao desempenho da NUTS III.
(A): +0,2% do que o desempenho nacional; +0,3% do que o desempenho da NUTSIII
(B): +1,1% do que o desempenho nacional; +0,5% do que o desempenho da NUTSIII
(C): -1,6% do que o desempenho nacional; -1,8% do que o desempenho da NUTSIII

Expressões Físico Motoras - Desvio de +11,7% em relação ao desempenho nacional e
em +12,6% em relação ao desempenho da NUTS III.
(A): +13,1% do que o desempenho nacional; +13,7% do que o desempenho da
NUTSIII
(B): +11,4% do que o desempenho nacional; +13,1% do que o desempenho da
NUTSIII
(C): +10,6% do que o desempenho nacional; +11,0% do que o desempenho da
NUTSIII

Verifica-se um desempenho significativamente superior em todas as
áreas relativamente à média do desempenho nacional e ao desempenho da
NUTSIII.
As estratégias pedagógicas e de motivação para aprendizagens transversais
são aqui plasmadas no sucesso atingido.
5.º ano:
Português – Desvio de +3,8% em relação ao desempenho nacional e em +3,5%
relação ao desempenho da NUTS III.
(A): +4,9% do que o desempenho nacional; +4,4% do que o desempenho da NUTSIII
(B): +4,8% do que o desempenho nacional; +4,2% do que o desempenho da NUTSIII
(C): +1,7% do que o desempenho nacional; +1,6% do que o desempenho da NUTSIII
Educação Musical – Desvio de -6,2% em relação ao desempenho nacional e -6,0% em
relação ao desempenho da NUTS III.
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(A): -11% do que o desempenho nacional; -10,9% do que o desempenho da NUTSIII
(B): +1,4% do que o desempenho nacional; +1,8% do que o desempenho da NUTSIII
(C): -8,8% do que o desempenho nacional; -9,0% do que o desempenho da NUTSIII

Educação Visual e Tecnológica – Desvio de -8,5% em relação ao desempenho
nacional e -6,0% em relação ao desempenho da NUTS III.
(A): -6,5% do que o desempenho nacional; -5,8% do que o desempenho da NUTSIII
(B): -6,6% do que o desempenho nacional; -6,0% do que o desempenho da NUTSIII
(C): -12,6% do que o desempenho nacional; -10,9% do que o desempenho da NUTSIII

Relativamente

a

Português,

verifica-se

um

desempenho

significativamente superior à média do desempenho nacional e ao desempenho
da NUTSIII. As ações de apoio à melhoria das aprendizagens (assessorias
pedagógicas e apoio localizado/individualizado) têm-se revelado estratégias
fundamentais no sucesso dos resultados dos alunos do Agrupamento.
Nas

áreas de

Expressões (Musical, Visual

e Tecnológica),

o

desempenho ficou aquém do desempenho nacional e da NUTSIII. Esta
realidade deverá ser alvo de reflexão por parte do departamento curricular e
respetivos

grupos disciplinares de

forma

a

colmatar

as

debilidades

apresentadas e que passam por organizar e desenvolver medidas e estratégias
de promoção do sucesso que constituirão o Plano Plurianual de Melhoria,
nomeadamente no Eixo da Gestão Curricular - Domínio do Sucesso Escolar na
Avaliação Interna e Externa.

8.º ano:
Matemática – Desvio de +8,0% em relação ao desempenho nacional e +8,8% em
relação ao desempenho da NUTS III.
(A): +7,2% do que o desempenho nacional; +7,8% do que o desempenho da NUTSIII
(B): +6,9% do que o desempenho nacional; +7,4% do que o desempenho da NUTSIII
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(C): +4,8% do que o desempenho nacional; +5,3% do que o desempenho da NUTSIII

Educação Física – Desvio de -6,6% em relação ao desempenho nacional e -4,1% em
relação ao desempenho da NUTS III.
(A): -7,4% do que o desempenho nacional; -4,7% do que o desempenho da NUTSIII
(B): -7,4% do que o desempenho nacional; -5,6% do que o desempenho da NUTSIII
(C): -5,1% do que o desempenho nacional; -5,2% do que o desempenho da NUTSIII

Educação Visual – Desvio de -5,6% em relação ao desempenho nacional e -6,3% em
relação ao desempenho da NUTS III.
(A): -10,7% do que o desempenho nacional; -10,5% do que o desempenho da NUTSIII
(B): +4,7% do que o desempenho nacional; +3,3% do que o desempenho da NUTSIII
(C): -10,9% do que o desempenho nacional; -11,7% do que o desempenho da NUTSIII

