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I- ENQUADRAMENTO 

 

 

 

Ao Conselho Pedagógico cabe, como estipulado no despacho normativo n.º10-A/2015, de 19 

de junho, avaliar no final de cada ano escolar “o impacto que as atividades tiveram nos resultados 

escolares”. Deve ainda “deliberar sobre o plano estratégico para o ano seguinte, devendo submete-

lo à apreciação do Conselho Geral e divulgá-lo junto da comunidade escolar”.  

 

 

Introdução 

 

A Lei n.º 31/2002 veio atribuir à autoavaliação um caráter central na definição de políticas 

educativas e assume-se como um processo obrigatório cuja finalidade maior é a de “promover uma 

melhoria da qualidade do sistema educativo, da sua organização e dos seus níveis de eficiência e 

eficácia, apoiar a formulação e o desenvolvimento das políticas de Educação e de Formação e 

assegurar a disponibilidade de informação da gestão daquele sistema”. É este processo que vai 

permitir identificar as práticas de qualidade e as áreas que necessitam de intervenção de modo a 

criar as condições ótimas para que os seguintes objetivos possam ser alcançados: 

 Promover a melhoria organizacional; 

 Incentivar a melhoria do desenvolvimento curricular; 

 Promover e reforçar a melhoria do processo de ensino e aprendizagem; 

 Sensibilizar os vários membros da comunidade educativa para uma participação ativa 

no processo educativo; 

 Garantir a credibilidade do desempenho do Agrupamento; 

 Assegurar o sucesso educativo, promovendo uma cultura de qualidade, exigência e 

responsabilidade; 

 Promover uma cultura de melhoria continuada da organização, do funcionamento e 

dos resultados do sistema educativo e dos projetos educativos; 

 Contribuir para uma melhoria da educação inclusiva; 

 Promover e implementar uma cultura de autoavaliação continuada.  

Perante o exposto torna-se evidente a importância de que se reveste a autoavaliação enquanto 

processo que leve a uma “(…) análise sistemática de uma escola, realizada pelos membros de uma 

comunidade escolar com vista a identificar os seus pontos fortes e fracos e a possibilitar a 

elaboração de planos de melhoria.” (Alaíz et al) 
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O presente relatório pretende ser um veículo de disseminação das práticas implementadas no 

Agrupamento e organiza-se segundo cinco domínios de análise: 

 Como conhece a escola os seus resultados, quais são e o que faz para os garantir? 

 Para obter esses resultados, que serviço educativo presta a escola e como o presta? 

 Como se organiza e é gerida a escola para prestar esse serviço educativo? 

 Que liderança tem a escola, que visão e estratégia estão subjacentes à sua organização 

e gestão? 

 Como garante a escola a autorregulação e a melhoria? 

 

Por sua vez, cada um destes domínios é suportado por um conjunto de fatores que aqui serão 

apresentados e cuja análise constituirá uma sólida ferramenta de planeamento que permitirá 

fundamentar as opções estratégicas e decisões a serem tomadas nas várias estruturas do 

Agrupamento:  

1. Resultados (Resultados académicos e sociais); 

2. Prestação de Serviço Educativo (avaliação das atividades dos departamentos curriculares e 

da coordenação dos Diretores de Turma; a avaliação dos projetos que integraram o Plano 

Anual de Atividades (PAA);  

3. Organização e Gestão Escolar; 

4. Liderança (Avaliação do desempenho da Direção enquanto órgão de Liderança e Gestão); 

5. Capacidade de Autorregulação e melhoria da escola. 

 

A informação sobre a qual incide este relatório foi fruto da recolha das conclusões elaboradas pelos 

diferentes intervenientes e dos resultados disponibilizados pelos departamentos, pelos diretores de 

turma e pelos professores titulares.  

 

 

Metodologia de trabalho 

 

A autoavaliação das práticas e resultados do agrupamento assenta na recolha de dados 

concretos disponibilizados por um vasto leque de agentes educativos cuja análise levará a uma 

reflexão sobre a qualidade do serviço prestado e, sempre que necessário, à implementação de um 

conjunto de medidas de ação.  

Para cada intervenção, serão definidos os pontos fortes, os pontos considerados mais fracos e 

as consequentes estratégias de melhoria. 
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São ainda apresentados os resultados de um inquérito aplicado aos Encarregados de 

Educação e aos alunos do Agrupamento cujo objetivo foi avaliar a adequação e a qualidade do 

processo de E@D. 

 

 

Relatório de autoavaliação 

 

Depois de aplicados e analisados os instrumentos referidos anteriormente, é elaborado o 

relatório final de Autoavaliação do Agrupamento, dando-se relevância aos seguintes aspetos: 

a) Enquadramento. 

b) Atividades realizadas. 

c) Resultados.  

d) Pontos fortes. 

e) Pontos fracos. 

f) Estratégias de melhoria. 

g) Conclusões e recomendações. 
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II-RESULTADOS ESCOLARES 

 

Como se pode aferir da tabela abaixo apresentada, os resultados obtidos no ano letivo 

2020/2021, embora demonstrem uma ligeira descida quando comparados aos obtidos no ano letivo 

de 2019/2020, vão ao encontro às metas de sucesso definidas para este ano académico e devem, 

por conseguinte, ser considerados muito positivos e reveladores da qualidade do serviço prestado.  

 

 

A-Resultados Académicos 

1- Avaliação interna.  

Quadro 1 

Anos 
N.º alunos Retidos Sucesso 

2018/19 2019/20 2020/21 2018/19 2019/20 2020/21 2018/19 2019/20 2020/21 

1º 191 189 149 0 0 0 100% 100% 100% 

2º 217 208 192 3 2 3 98,61% 99,03% 98,4% 

3º 207 228 185 0 0 4 100% 100% 97,8% 

4º 190 219 225 0 1 3 100% 99,54% 98,6% 

5º 241 211 207 7 2 2 97,09% 99,05% 99.03% 

6º 185 266 207 6 0 3 96,75% 100% 98,55% 

7º 162 142 179 3 0 5 98,22% 100% 97,20% 

8º 166 159 140 3 0 1 98,19% 100% 99,28% 

9º 156 161 158 3 2 1 98,07% 98,76% 99,36% 

Total 1715 1783 1642 25 7 22 98,54% 99,61% 98,69 

 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS ESTRATÉGIAS DE MELHORIA 

- Os resultados podem ser 

considerados muito bons: o sucesso 

registado na grande maioria das 

disciplinas está acima das metas 

traçadas para o ano letivo de 

 - Intensificar a implementação das 

medidas de promoção do sucesso 

escolar e das medidas de suporte à 

aprendizagem e de inclusão 

consideradas mais adequadas para 
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2020/2021 promover o sucesso, em especial nos 

anos/disciplinas em que o sucesso 

está abaixo do contemplado nas 

metas. 