Relativamente

a

Matemática,

verifica-se

um

desempenho

significativamente superior à média do desempenho nacional e ao desempenho
da NUTSIII. As ações de apoio à melhoria das aprendizagens (assessorias
pedagógicas e apoio localizado/individualizado) têm-se revelado estratégias
fundamentais no sucesso dos resultados dos alunos do Agrupamento.
Nas áreas de Expressões (Educação Física e Educação Visual), o
desempenho ficou aquém do desempenho nacional e da NUTSIII. Esta
realidade deverá ser alvo de reflexão por parte do departamento curricular e
respetivos

grupos disciplinares de

forma

a

colmatar

as

debilidades

apresentadas e que passam por organizar e desenvolver medidas e estratégias
de promoção do sucesso que constituirão o Plano Plurianual de Melhoria,
nomeadamente no Eixo da Gestão Curricular - Domínio do Sucesso Escolar na
Avaliação Interna e Externa.
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1.4 Avaliação Externa a Português e a Matemática - 9º ano

Taxa de sucesso na avaliação externa - 9º ano - Português
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Gráfico 7: Avaliação Externa de Português do 9.º ano.
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Gráfico 8: Avaliação Externa de Matemática do 9.º ano.
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Da leitura dos gráficos percebemos que as duas áreas sujeitas a avaliação
externa do 3.º ciclo, Português e Matemática, representam uma evolução
positiva muito significativa relativamente aos valores contratualizados. De
75,86% contratualizado a Português, evoluímos para 97,4%: uma melhoria de
21,54%. A Matemática, de 67,06% contratualizado, obtivemos uma taxa de
sucesso de 78,6%: uma melhoria de 11, 57%.
Esta situação favorável resulta das medidas de intervenção ao longo dos
ciclos: apoios, assessorias e tutorias, bem como toda a dinâmica motivadora
para a aprendizagem e para o conhecimento concretizada por via da
operacionalização de eixos e linhas estratégicas que visam a qualidade e o
sucesso educativo.

1.5 Resultados a Português e a Matemática
Neste ponto, apresentamos a média/valor às disciplinas de Português e
Matemática, 6.º e 9.º anos de escolaridade, face ao valor atingido no ano de
referência, isto é, no ano letivo 2014/2015, bem como o valor de referência
contratualizado.
O 4.º ano de escolaridade deixou de ser avaliado quantitativamente em
2016/2017. Assim, o gráfico só contempla o ano de referência e o último ano
com avaliação quantitativa.
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Melhoria de resultado a Português - 4º ano
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Gráfico 9: Resultados de Português do 4.º ano.

Melhoria de resultado a Português - 6º ano
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Gráfico 10: Resultados de Português do 6.º ano.
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Melhoria de resultado a Português - 9º ano
5,00
4,00
3,00

0,45

3,70

3,50

1,00

3,05

2,00
0,65

(1,00)
Contratado de referência

2016/2017

2017/2018

Variação em relação ao valor de referência
Gráfico 11: Resultados de Português do 9.º ano.

Melhoria de resultado a Matemática - 4º ano
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Gráfico 12: Resultados de Matemática do 4.º ano.
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Melhoria de resultado a Matemática - 6º ano
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Gráfico 13: Resultados de Matemática do 6.º ano

Melhoria de resultado a Matemática - 9º ano
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Gráfico 14: Resultados de Matemática do 9.º ano.
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2017/2018

Da leitura dos gráficos percebemos que houve uma melhoria da média/valor
nas disciplinas de Português e Matemática.
Os resultados de Português nos 6.º e 9.º anos representam uma evolução
positiva

relativamente

aos

valores

contratualizados.

Assim,

de

3,14

contratualizado a Português para 6.º ano, evoluímos para 3,4 em 2016/18 e
para 3,5 em 2017/18: uma melhoria, respetivamente de 0,26% e 0,36%. No 9.º
ano, de 3,05 contratualizado, evoluímos para 3,5 em 2016/18 e para 3,7 em
2017/18: uma melhoria, respetivamente de 0,45% e 0,65%.
Os resultados de Matemática nos 6.º e 9.º anos representam uma evolução
positiva

relativamente

aos

valores

contratualizados.

Assim,

de

2,84

contratualizado a Matemática para o 6.º ano, evoluímos para 3,1 em 2016/18 e
para 3,4 em 2017/18: uma melhoria, respetivamente, de 0,26% e 0,56%. No 9.º
ano, de 3,21 contratualizado, evoluímos para 3,5 em 2016/18 e para 3,7 em
2017/18: uma melhoria, respetivamente, de 0,29 % e 0,49 %.

Esta situação favorável resulta das medidas de intervenção ao longo dos
ciclos: apoios, assessorias e tutorias, bem como toda a dinâmica motivadora
para a aprendizagem e para o conhecimento concretizada por via da
operacionalização de eixos e linhas estratégicas que visam a qualidade e o
sucesso educativo.