 

 

2- Avaliação externa  

2.1- Provas Finais de Ciclo 



Não foram realizadas as provas finais de ciclo, devido à situação pandémica – Covid-19.  

 

2.2- Provas de Aferição 

 

Não foram realizadas as provas de aferição, devido à situação pandémica – Covid-19.  

 

B- Resultados Sociais 

1-Reconhecimento da comunidade 

1.1-Medidas de Promoção do Sucesso Escolar 

1.1.1-Apoios Educativos 

 

Medidas adotadas n.º de alunos 

envolvidos 

2º Ciclo 

Apoio ao Estudo 177 

Apoio Tutorial 6 

Tutoria 10 

Mentoria 
31 mentores 

32 mentorandos 

3º Ciclo 

Sala Multidisciplinar  182 

Apoio Tutorial 16 

Tutoria 23 

Mentoria 
39 mentores 

29 mentorandos 
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1.1.2- Tutorias 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS ESTRATÉGIAS DE MELHORIA 

EB Dr. Azeredo Perdigão 

- A disponibilidade, a coerência e a 

eficácia no desempenho dos 

docentes. 

- A maioria dos professores tutores 

deram continuidade ao 

acompanhamento já realizado. 

O trabalho colaborativo entre o 

C.T., DT, E. Educação, professor 

tutor e coordenadora das tutorias e 

SPO. 

-  A participação ativa de todos os 

elementos, na tomada de decisões, 

na pedagogia a aplicar e na 

organização de tarefas. 

- O comportamento dos 

tutorandos. 

- A realização de reuniões 

informais e individuais regulares.  

 

Ação Tutorial no E@D 

- A comunicação, foi de forma 

geral, via email pois a situação 

pandémica assim o obrigou. 

Durante este tempo o sucesso dos 

alunos ficou dependente de toda a 

situação de ensino à distância. Os 

alunos com mais fragilidades 

académicas, sociais ou económicas 

tiveram uma atenção redobrada 

neste período.  

- Os alunos que tinham material à 

disposição foram contactados 

pelos professores tutores no 

sentido de dar seguimento ao 

programa e outros alunos 

deslocaram-se à escola, pelo que, 

deste modo, os alunos tiveram 

sempre à disposição o seu 

professor tutor. 

EB Dr. Azeredo Perdigão 

- Os alunos continuaram a revelar 

alguma dificuldade em aspetos 

relacionados com a adoção de 

técnicas e métodos de estudo, como o 

desenvolvimento da sua autonomia e 

autoestima e uma menor capacidade 

de reflexão sobre o trabalho 

desenvolvido.  

 

 

 

EB Dr. Azeredo Perdigão 

- Dar continuidade aos professores 

tutores regulares. 

- A comunicação Escola-Famílias deverá 

ser reforçada com o objetivo de envolver 

as famílias neste processo.  

- Um registo mais sistemático e amiúde 

da Tutoria deverá também incrementar a 

vertente relacional não apenas entre tutor 

e tutorando mas também entre tutor e 

Encarregado de Educação.  

- A existência de horas comuns entre 

tutor e tutorando e a disponibilização de 

um espaço adequado para as sessões.  
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1.1.3 Mentoria 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS ESTRATÉGIAS DE MELHORIA 

- Grande capacidade 

comunicativa, da parte das 

Coordenadoras, numa dimensão 

reflexivo-colaborativa 

indispensável na mobilização dos 

Diretores de Turma para a 

importância do Programa de 

Mentoria e sua relevância como 

medida pedagógica.  

- O trabalho empenhado, 

profissional, disponível e 

colaborativo dos Diretores de 

Turma, que tiveram sempre em 

vista o sucesso educativo e pessoal 

dos alunos.  

- Integração da hora designada de 

DT/Mentoria no horário dos(as) 

DTs.  

- No trabalho dos(as) DT: elevado 

grau de empenho e dedicação da 

maioria dos DT, no trabalho com 

os(as) alunos(as); grande 

experiência profissional da 

maioria dos DT, o que permitiu a 

avaliação correta de muitas 

situações problemáticas e a 

sinalização dos alunos em 

condições de integrar o Programa.  

- Valorização do Programa de 

Mentoria como uma das principais 

medidas de promoção do sucesso, 

tendo como público-alvo os alunos 

com dificuldades ao nível de 

metodologias de estudo, 

organização e ambiente familiar 

pouco propício a uma vertente 

académica. 

- Dificuldades de implementação do 

Programa face às condições de 

funcionamento das atividades letivas 

ao longo do ano - distanciamento 

social, período de ensino a distância 

– que condicionaram o tipo de 

atividades e a frequência das 

interações desenvolvidas entre os 

intervenientes. 

- Divulgar o Programa de Mentoria junto 

dos(as) Encarregados(as) de Educação, 

no início do próximo ano letivo. 

- Garantir as melhores condições de 

continuidade do Programa nas situações 

sinalizadas, nos conselhos de turma de 

avaliação final do presente ano letivo. 
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1.1.3- Equipa Multidisciplinar 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS ESTRATÉGIAS DE MELHORIA 

- Ser um modelo dos princípios da 

educação inclusiva. 

- O espírito de cooperação e de 

entreajuda de todos os elementos da 

equipa. 

- O salutar bom ambiente e espírito 

de colaboração entre todos os 

elementos da equipa.  

- A disponibilidade de todos os 

elementos permanentes para reunir e 

colaborar fora do horário 

estabelecido. 

- Disponibilidade da grande maioria 

dos docentes para colaborar e 

articular com a EMAEI. 

- O bom relacionamento e a notável 

articulação entre os diferentes 

profissionais (CRI, APPACDM, 

ELI, Viseu Educa, entre outros). 

- Papel ativo que a EMAEI teve 

como impulsionadora dos princípios 

da inclusão na comunidade 

educativa.  

- Papel do EMAEI na promoção e 

valorização do agrupamento na 

comunidade onde se insere.  

- Trabalho integrado e articulado 

entre todos os elementos do 

EMAEI. 

- Articulação com técnicos 

especializados, pais e professores.  