1.6 A qualidade do sucesso a partir do Pré-Escolar
A avaliação na Educação Pré-Escolar assume uma dimensão formativa. A
este nível tem havido especial atenção, porquanto se deseja desenvolver nas
crianças um saber estar condigno com os valores de uma sociedade solidária.
Este gráfico passa a ser apresentado de uma forma global, com todas as
Áreas desenvolvidas numa única barra (Área de Formação e Pessoal, Área do
Conhecimento do Mundo e Área de Expressão e Comunicação: Domínio da
Educação Física; Domínio da Educação Artística (Subdomínios: Artes Visuais,
Jogo Dramático/Teatro, Música e Dança); Linguagem Oral e Abordagem à
Escrita; Matemática).
Desde o ano letivo de 2015/2016 continua a verificar-se uma excelente
aproximação das crianças deste nível etário ao critério “Adquirido”.
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Gráfico 15: Qualidade do sucesso – Pré-escolar.

Verifica-se uma oscilação da qualidade do sucesso no Pré-escolar,
comparando os anos letivos apresentados, muito embora a percentagem de
crianças que atingem o parâmetro “Adquirido” em todas as Áreas é muito
significativo.
Taxa de qualidade de sucesso escolar - 1º Ano
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Gráfico 16: Qualidade do sucesso – 1.º ano.
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Taxa de qualidade de sucesso escolar - 2º Ano
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Gráfico 17: Qualidade do sucesso – 2.º ano.

Taxa de qualidade de sucesso escolar - 3º Ano
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Gráfico 18: Qualidade do sucesso – 3.º ano
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Taxa de qualidade de sucesso escolar - 4º Ano
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Gráfico 19: Qualidade do sucesso – 4.º ano.

Taxa de qualidade de sucesso escolar - 5º ano
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Gráfico 20: Qualidade do sucesso – 5.º ano
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Gráfico 21: Qualidade do sucesso – 6.º ano.

Taxa de qualidade de sucesso escolar - 7º ano
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Gráfico 22: Qualidade do sucesso – 7.º ano.
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Gráfico 23: Qualidade do sucesso – 8.º ano.
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Gráfico 24: Qualidade do sucesso – 9.º ano
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Tendo em atenção que a qualidade do sucesso se refere aos níveis 4 e 5
atribuídos, podemos concluir, pela análise dos gráficos, que se registam muito
bons níveis de excelência.
As estratégias encontradas refletem uma dinâmica pró-ativa num constante
trabalho de articulação, colaboração e partilha, inovação e formação, da
Educação Pré-escolar ao final do 3.º ciclo sendo fator motivador das
aprendizagens e do sucesso educativo de superior qualidade.

1.7 O Sucesso escolar por ano de escolaridade
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Gráfico 25: Sucesso escolar.
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6.º Ano

7.º Ano

8.º Ano

9.º Ano

Efetivamente, o sucesso escolar, por ano de escolaridade atinge valores de
excelência e apresenta-se tendencialmente a subir. Evoluiu da média de 93%,
em 2016/2017, para cerca de 98%, em 2017/2018.

1.8 Abandono Escolar
Neste eixo os dados revelam que nos aproximamos da taxa contratualizada
de 0% de abandono escolar precoce.
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Gráfico 26: Abandono escolar no 1.º ciclo

A taxa de abandono escolar no 1.º ciclo continua residual.
Os casos ainda existentes devem-se a alunos de etnia cigana, que, apesar
de todas diligências efetuadas pela técnica de serviço social, em articulação
com as professoras titulares, a CPCJ e a direção do agrupamento, continuam
de resolução complicada. Ainda assim continuamos a diligenciar estratégias
capazes de colmatar estes valores e com esse objetivo vamos desenvolver no
Plano Plurianual de Melhoria (Eixo: Gestão Curricular, Domínio: Interrupção
precoce do percurso escolar) uma medida de encaminhamento para
reintegração destes alunos.
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Taxa de abandono escolar - 2º Ciclo
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Gráfico 27 - Abandono escolar no 2.º ciclo

A taxa de abandono escolar no 2.º ciclo desceu 0,03% entre o ano letivo de
2016/17 e o de 2017/18. Esta ligeira diminuiçao, deve-se às diligências
efetuadas pelas Técnicas Sociais do Gabinete de Intervenção Social
(monitorização regular da assiduidade dos alunos; identificação de alunos que
reincidem na falta de assiduidade; articulação feita com a família no momento
da falta do aluno) e também em articulação com os Diretores de turma, a
CPCJ e a direção do agrupamento.
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Gráfico 28 - Abandono escolar no 3.º ciclo
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No 3.º ciclo a taxa de abandono é nula, nos dois anos letivos em apreço,
atingindo o objetivo a que nos proposemos.

Sendo a taxa oficial de abandono escolar precoce 12,6% em 2017, o esforço
investido pelo Agrupamento nesta área tem tido resultados evidentes. Os casos
considerados problemáticos de 1.º e 2.º ciclos prendem-se com situações
crónicas de famílias com paradeiro incerto que as Instituições têm vindo a
controlar, refletindo-se nas taxas do Agrupamento.
As situações identificadas são trabalhadas pelos Serviços competentes e
têm sido apoiadas e encaminhadas de forma a minimizar ou resolver cada um
dos casos. As Técnicas Sociais do Gabinete de Intervenção Social, através da
articulação realizada com as entidades externas à escola, têm revelado um
papel fundamental no cumprimento dos objetivos definidos no eixo 2, do TEIP,
- “Prevenção do abandono, absentismo e indisciplina”.
No próximo ano letivo será integrada no PPM, Eixo 2 – “Gestão Curricular –
Domínio /Interrupção precoce do percurso escolar”.
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1.9 Ação Disciplinar - Medidas Disciplinares Corretivas
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Gráfico 29: Medidas Disciplinares Corretivas.

O gráfico apresenta a diminuição das medidas disciplinares corretivas
aplicadas, nos dois anos letivos em análise. Este resultado advém do trabalho
da equipa multidisciplinar em articulação com os docentes do Agrupamento,
mas também das Ações preventivas adotadas nos últimos anos letivos, como é
o caso do Projeto “Turma Positiva +” que se tem revelado um Projeto motivador
para o bom comportamento e aproveitamento dos alunos.
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1.10 Ação Disciplinar - Medidas disciplinares sancionatórias
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Gráfico 30: Medidas Disciplinares Sancionatórias

Da análise ressalta a perceção de uma evolução positiva na diminuição da
aplicação de medidas disciplinares de natureza sancionatória, nos dois anos
letivos em análise, superando o valor contratualizado em 2011/2012 de 2%.
O trabalho realizado através das ações do Eixo 2, do TEIP, Mediação de
Conflitos, no domínio da prevenção e da mediação de conflitos, tem revelado
eficácia na gestão dos conflitos entre pares nos intervalos.

1.11 Plano de Ação Tutorial
Aquando da assinatura do CA, foram contratualizadas 44 horas para o Plano
de Ação Tutorial. Contudo, o número de horas, efetivamente afetado foi de
11horas. Apesar disso, suportámos os objetivos definidos e apoiamos o maior
número de alunos possível - 29 alunos, em 2011/2012; 28 alunos, em
2012/2013; 27 alunos, em 2013/2014; 31 alunos, em 2014/2015; 25 alunos em
2015/2016 e 30 alunos, em 2016/2017, apoiados por 12 professores e 35
alunos em 2017/2018, apoiados por 12 professores.
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No ano letivo de 2016/2017, o Agrupamento conseguiu estender o Plano de
Ação Tutorial ao 1.º ciclo, pretensão identificada no Plano de Melhoria, tendo
sido apoiados 6 alunos, dos 2.º, 3.º e 4.º anos, por 3 professores.
No ano letivo de 2017/2018, o Agrupamento manteve o apoio do Plano de
Ação Tutorial ao 1.º ciclo, tendo sido apoiados 5 alunos, dos 3.º e 4.º anos, por
3 professores.

Com esta Ação prevenimos o absentismo, o insucesso, comportamentos
desviantes e promovemos a melhor integração escolar.
Conseguimos atingir mais de metade dos critérios de sucesso, o que
representa uma evolução positiva muito significativa, evidenciado no bem-estar
escolar e pessoal da maioria dos alunos acompanhados.
Ambicionamos uma melhor articulação entre todos os intervenientes de
forma a aproximar o aluno à Escola, rentabilizando as suas capacidades e
promovendo o seu sucesso integral.

PAT - 2º e 3º Ciclos
1200

4%

995

3%

800
600

3%
3%

3,09%

3%

400

3%
200
30

0
2016/2017
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3%

2017/2018
N.º de PAT

Gráfico 31: Plano de Ação Tutorial – 2.º e 3.º ciclos
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Gráfico 32: Plano de Ação Tutorial – 1.º ciclo