- Envolvimento, colaboração e 

participação dos Encarregados de 

Educação durante as reuniões de 

avaliação da necessidade de 

medidas de suporte à aprendizagem 

e à inclusão.  

- Avaliação / monitorização 

sistemática das práticas e dos 

contextos.  

- O elevado número de 

identificações.  

- A dimensão e dispersão do 

agrupamento.  

- Alguma falta de conhecimento 

concetual de base. 

 

- Manter o número de horas atribuídas a 

todos os elementos permanentes da 

EMAEI. 

- Considerar a atribuição de um horário 

comum a todos os elementos da equipa, 

preferencialmente à quarta-feira, da parte 

da tarde.  

- Aperfeiçoar e atualizar o conhecimento 

concetual de base, pois em muitos casos 

é ainda insuficiente. 

- Apostar na formação formal e informal. 

– Promover a formação no âmbito da 

educação inclusiva e autonomia e 

flexibilidade curricular. 
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1.2-Serviços de Psicologia e Orientação 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS ESTRATÉGIAS DE MELHORIA 

- Balanço positivo ao nível da 

Orientação Vocacional. 

- Colaboração dos Diretores de Turma 

do 9.º Ano na concretização dos 

objetivos de Orientação Vocacional.  

- Participação no Projeto Promehs.  

- Dinamização do Projeto 

“Observatório do bem-estar dos 

alunos do Concelho de Viseu”. 

- Trabalho de equipa e espírito 

colaborativo entre os vários elementos 

do SPO.  

- Colaboração da Psicóloga Estagiária 

nas atividades do SPO. 

- Impossibilidades/atrasos na 

realização de avaliações psicológicas 

durante o confinamento.  

- Nem todos os alunos terem sido 

elegíveis para o acompanhamento 

psicológico e/ou psicopedagógico à 

distância.  

- O acumular do número de alunos 

que ficam sem resposta, desde o ano 

letivo anterior. 

- Número muito elevado de pedidos 

de avaliação psicológica tendo em 

conta a capacidade do SPO.  

- A atribuição de apenas mais meio 

horário para o SPO o que se revela 

insuficiente, dado o número elevado 

de solicitações e necessidade de 

garantir, cada vez mais 

acompanhamento psicológico regular. 

- Necessidade de mais um horário 

completo para o SPO em vez de 

apenas meio horário para uma melhor 

e mais célere resposta. 

- Apostar em intervenções 

preventivas/medidas universais. 

 

1.3-Programa de Educação para a Saúde (PES) 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS ESTRATÉGIAS DE MELHORIA 

Pré-escolar 

- Aprendizagens efetuadas na área do 

conhecimento do mundo e também na 

área formação pessoal e social e da 

área das expressões. 

- Promoção de comportamentos que 

visam uma melhor qualidade de vida. 

- Intervenção na localidade com o 

conhecimento de espécies botânicas e 

criação de hortas. 

 

 

1º/2º/3º ciclos 

- Consciencialização relativamente 

aos eixos de atuação/intervenção do 

PES/GAA. 

- Boa coordenação entre os elementos 

Pré-escolar 

- Devido às regras adotadas face à 

situação de pandemia, não foi 

possível a colaboração de outros 

parceiros educativos, 

presencialmente, nomeadamente a 

UCCV.  

- As visitas ao exterior e a sítios com 

interesse pedagógico ficaram 

comprometidas, sempre que fosse 

necessário a utilização de transporte. 

 

1º/2º/3º ciclos 

- Não acompanhamento/apoio do 

GAA aos alunos durante o período de 

confinamento. 

- Restrições às atividades presenciais. 

Pré-escolar 

- No próximo ano deveria ser 

retomada a participação dos parceiros 

educativos, respeitando as regras, mas 

procurando alternativas de 

intervenção. 

 

 

 

 

 

1º/2º/3º ciclos 

- Atribuição de senhas de refeição 

(uma por mês, a cada diretor de 

turma) por parte da empresa que 

confeciona as refeições para 
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da equipa PES. 

- Boa monitorização dos alunos no 

refeitório. 

- Envolvimento e impacto positivo na 

comunidade educativa. 

- Controlo e mediação de situações de 

indisciplina, bullying e conflito.  

- Disponibilidade dos parceiros 

UCCV, PSP e GNR (Escola Segura). 

- Articulação/colaboração da Equipa 

da Biblioteca Escolar, Jornal 

Quadrante Norte, Eco-Escolas, 

Disciplina de Cidadania e 

Desenvolvimento, diretores de turma, 

grupos disciplinares e Desporto 

Escolar com o PES. 

- Disponibilidade da direção do 

Agrupamento de Escolas Viseu Norte.  

- Colaboração de elementos do 

pessoal não docente. 

 acompanhamento no refeitório dos 

alunos nas escolas D. Duarte e 

Azeredo Perdigão.  

- Em situação de eventual 

confinamento, possibilitar aos alunos 

o acesso digital ao GAA. 

- Reforçar o controlo das situações de 

indisciplina aplicando-se efetivamente 

o disposto no Regulamento Interno.  

- Os elementos do PES devem ser 

mais precisos no registo das 

ocorrências.  

- Reforçar e publicitar junto da 

comunidade educativas as valências 

do Projeto. 

- Gestão de recursos humanos afetos 

ao Projeto (definição da equipa PES, 

tendo em consideração o interesse 

manifesto em trabalhar no Projeto e 

não para completar horário). 

- Inclusão de alunos líderes na equipa. 

- Organização de atividades de 

receção aos alunos do 5º ano e 

acompanhamento por alunos líder 

para promover a sua integração. 

- Organização de visitas às EB D. 

Duarte e Dr. Azeredo Perdigão, no 

final do ano letivo, por parte dos 

alunos do 4º ano de modo a preparar a 

sua transição para o 2º Ciclo. 

- Adequação da distribuição de 

serviço e horário dos docentes da 

equipa por forma a estar assegurado o 

funcionamento a tempo integral do 

GAA (EB D. Duarte e EB Azeredo 

Perdigão). 

- Promoção eficaz da educação 

alimentar na escola. 

- Condicionamento da entrada na 

escola de produtos “não saudáveis”.  

- Divulgação e implementação da 

Agenda da Juventude para a Saúde 

2030. 
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1.4-Bibliotecas Escolares 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS ESTRATÉGIAS DE MELHORIA 

- A biblioteca escolar levou o seu serviço 

ao maior número possível de discentes e 

docentes, de todo o Agrupamento, através 

da realização de atividades, partilha de 

recursos e disponibilização de fundo 

documental.  

- A biblioteca escolar desenvolveu 

atividades de articulação curricular. 

- As atividades desenvolvidas permitiram 

o desenvolvimento de diferentes literacias 

e das áreas de competência definidas no 

perfil dos alunos à saída da escolaridade 

obrigatória.   

- A biblioteca escolar desenvolveu 

atividades que tiveram em conta os 

referenciais trabalhados no agrupamento 

(“Educação para o Risco”, “Plano 

Intermunicipal Viseu Dão Lafões – 

adaptação às alterações climáticas” e 

“Segurança, Defesa e Paz”) e os 

referenciais “Aprender com a Biblioteca 

Escolar” e “Educação para os Media para 

a educação pré-escolar, o ensino básico e 

o secundário”.   

- Capacitação digital dos alunos nas 

diferentes disciplinas (Inglês, BScience e 

Oficina de Línguas Vivas).  

- Participação em vários concursos e 

projetos de cariz nacional e internacional: 

Concurso Nacional de Leitura, “European 

Money Quiz”, EU Conto - Dia Mundial 

da Língua Portuguesa, VI Edição do 

Concurso “Quadras de S. Martinho”, 

Histórias Ajudaris.  

- Dinamização de concursos e desafios 

promovidos pelas bibliotecas escolares, 

nomeadamente “Se eu fosse…”; “Leituras 

poéticas”; “A Biblioteca Escolar Desafia-

te…” com os seguintes desafios: “O lobo 

que não gostava de ler”, “Autores dos teus 

- O número insuficiente de 

equipamentos tecnológicos afetos 

às bibliotecas escolares, tendo em 

conta o número de alunos que 

frequentam as escolas do 2.º e 3.º 

ciclos.   

- Grande dificuldade em recuperar 

o fundo documental dos 

empréstimos domiciliários, apesar 

dos esforços das professoras 

bibliotecárias e de alguns 

elementos da equipa da biblioteca 

escolar.   

- Atribuição de tarefas à 

coordenadora das bibliotecas 

escolares que não fazem parte das 

suas funções, pondo em causa o 

serviço da biblioteca escolar, 

como por exemplo o 

acompanhamento dos alunos do 

1.º ciclo, na escola de 

acolhimento, durante o segundo 

confinamento.  

- Pouco envolvimento da maior 

parte dos docentes da equipa das 

bibliotecas escolares na 

realização/dinamização de 

atividades, limitando-se a sua 

colaboração ao atendimento dos 

utilizadores.    

- Devido à pandemia, às 

orientações da DGS, aos planos 

de contingência quer do 

Agrupamento quer das bibliotecas 

escolares não foi possível a 

realização de tantas atividades 

presenciais como era hábito em 

anos anteriores.  

 

- É imprescindível disponibilizar os 

equipamentos tecnológicos para a 

biblioteca escolar D. Duarte, porque 

apesar da aquisição de dois 

computadores por parte da 

Associação de Pais, que 

possibilitariam uma melhoria dos 

serviços prestados aos alunos, estes 

ainda não se encontram na biblioteca 

escolar.   

- Disponibilizar uma verba para 

aquisição de equipamentos 

tecnológicos, por exemplo tablets, 

que possam ser utilizados nas 

diferentes atividades ministradas 

pelas professoras bibliotecárias, que 

envolvam a capacitação digital dos 

alunos (por exemplo: sessões de 

apresentação de diferentes 

ferramentas/ plataformas digitais, em 

articulação com as áreas 

disciplinares).  

- Disponibilizar uma verba anual para 

aquisição de livros quer nas 

bibliotecas do 1.º ciclo quer nas 

bibliotecas do 2.º e 3.º ciclo.  

- Manter a redução de professores 

afetos às equipas das bibliotecas 

escolares, atribuindo a cada um o 

máximo número de horas possível.  

- Os docentes da equipa das 

bibliotecas escolares devem propor, 

realizar e dinamizar atividades, na 

biblioteca escolar, em articulação com 

os grupos de recrutamento a que 

pertencem.     
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livros favoritos”, “Os casais românticos 

da Disney”, “História do dia dos 

namorados”, “Adivinhas e provérbios de 

Natal” e “Semana da Cultura Científica”.  

- Utilização dos recursos da biblioteca 

pelos alunos e docentes. 

- Realização da Semana da Leitura à 

distância que culminou num conjunto 

variado de atividades e numa participação 

ativa de professores, alunos, assistentes 

operacionais e encarregados de educação 

que aderiram de forma massiva.  

- Reconhecimento e valorização do 

trabalho desenvolvido pela biblioteca 

escolar quer pelos alunos, quer pelos pais, 

quer pelos encarregados de educação e 

diretor. 

- Apoio constante às necessidades dos 

utilizadores, nomeadamente, na pesquisa 

de informação e na realização de 

trabalhos escritos.  

- Divulgação permanente do fundo 

documental.  

- Atualização das bases de dados das 5 

bibliotecas no software de gestão de bases 

de dados bibliográficos “Biblio.NET”. 

Desde o início do presente ano letivo e até 

ao dia 28 de julho foram catalogados, 

pelas professoras bibliotecárias, 527 

livros das cinco bibliotecas escolares e 

corrigidos 2318 registos.  

- A atribuição de horas a docentes para 

garantir a utilização e dinamização de 

atividades nas bibliotecas escolares do 1.º 

ciclo.  

- Em E@D, para além da disponibilidade 

constante das professoras bibliotecárias e 

resposta imediata às solicitações dos 

utilizadores, foram ainda realizadas 

atividades à distância e partilhados 

recursos educativos.  

- Resposta das professoras bibliotecárias 

às solicitações dos docentes dos vários 



Avaliação Interna/Autoavaliação do Agrupamento - Lei N.º 31/2002, de 20 de dezembro e Despacho N.º 11120-B/2010, de 6 de julho          16/52 

grupos de recrutamento, quer no apoio 

tecnológico quer na pesquisa e 

disponibilização de recursos educativos.   

- Entre 1 de setembro e 28 de junho de 

2021 verificaram-se 15736 visualizações 

no blogue das bibliotecas escolares, sendo 

este uma referência em linha para alunos 

e restante comunidade educativa. 

- Franca melhoria na distribuição dos 

horários dos docentes da equipa da BE 

Dr. Azeredo Perdigão, evitando vários 

docentes no mesmo horário, tendo estes 

sido distribuídos pelo horário ao longo do 

dia.  