1.12 Educação Especial

O Agrupamento promove uma resposta cuidada às necessidades educativas
de cada aluno e em especial para os alunos com necessidades educativas
especiais (NEE), adequando os currículos, oferecendo desporto adaptado,
estabelecendo parcerias para terapias especializadas, organizando transportes
adequados, encaminhamento profissional a nível do Ensino Vocacional, bem
como em frequência parcial ou total de instituições que acolhem os jovens
portadores de deficiência – a Educação Especial.
Para responder às necessidades emergentes de um número cada vez maior
de casos graves e complexos a apoiar desde Educação Pré-escolar até ao 3.º
Ciclo e numa perspetiva da qualidade do apoio prestado a estes alunos, o
Agrupamento pretende que o seu Quadro de Professores Especializados seja
ampliado e estabilizado.
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A legislação entretanto publicada sobre Educação Inclusiva (DecretoLei n.º 54/2018, de 6 de julho) “estabelece os princípios e as normas que
garantem a inclusão, enquanto processo que visa responder à diversidade das
necessidades e potencialidades de todos e de cada um dos alunos, através do
aumento da participação nos processos de aprendizagem e na vida da
comunidade educativa” (DGE) e será nessa linha de garantia de inclusão que o
agrupamento continuará a agir.

No Quadro 1 são apresentados os dados relativos aos anos letivos de
2014/15 a 2017/18.

41

Quadro 1: Educação Especial
Ano letivo

Docentes
especializados
8

Nº
Alunos
apoiados
99

Educação Préescolar
6

1º Ciclo

47
47 -ACI

2014/15

9

109

5

48
47 – ACI
01 – CEI

2015/16

2º Ciclo

26
09 – ACI
10 -frequência disciplina
07 – CEI
Parceria APPACDM:
01 – T. parcial
01 – T. total
36

20
17 – ACI:
03 – frequência disciplina +
14 – frequência normal

26 – ACI:
20 – freq. disciplina +
06 – frequência normal
10 – CEI
Parceria APPACDM:
1 – T. parcial

11 – ACI:
04 – frequência disciplina +
07 – frequência normal
03 – CEI

9

110

4

47
45 – ACI
02 – CEI

36
29 –ACI/freq. disciplina
07 – CEI

14

113

4

51
49 – ACI
02 – CEI

40
34 –ACI/freq. disciplina
06– CEI

2016/17

2017/18
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3º Ciclo

Ensino
Vocacional
8

Encaminhamento:
02 – Escola
Profissional Gaia
14

6
06 – ACI/ frequência normal

Encaminhamento:
06 – Prosseguimento de formação
03 – Provas finais com sucesso
01 – CEI terminou pela idade
Encaminhamento:
02 – APPACDM
10
04 –ACI/ frequência disciplina
06 - CEI
Encaminhamento:
01 – CEI – ensino secundário
01 – Desenvolvimento Competências, CR
Granja
01 – CEI terminou pela idade
18
10 –ACI/ frequência disciplina
08 - CEI
Encaminhamento:
01 – CEI – foi para Angola
02 – Desenvolvimento Competências, CR
Granja

1.13 PIEF (Programa Integrado de Educação e Formação)

Arco Maior – projeto socioeducativo

O Projeto Socioeducativo Arco Maior destina-se aos adolescentes e jovens
excluídos ou que se autoexcluíram dos sistemas formais de educação e
formação, sem terem completado a escolaridade obrigatória, preferentemente,
com idades compreendidas entre os 15 e os 18 anos, podendo acolher também
jovens com idades inferiores ou superiores.
O Projeto Socioeducativo Arco Maior funciona com o apoio do Ministério da
Educação, do Instituto do Emprego e Formação Profissional, da Universidade
Católica, da Santa Casa da Misericórdia e da Fundação Soares dos Santos.
O Agrupamento de Escolas D. Pedro I aderiu a este Projeto (Arco 3/Vila
Nova de Gaia) contribuindo no combate ao abandono escolar e à delinquência,
dando respostas diferenciadas para a inserção social dos jovens através da
aprendizagem e da construção de um projeto de vida.
Dos 29 jovens inscritos no ano letivo 2016/2017, transitaram 25. A
percentagem de sucesso/taxa de transição deste Arco 3 foi de 86%, sendo por
isso considerada muito elevada.
No ano letivo 2017/2018, estiveram inscritos 11 alunos para completar o 2.º
ciclo. Destes, 7 foram aprovados e 4 estão em processo de avaliação. Para
completar o 3.º ciclo estiveram inscritos 21 alunos. 7 foram aprovados, 11
estão em processo de avaliação e 3 abandonaram.
O sucesso deste Projeto representa uma mais valia social e de
escolarização incontornável.
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2. Plano de Ação Estratégico por Eixos de Intervenção
A Avaliação do Plano de Ação Estratégico relativo ao ano letivo
2017/2018 corresponde a mais um ponto vital do desenvolvimento dos
compromissos assumidos no quadro articulado do Programa TEIP3 e do
Contrato de Autonomia. Sendo o nosso desafio o sucesso dos alunos e a
qualidade da educação, eixo a eixo, fomos perseguindo os objetivos, metas e
grau de concretização. Apesar do esforço, há ainda pontos de melhoria que
continuamos a necessitar melhorar, conforme o explicitado no Quadro 2, e, por
isso, serão integrados à luz das novas orientações/eixos do TEIP e PPM para
2018/2021.
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Quadro 2: Plano de Ação Estratégica por Eixos de Intervenção

Eixo

Ação

Estratégias

Recursos/Parcerias

Ação pedagógica assente num trabalho
colaborativo e partilhado
Diferenciação pedagógica
1–
Apoio

Docentes
áreas

das

respetivas

Grau de
concretização
Cumpriu todos
os critérios de
sucesso

Assessorias
pedagógicas em
Português e Matemática,
nos 3 ciclos de ensino.