- Os esforços por parte do Coordenador 

de Estabelecimento da EB D. Duarte, em 

parceria com a Associação de Pais, para a 

aquisição de dois computadores para a 

biblioteca escolar.  

 

1.5-Jornal Escolar – “Quadrante Norte” 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS ESTRATÉGIAS DE MELHORIA 

- Existência de um espaço próprio 

para trabalhar. 

- Divulgação da conjuntura e dinâmica 

do Agrupamento de Escolas Viseu 

Norte. 

- Desenvolvimento da formação, da 

informação e do aspeto lúdico dos 

leitores. 

- Contributo para o enriquecimento 

cultural e científico da realidade do 

agrupamento, em geral, e dos alunos, 

em particular. 

- Participação ativa de alguns 

professores, educadoras e alunos com 

notícias para o jornal.  

- Participação da Associação de Pais 

(Apedap). 

- Possibilidade de contribuir para o 

desenvolvimento cultural, formativo, 

comunicativo, informativo, estético, 

- Dado que a equipa do jornal não se 

mantém a tempo inteiro apenas neste 

projeto, dificulta, em muito, o 

cumprimento de prazos exigindo um 

trabalho extra para além do horário 

estabelecido. Por outro lado, a 

receção das notícias deveria ser 

gradual, ao longo do ano letivo, de 

forma a facilitar o trabalho da equipa, 

havendo um acumular excessivo de 

tarefas num curto período de tempo, 

aquando da publicação do jornal. 

 

- Solicitar o apoio dos Diretores de 

Turma, aquando da receção dos 

encarregados de educação, para a 

importância dos seus educandos 

adquirirem o jornal escolar e efetuar o 

seu pagamento. 

- Horários uniformes dos elementos 

da equipa, nomeadamente no que diz 

respeito ao dia sem componente 

letiva. 

- Envio de propostas/sugestões de 

melhoramento, através do email 

direcaoqn@aeviseunorte.pt . 

 

mailto:direcaoqn@aeviseunorte.pt
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ético e lúdico da comunidade escolar. 

Adesão excelente na compra dos 

jornais pelos professores da EB 

Azeredo Perdigão. 

- Participação da comunidade. 

- Patrocínios. 

 

1.6-Projeto Parlamento dos Jovens 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS ESTRATÉGIAS DE MELHORIA 

- A educação para o conhecimento e 

para cidadania. 

- Incentivo ao gosto pela participação 

cívica e política.  

- Participação dos alunos no debate 

democrático. 

- O estímulo do bom desempenho 

individual e coletivo. 

- A promoção do desenvolvimento do 

cidadão ativo, na sociedade. 

- O esforço, o envolvimento, o 

entusiasmo e o tempo que professores 

e alunos dedicaram ao Parlamento dos 

Jovens. 

- A não execução de um programa 

novo no ano letivo 2020-2021. 

 

 

1.7-Desporto Escolar  

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS ESTRATÉGIAS DE MELHORIA 

- Interesse e empenho de grande parte 

dos alunos. 

- Bom relacionamento, coesão dos 

grupos, espírito de equipa e empenho. 

- A disponibilidade de meios e 

recursos, por parte do agrupamento, 

para a realização das atividades. 

- Diversificação e qualidade das 

atividades. 

 

 

- Pandemia Covid--19, que 

condicionou o desenvolvimento das 

atividades inicialmente definidos.  

- Dificuldades de gerir tempos letivos 

e espaços de treino (DE), com 

atividades letivas no pavilhão 

gimnodesportivo. 

- A paragem prolongada da 

possibilidade de utilização dos 

espaços afetos à Educação 

Física/Desporto escolar na escola 

Básica Dr. Azeredo Perdigão.  

- Piso do polidesportivo exterior em 

ambas as escolas. 

- Arranjo dos espaços exteriores 

afetos à Educação Física/Desporto 

Escolar.  

- Atribuição de tempos aos 

professores para acompanhamento 

dos alunos às competições, de acordo 

com o Regulamento do Programa do 

Desporto Escolar. 

- Atribuição de tempos aos 

professores para a atividade interna de 

acordo com o Regulamento do 

Programa do Desporto Escolar. 

- Aquando da marcação dos testes os 

docentes terem atenção às atividades 

definidas no PAA. 
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- Melhor adequação da mancha 

horária dos alunos, para permitir uma 

melhor marcação dos tempos de 

treino dos Grupos-equipa. 

 

1.8-Projeto Erasmus+  

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS ESTRATÉGIAS DE MELHORIA 

- Estabelecimento de contactos com 

muitos países da Europa.  

- O reforço do domínio do inglês, e de 

outras línguas estrangeiras lecionadas 

no agrupamento, nas suas vertentes 

orais e escritas. 

- Benefícios sociais e culturais das 

mobilidades.  

- Desenvolvimento de características 

de personalidade, como a tolerância, a 

confiança, a capacidade para resolver 

problemas, a curiosidade e a 

capacidade de decisão. 

- Inclusão social.  

- Empenho e dedicação da equipa de 

professores.  

- Envolvimento de toda a Escola, com 

articulação entre várias disciplinas 

para realização dos trabalhos.  

- A não realização das mobilidades por 

questões relacionadas com a situação 

pandémica suprarreferida. 

--- 

 

1.9-Atividades de Enriquecimento Curricular do 1º Ciclo  

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS ESTRATÉGIAS DE MELHORIA 

- Interesse e empenho por parte dos 

alunos (quer no regime de aulas 

presencial quer no regime online) em 

desenvolverem as atividades propostas 

ao longo do ano. 

- Curiosidade e envolvimento por 

parte das crianças na realização dos 

vídeos que assinalam o encerramento 

do ano letivo (em substituição da 

Festa de Final de Ano). 

- Articulação com os colegas titulares 

de turma e toda a comunidade escolar; 

- Problemas de conectividade no 

ensino online. 

- As restrições relativas à pandemia, 

por exemplo não poder partilhar/usar 

instrumentos e não poder realizar as 

atividades de apresentação à 

comunidade escolar. 

- Dificuldade em selecionar 

atividades musicais que pudessem ser 

desenvolvidas com o máximo de 

segurança e proteção. 

- Os espaços interiores de sala de aula 

- Aquisição de instrumentos e 

distribuição equilibrada em função do 

número de alunos e substituição dos 

instrumentos musicais estragados.  

- Organização de um espaço interior 

para as aulas de música ou salas mais 

amplas com recursos audiovisuais e 

acesso à internet. 