Sugestões de melhoria/Obs.

Manter no 1.º ciclo e alargar a
grupos alvo.
1.º ciclo - atribuição de mais horas
de assessoria a algumas turmas.
Atribuição de um tempo comum a
professores
assessores
e
assessorados
para
aprofundamento
da
planificação/articulação.

à melhoria
das
Aprendizagens

Participação voluntária.
Construção e partilha de instrumentos de
observação de aula

Supervisão Pedagógica
“Um olhar a dois”

Docentes de várias áreas e
ciclos

Cumpriu todos
os critérios de
sucesso

Continuação do esforço por criar
momentos nos horários dos
professores para se poder realizar
um trabalho efetivo de parceria e
partilha.
Manter o número de momentoso
de observações e reflexão para
verificar as aprendizagens dos
alunos.
Reforçar o enfoque na articulação
entre
docentes
e
trabalho
colaborativo.
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Incluir mais 15 alunos do 4.º ano.
Mais sucesso –
Projeto Delfos Júnior

Participação
voluntária.
Desafios
matemáticos.
A adesão dos alunos ao projeto e às
sessões de trabalho.
Resultados obtidos nas provas realizadas.
Realização de rankings.
Capacidade de trabalho em equipa.

1) SALA DE ESTUDO de frequência
voluntária, em que os alunos procuram
soluções para as suas dificuldades de
aprendizagem

Apoio
localizado/individualizado
(oficinas de estudo)

2)LEITURA ORIENTADA - estimular o
gosto pela leitura. Evolução dos alunos
nas competências de leitura, evolução das
requisições de leitura domiciliária e
atividades de articulação com professores
e famílias

Docentes de Matemática dos
2.º e 3.º ciclos.
Departamento
de
matemática da Universidade
de Coimbra.

Cumpriu todos
os critérios de
sucesso,
superando as
expectativas

Cumpriu
critérios
sucesso

os
de

Desenvolvimento da
Linguagem

46

2)Reforçar
a
matriz
de
divulgação, por implicação da
população docente, no incentivo à
frequência do espaço.
3)Diversificar a oferta de apoio
especializado,
pela
disponibilização de professores de
diferentes grupos de recrutamento

3)OFICINAS DE ESTUDO (Português,
Matemática Inglês e Apoio ao Estudo) –
Atividades focadas na motivação para a
aprendizagem e sucesso educativo.

Dinamizar e potenciar competências
linguísticas
Acompanhamento prestado aos alunos
sinalizados do pré-escolar e do 1º ciclo,
no âmbito do desenvolvimento da
linguagem .

Incluir mais alunos dos 6.º, 7.º 8.º
e 9.º anos.

1)Assegurar o funcionamento da
sala durante todo o horário com
recurso
a
docentes
em
permanência.

Docentes
Diretores de Turma

Incluir mais 15 alunos do 5.º ano.

4)Atribuir maior número de
computadores
para
serem
utilizados pelos alunos.

Realização de um protocolo
para concretizar a ação.

A ação não se
concretizou
devido
à
inexistência de
parceiros que
pudessem
garantir o apoio
aos
alunos
sinalizado.

Continuar a solicitar a contratação
de um terapeuta da fala para
implementar
a
ação
no
agrupamento,
refazendo
o
diagnóstico, prestando o apoio
aos alunos e apostando também
na capacitação dos docentes,
nomeadamente do pré-escolar e
primeiro ciclo para dar sequência
e sustentabilidade à intervenção.

Frequência voluntária.
Diversificação da oferta
extracurricular

Estimular o gosto pelo conhecimento e
pela prática desportiva

1)BECRE / Rede de
Bibliotecas Escolares
2) Desporto Escolar
(modalidades internas (6),
externas (1) e desporto
adaptado (1))
3) AEC/Câmara Municipal de
V.N. Gaia (4 áreas)

Cumpriu todos
os critérios de
sucesso

Alargar as ofertas

Cumpriu todos
os critérios de
sucesso

Manter a Oferta Educativa

Docentes
Diversificação da oferta
educativa /
PIEF – Projeto Arco
Maior 3

Coordenadores do Projeto
Técnico
de
Intervenção
Local
Formadores das Oficinas
Vocacionais
Encarregados de Educação
Parceiros das áreas de
formação
Diretores de Turma de 5.º e
6.º anos

Turma Positiva +

Elaboração de ranking das turmas com os
critérios definidos e apresentação às
turmas

Coordenadora do projeto

Projeto JA

No aluno que usufruiu do Projeto,
melhorar:
- integração escolar
- comportamento no espaço escolar
- aproveitamento escolar.

Projeto

“Juntos Aprendemos”
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Dar resposta e oferecer alternativas a
adolescentes e jovens excluídos ou
autoexcluídos dos sistemas formais de
educação e formação.

No aluno que implementou o Projeto,
potenciar:
desenvolvimento pessoal e social
(fortalecimento da autoestima, promoção
da interajuda de pares, desenvolvimento
da resiliência e da tolerância).

Cumpriu todos
os critérios de
sucesso,
superando as
expectativas

Alteração da metodologia de
referenciação dos alunos para a
sua frequência.

Alunos
Diretores de turma
Coordenadora da sala de
estudo
Mediadora de conflitos

Possibilidade do projeto se centrar
apenas na turma evolução +, na
medida em que é a dimensão que
mais
promove a melhoria, a
evolução e a superação e não o
ranking dos mais bem sucedidos.

Cumpriu todos
os critérios de
sucesso

Constituir uma bolsa de alunos
mentores, apostando no 8º ano
para garantir a continuidade.
Afetação da coordenação de ação
às técnicas do Gabinete de
Intervenção Social, de modo a
melhorar
os
processos
de

articulação.
Reforçar a equipa de Técnicos.

Promoção do sucesso escolar dos alunos
e da diminuição do abandono e do
absentismo escolar.

Gabinete de Intervenção
Social

Acompanhamento sistemático e
proximidade com alunos e famílias.

de

Melhorar e adequar as instalações
ao fim a que se destinam.
GIS – Técnica de Serviço
Social

Cumpriu todos
os critérios de
sucesso

Potenciar o relacionamento institucional
entre a escola, família e as entidades
parceiras.

Manter a dinamização de um
grupo de Educação Parental.
Implementar visitas domiciliárias.
Acesso ao registo diário das faltas

2–

dos alunos.

Prevenção
do abandono,

Intervenção/prevenção da indisciplina.

absentismo

Acompanhamento individual de alunos
com situações-problemas de risco.

e indisciplina
Sessões de trabalho com representantes
de grupo turma e não docentes.
Mediação de conflitos

Projeto de Transição de ciclo (4.º para 5.º
ano).

Mediadora de Conflitos

Cumpriu mais
de metade dos
critérios
de
sucesso

Dinamização do Projeto "Um
passo de Gigante" em todas as
Unidades Educativas, numa ótica
de apoio à transição/integração
escolar
e
prevenção
da
indisciplina.

Projeto de promoção da disciplina no 1.º
ano.
Participação dos alunos e EE/Pais nas
dinâmicas de apoio à transição de ciclo
Promover formação no início do
ano letivo;

Plano de Ação Tutorial

48

Responder às necessidades dos alunos
identificados com situações-problemas de
risco.

Coordenadora do Projeto
Docentes
Diretores de Turma
GIS

Cumpriu mais
de metade dos

Colaborar com o DT no sentido de
envolver todos os docentes no

Disponibilizar
uma
orientação
individualizada,
centrada
no
desenvolvimento de competências

SPO

critérios
sucesso

de

desenvolvimento de estratégias de
superação dos problemas.
Atribuição de 45m ao professor
Tutor
para
desenvolver
a
articulação
com
todos
os
envolvidos no processo.
Criar uma bolsa de professores
tutores tendo em conta o perfil do
professor/tutor.
Continuar a ativar a participação
parental e a coresponsabilização
escola-família.

Dinamização
do
Programa
Desenvolvimento de Competências

Escola +

Práticas Educativas para
a Cidadania

de
Comunidade educativa

Cumpriu mais
de metade dos
critérios
de
sucesso

Comunidade Educativa

Cumpriu todos
os critérios de
sucesso

Promoção de momentos de reflexão e
partilha - Pais Informados com os
elementos da comunidade escolar,
nomeadamente EE/Pais."

Quadro de Honra

Órgãos do poder autárquico

Sessões
planeadas
conforme
necessidade de 1.º, 2.º e 3.º ciclos
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Criação do Quadro de Mérito.

Salão Paroquial de Canidelo
Criação de oficinas de treino de
competências pessoais e sociais.

Alunos

Oficinas de treino
pessoal, social e escolar

Aperfeiçoar os sistemas de
comunicação
com
os
representantes
dos
E.E.
e
reformular o público alvo de forma
a aumentar a eficácia.