- Formação de turmas somente do 

mesmo ano ou, então, turmas do 1.º e 

2.º anos e turmas do 3.º e 4.º anos. 
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- Partilha de ideias/sugestões entre os 

docentes de AEC Música. 

- Orientação regular e partilha de 

recursos por parte da Coordenadora 

AEC – Música. 

- A existência de um espaço exterior 

especificamente para cada turma que 

facilitou o desenvolvimento de muitas 

atividades ao ar livre sem quaisquer 

obstáculos e interferências de outras 

turmas.  

- Importância da atividade física para 

o desenvolvimento das crianças. 

- Implementação de hábitos 

desportivos que conduzem a uma vida 

mais saudável.  

- Cumprimento das planificações em 

contexto de E@D e presencial.  

- Desenvolve a criatividade dos 

alunos.  

- Articulação bastante efetiva e 

presente entre professores titulares de 

turma e professores das AEC´s e 

assistentes operacionais.  

- Interesse, motivação e empenho 

demonstrado pelos alunos face à 

diversidade das atividades 

desenvolvidas.  

- Diversidade de experiências 

desportivas. 

- Correta organização do E@D.  

 

não se encontram num nível 

satisfatório para desenvolver algumas 

atividades (dança, jogos musicais…). 

- Dificuldade em desenvolver 

atividades em grupos com anos de 

escolaridade diferentes, 

principalmente quando a turma tem 

alunos do 1.º e 4.º anos (esta situação 

poderá prejudicar e desmotivar os 

alunos porque apresentam 

conhecimentos e capacidades 

musicais muito diferenciadas e estão 

em diferentes níveis de 

desenvolvimento).  

- Alguns instrumentos musicais 

encontram-se danificados e não existe 

muita diversidade.  

- Comportamento incorreto de alguns 

alunos / grupos. 

- Falta de material em algumas 

escolas (atividade física).  

- Falta de espaços cobertos, na 

maioria das escolas, em dias 

chuvosos e/ou de muito sol para a 

prática da atividade física.  

- Colocação morosa de alguns 

professores.  

- Discrepância de níveis de ensino na 

mesma turma de AEC.  

- Falta de condições físicas (pia de 

lavagem de materiais, espaços de 

secagem de trabalhos) para a 

atividade Lúdico Expressivas-Artes 

Plásticas.  

- Falta de espaços interiores 

apropriados para o desenvolvimento 

de algumas atividades (dança, jogos 

musicais,…).  

 

1.10-Plano Anual de Atividades (PAA) 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS ESTRATÉGIAS DE MELHORIA 

- A diversidade das atividades propostas que - Condicionalismos - Potenciar a utilização das 
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permitiu a sensibilização das crianças do pré-

escolar e alunos do 1º ciclo para a 

solidariedade neste tempo de pandemia e para 

a prevenção dos comportamentos de risco a 

ela associados.  

- Forte adesão dos alunos às atividades.  

- Cooperação entre pares.  

- Empenho e satisfação dos alunos.  

-Motivação demonstrada na execução das 

atividades.  

- Envolvimento dos Encarregados de 

Educação.  

- Relevância dos temas abordados.  

- Articulação entre os diferentes 

Departamentos.  

- Envolvimento da comunidade educativa.  

- Estabelecimento de parcerias.  

- Capacidade de proporcionar vivências 

relacionadas com conteúdos programáticos.  

- Qualidade dos trabalhos realizados.  

- Utilização das tecnologias em ambientes 

seguros de aprendizagem.  

- Realização de atividades interativas.  

- Diversidade de atividades desenvolvidas 

pelas Bibliotecas Escolares.  

- Promoção da leitura e da escrita em Língua 

Portuguesa.  

- Boa articulação das atividades dos 

diferentes projetos e a estratégia do AEVN 

para a Cidadania e Desenvolvimento e com a 

CIM Dão Lafões.  

- Adaptação das atividades às condicionantes 

decorrentes da situação pandémica.  

- Desenvolvimento da criatividade e 

aprendizagem da metodologia de trabalho 

colaborativo.  

- Valorização dos bons resultados obtidos 

pelos alunos, nomeadamente em concursos e 

outras competições.  

- O desenvolvimento de diferentes literacias.  

- Promoção de atividades intergeracionais.  

- Articulação entre escolas do Agrupamento.  

- Envolvimento da comunidade educativa na 

relacionados com a pandemia 

Covid-19.  

- Material informático 

insuficiente e desadequado.  

- Condições de conectividade. 

 

 

 

plataformas digitais na 

realização/divulgação das atividades 

e como meio de aproximação 

escola-família.  

- Criação de um clube de Ciências e 

Tecnologia.  

- Melhoria do espaço físico 

destinado à exposição de trabalhos 

nas diferentes escolas. 
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implementação deste Plano.  

- Existência de projetos aglutinadores e 

impulsionadores da dinâmica e 

funcionamento do agrupamento, 

designadamente Projeto PES, Bibliotecas 

Escolares e Desporto Escolar.  

- Estabelecimento de parcerias e protocolos 

para responder a necessidades do 

agrupamento.  

- Promoção de hábitos de vida saudável 

(Educação para a Saúde).  

- Variedade de atividades e temáticas 

abordadas.  

- Promoção de atividades integradas nos 

diferentes referenciais. 

 

1.11- Acompanhamento e Monitorização da Implementação do Processo de A@D 

 

O acompanhamento e a avaliação do processo E@D têm-se revestido, neste período de pandemia, 

de grande relevância e têm contribuído para que se possam alcançar os objetivos de qualidade 

definidos para os diferentes anos/ciclos. 

Definidos os indicadores de qualidade e quantidade a monitorizar e a periodicidade de recolha de 

dados, a equipa responsável procedeu à elaboração de um único questionário em formato digital, 

destinado aos alunos e encarregados de educação e adaptado aos diferentes níveis de ensino. O 

questionário foi divido em duas partes, a primeira destinada aos alunos e a segunda aos 

encarregados de educação. Após apreciação e aprovação por parte do Conselho Pedagógico, o 

questionário (link) foi enviado, por correio eletrónico, para os educadores/professores titulares de 

grupo/ano e para os diretores de turma que o encaminharam para os encarregados de educação. 

Este Relatório de Monitorização e Avaliação do Processo de Implementação E@D apresenta os 

resultados obtidos no questionário aplicado, relativamente ao período de 8 de fevereiro a 14 de 

março de 2021.  
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ANÁLISE DADOS 

ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

ANÁLISE DE DADOS 

ALUNOS 

- Em termos de situação profissional, 35% dos EE 

inquiridos continuaram a exercer a sua atividade, nos 

moldes habituais, e 19% encontravam-se em teletrabalho. 

- A maioria dos EE acompanha o seu educando na 

realização das tarefas, sendo que 48% acompanha sempre 

e 47% acompanha às vezes.  

- Globalmente, o número de momentos síncronos é 

considerado pela maioria dos EE (88%) como adequado, 

tal como o número de tarefas propostas para os momentos 

de Trabalho Individual (90%).  

- 96% dos EE inquiridos estão satisfeitos com o E@D do 

Agrupamento (77% consideraram-no Satisfatório e 19% 

Muito Satisfatório). 

 

 

- Neste novo período de confinamento, de um modo geral 

os alunos do Agrupamento sentem-se animados e com 

vontade de regressar à escola. No entanto, é de realçar 

que, nos 1.º, 2.º e 3.º ciclos, 50,1% dos alunos dizem 

sentir-se ansiosos.  

- 70% dos alunos do Pré-Escolar gostaram muito de 

participar nas tarefas em casa.  

- A maioria dos alunos, relativamente à utilização do 

Teams no E@D, acha que é fácil aceder aos momentos 

síncronos, aceder aos materiais da aula colocados pelos 

professores e devolver as tarefas aos professores.  

- Globalmente, o número de momentos síncronos é 

considerado pelos alunos, na generalidade (88%), como 

adequado, tal como o número de tarefas propostas para os 

momentos de Trabalho Individual (87%). 

- Quanto à colocação de dúvidas aos professores, durante 

a execução das tarefas propostas para os momentos de 

Trabalho Individual, 70% dos alunos inquiridos afirmam 

que o fazem às vezes.  

- 96% dos alunos inquiridos estão satisfeitos com o E@D 

do Agrupamento (78% consideraram-no Satisfatório e 

18% Muito Satisfatório). 
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III-PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO 

 

A metodologia seguida para o tratamento da temática supramencionada tem por base o 

trabalho desenvolvido nos diferentes órgãos que consta nas atas e memorandos, quer ao nível do 

planeamento e articulação, quer das práticas de ensino e da avaliação e monitorização do ensino e 

das aprendizagens. 

Em seguida, apresentam-se os relatórios elaborados nos diferentes órgãos com a indicação 

dos principais pontos fortes e fracos, bem como as estratégias de melhoria a implementar no(s) 

próximo(s) ano(s). 

 

1-Departamento Curricular da Educação Pré-Escolar 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS ESTRATÉGIAS DE MELHORIA 

- Trabalho colaborativo na elaboração 

das planificações e fichas diagnósticas 

entre as educadoras. 

- Colaboração das educadoras de 

apoio na planificação de atividades a 

enviar às crianças no 

ensino@distância. 

- Planificação de atividades conjuntas 

entre o Pré-escolar e o 1.º Ciclo. 

- Importância do Plano de 

Recuperação das aprendizagens como 

forma de dar conforto emocional às 

crianças e aos pais/encarregados de 

educação. 

- Cooperação dos Pais/Encarregados 

de educação e outros familiares na 

dinamização de atividades através da 

plataforma Teams. 

- Envio de vídeos de aprendizagens 

realizadas pelas crianças aos 

pais/encarregados de educação através 

do email institucional. 

- Diversidade de atividades realizadas. 

- Intercâmbio de atividades entre 

alguns jardins-de-infância e outras 

instituições, através do Teams. 

- Importância da plataforma Teams 

- Computadores antigos e sem 

câmara nas escolas para se 

poderem realizar 

videoconferências com os 

encarregados de educação. 

- Inexistência de quadros 

interativos nas salas do pré-

escolar. 

- Dificuldade em realizar 

momentos síncronos através do 

Tablet em turmas com elevado 

número de crianças.  

- A não participação física nas 

salas dos jardins-de-infância dos 

pais/encarregados de educação 

para realizarem atividades e 

colaborar em projetos. 

- Departamento muito numeroso o 

que dificulta a partilha de 

opiniões nas reuniões realizadas 

online. 

- Limitações à realização de 

atividades conjuntas entre salas, 

devido à pandemia. 

 

- Reuniões de trabalho através da 

plataforma Teams para a elaboração de 

planificações e outros instrumentos de 

trabalho. 

- Criação de um e-mail em cada sala de 

jardim de infância para se poderem 

partilhar vídeos com os encarregados de 

educação ou outros parceiros educativos. 

- Continuidade do uso da plataforma 

Teams como forma de se estreitarem 

relações com as famílias e a comunidade. 
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como forma de articular com os outros  

parceiros educativos (pais, professores  

do 1.º Ciclo, agentes de segurança, 

instituições de solidariedade social, 

colegas educadoras). 

- Uniformização de temas semanais 

para todo o Pré-escolar desenvolvido 

no ensino@distância). 

- Aquisição de aprendizagens 

relevantes feitas pelas crianças sobre 

as tecnologias/ferramentas digitais. 

- Articulação na realização de 

atividades entre o Pré-escolar e 1.º 

Ciclo, cumprindo o plano de 

contingência. 

- Trabalho desenvolvido no âmbito 

dos Referenciais de Educação para o 

Risco, da Segurança, Defesa e Paz e 

Plano Intermunicipal Dão Lafões - 

Alterações Climáticas e Cidadania e 

Desenvolvimento. 

- Colaboração das professoras 

bibliotecárias com recursos didáticos e  

Pedagógicos. 

- Apoio da Direção ao longo do ano, 

nomeadamente no ensino@distância. 

 

2-Departamento Curricular do 1.º Ciclo 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS ESTRATÉGIAS DE MELHORIA 

- A distribuição de serviço, realizada 

de quatro em quatro anos pelo diretor, 

ser feita tendo em consideração a lista 

de graduação profissional. Esta 

possibilidade torna-se fonte de 

motivação no corpo docente pela 

possibilidade de escolha/mudança de 

escola, em cada quadriénio.  

- A continuidade pedagógica, dentro 

do quadriénio.   

- A estabilidade do corpo docente. 

- O trabalho colaborativo em termos 

de planificação/programação e 

- O número de técnicos 

especializados tais como 

psicólogos, terapeutas da fala e 

ocupacionais é, ainda, insuficiente 

para as necessidades dos nossos 

alunos, apesar do reforço que 

houve.  