Diretores de Turma
Professores
Turma

Titulares

de

Cumpriu todos
os critérios de
sucesso

Continuação
de
ações
de
sensibilização
para
a
comunidades educativa sobre
temas
pertinentes
para
o
desenvolvimento
integral
dos

alunos.
Criar as condições para um Clube
de Rádio
Realização de momentos formais de
articulação
interciclos
e
entre
departamentos
no
sentido
de
sequencializar os conteúdos e estruturar a
gestão flexível do currículo.

Articulação

Experiências
de
mobilidade
entre
professores do mesmo ciclo e entre ciclos
Planificação de desenvolvimento de áreas
específicas do currículo
Atividades realizadas em articulação entre
grupos e departamentos
Avaliação de grau de concretização das
atividades.

3–
Organização
e
Gestão

Monitorização
e avaliação
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Representantes
dos
alunos,
dos
pais/encarregados de educação e da
comunidade,
no
processo
de
autoavaliação.
Organização dos dossiês
técnicopedagógico.
Reflexão nos grupos e departamentos
sobre os resultados das disciplinas, das
provas de aferição e reflexos na ação
pedagógica e avaliação do plano de
melhoria.
Análise da evolução dos resultados
escolares e adesão às medidas de
recuperação propostas dos alunos com
retenções.

Coordenadores
de
departamento, de ciclo e de
grupo
Professores de Inglês desde
o 1.º ao 3.º ciclo.
Estruturas do Agrupamento
na análise de execução do
contrato de autonomia e do
Plano
Plurianual
de
Melhoria.

Cumpriu todos
os critérios de
sucesso

Esta ação passará a ser
desenvolvida ainda mais de modo
transversal, no contexto dos
processos
de
flexibilidade
curricular.

Cumpriu mais
de metade dos
critérios
de
sucesso

A ação assumirá, ainda mais,
um carácter transversal a
todas as ações.

Ações de articulação
interdisciplinar

EE/Pais
Alunos
Professores
Implementação
da
Plataforma Plano Técnico
Operacional (PTO).

Criação de uma base de dados com toda
a informação técnico-pedagógica.
4–

- 16 Parcerias protocoladas

Relação
Escola,
Família,

Atualização e monitorização anual das
parcerias existentes e resultado das
mesmas.

- 62 Parcerias de articulação,
sem protocolo.

Atualização das respostas encontradas
para as necessidades diagnosticadas em
articulação com a comunidade.

As parcerias integraram
todos os eixos do PETEIP ao
longo
dos
diferentes
períodos letivos.

Parcerias

Comunidade
Participação em projetos de âmbito local,
nacional e internacional.
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Cumpriu mais
de metade dos
critérios
de
sucesso

Continuar a estabelecer parcerias
com
instituições/organizações
educativas de forma a potenciar o
desenvolvimento biopsicossocial
dos alunos e de toda comunidade
educativa.

O compromisso é envolvermos TODOS no processo de melhoria, pela
participação e pela reflexão para ação, na lógica de uma supervisão colaborativa
e formativa.

3. Compromisso da Escola
É nossa ambição, cumprir os objetivos gerais e operacionais constantes do
presente contrato. Com esse desafio, o compromisso é:
1. Garantir o acesso de TODOS à educação, à participação e ao desenvolvimento
de uma Educação para a Cidadania;
2. Fomentar

aprendizagens significativas,

com vista

ao

desenvolvimento

harmonioso, através de uma avaliação adequada e rigorosa;
3. Promover a autonomia e a consciência cívica dos alunos, pelo progressivo
envolvimento nas tarefas e responsabilidades de gestão das instalações e dos
recursos do Agrupamento, nos termos a definir no Regulamento Interno;
4. Apostar no sucesso educativo, através do reforço dos projetos de melhoria e
da diferenciação pedagógica;
5. Implementar estratégias de combate ao abandono, absentismo e indisciplina,
visando a integração dos alunos na comunidade escolar;
6. Envolver e corresponsabilizar a família no percurso escolar dos alunos;
7. Desenvolver estruturas e processos de gestão participativa, potenciando uma
cultura colaborativa;
8. Potenciar dispositivos para uma melhor e mais rigorosa divulgação da
informação e da comunicação entre a comunidade escolar;
9. Angariar e gerar recursos financeiros no respeito pelas regras da contabilidade
pública;
10. Avaliar periodicamente o grau de execução deste contrato, introduzindo as
correções e desenvolvendo os planos de melhoria que se mostrarem necessários;
11. Realizar anualmente a autoavaliação com divulgação no site do Agrupamento
dos resultados obtidos e das metas alcançadas;
12. Promover a reflexão sobre

OS

apresentar propostas de melhoria.
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resultados da avaliação interna e externa e
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