- A incapacidade de resposta 

atempada por parte do Serviço de 

Psicologia (SPO) do agrupamento 

face à extensão deste.  

- A falta de apoio educativo em 

algumas turmas devido à pandemia, 

- Continuar a reforçar a contratação de 

profissionais ou estabelecimento de 

protocolo com a Câmara Municipal, a 

fim de reduzir a demora da resposta dos 

Serviços de Psicologia, terapia da fala e 

terapia ocupacional.  

- Ponderar a aceitação de todas as 

atividades e projetos propostos por 

outras entidades, sobretudo quando 

estes não surgem no contexto curricular 

e/ou aparecem a destempo.  

- Algumas reuniões deverão continuar a 

ser realizadas na plataforma Teams. Os 
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construção de instrumentos 

diversificados de avaliação. 

- A distribuição dos docentes por 

Grupos de Ano e o trabalho ser 

realizado colegialmente em grupos de 

docentes. 

- A planificação da disciplina de 

Cidadania ser feita colegialmente e 

desenvolver-se em DAC, durante duas 

semanas por período, privilegiando os 

domínios: “Direitos Humanos”, 

“Igualdade de Género” e 

“Interculturalidade”.  

- A articulação das atividades de PAA 

com a Educação Pré-escolar, apesar da 

pandemia. 

- A articulação do Departamento na 

disciplina de Cidadania com a 

coordenadora da disciplina, sendo 

elaborado um projeto comum onde 

foram apresentadas as atividades dos 

diferentes ciclos de ensino. 

- A articulação/colaboração dos 

docentes do departamento e as 

professoras bibliotecárias.  

- As atividades de PAA irem ao 

encontro do PE do Agrupamento, da 

disciplina de Cidadania, dos 

Referenciais para a Segurança, a 

Defesa e a Paz e de Educação para o 

Risco, bem como do Plano 

Intermunicipal Viseu Dão Lafões – 

adaptações às alterações climáticas.  

- O cumprimento de todas as 

atividades de PAA previstas.  

- O Departamento do 1.º CEB ter 

cumprido todas as decisões do 

Conselho Pedagógico em matéria do 

dispositivo de avaliação.  

- Os Conselhos de Docentes terem 

sido assentes numa lógica de 

proximidade. 

- O envio por e-mail das diversas 

uma vez que tivemos professores 

com atestado médico.  

- A dificuldade em consolidar 

conteúdos devido à extensão dos 

programas, agravada pelo período 

de E@D.  

- A dificuldade que as 

famílias/encarregados de educação 

têm no acompanhamento dos 

alunos.  

- A falta de conhecimentos 

tecnológicos por parte de alguns 

encarregados de educação.  

- O aumento das desigualdades 

entre os alunos, agravando-se nos 

que tinham mais dificuldades de 

aprendizagem e menos autonomia.  

- O facto de não ter sido possível 

realizar reuniões de Departamento, 

dado o elevado número de 

professores e a substituição de 

reuniões de Departamento por 

reuniões de Grupo de Ano, sendo 

que há assuntos que deveriam ser 

tratados no grande grupo - o 

Departamento.  

- A falta de condições para a prática 

desportiva na maioria das escolas.  

docentes consideram-nas, de um modo 

geral, mais produtivas, reduzindo, ao 

mesmo tempo o período de 

deslocações.  

- Assuntos comuns a todo o 

Departamento que envolvam um caráter 

decisório deveriam ser colocados, numa 

primeira parte de reunião a todos os 

docentes, pelo Coordenador do 

Departamento, sendo, depois, a 

realização dos trabalhos, do âmbito do 

Grupo de Ano. Da leitura atenta dos 

memorandos infere-se que as 

informações transmitidas em cada 

Grupo de Ano são díspares, 

relativamente às informações recebidas 

do Coordenador de Departamento.  

- Decisões tomadas nas reuniões de 

Grupos de Ano e posteriormente entre 

os Representantes de Grupo de Ano, o 

Coordenador do Departamento e o 

Representante do 1.º CEB na Direção 

deveriam ser cumpridas por todos os 

Grupos de Ano e não ser alterados por 

qualquer um dos grupos. 
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informações e documentação.  

- Os documentos terem sido 

estruturados e estabilizados.  

- A distribuição, inicial, de apoio 

educativo em todas as turmas.  

- O apoio de proximidade com os 

docentes/escolas por parte do adjunto 

na Direção responsável pelo 1.º CEB.  

- As respostas céleres por parte da 

Coordenadora da Educação Especial 

para avaliação de alunos com 

necessidades educativas pela equipa 

EMAEI e o interesse e articulação 

com os docentes titulares de turma, no 

acompanhamento desses alunos.  

- Os horários das AEC serem depois 

das atividades letivas.  

- O bom relacionamento entre 

professores, técnicos de AEC e 

assistentes operacionais.  

- O facto dos professores com mais de 

60 anos terem ficado sem turma, 

podendo estes pôr os seus 

conhecimentos e a sua experiência ao 

serviço dos alunos e dos colegas com 

quem colaboraram e assim terem 

permitido a renovação do corpo 

docente e um menor absentismo. 

 

Em E@D 

- A organização de todo o processo de 

E@D por parte da Direção do 

Agrupamento e a sua monitorização.  

- A matriz curricular ajustada no 

processo de E@D, durante este ano 

letivo, sendo uma mais-valia os 

docentes estarem todos os dias na 

plataforma com os alunos. 

- A periodicidade das reuniões de 

articulação e monitorização realizadas 

durante o E@D e o facto de se 

realizarem por videoconferência, na 

plataforma Teams.  
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- A cooperação entre os professores 

titulares, de apoio e de Educação 

Especial.  

- Articulação dos professores titulares 

com os docentes de Inglês, de EMRC 

e AECs. 

- A disponibilidade e empenho dos 

docentes demonstrados durante o 

E@D.  

- O apoio da Direção com os Tutoriais 

para trabalhar no Teams.  

- A utilização de uma única 

plataforma digital.  

- Os alunos sem conetividade terem 

ido para a escola. 

 

3-Departamento Curricular de Línguas 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS ESTRATÉGIAS DE MELHORIA 

- Cumprimento global de todas as 

atividades letivas planificadas, 

aplicando medidas de reforço, de 

diferenciação pedagógica e de 

avaliação das aprendizagens, 

consideradas adequadas. 

- Contributo significativo e dinâmico 

para a realização do Plano Anual de 

Atividades, com propostas de 

atividades articuladas com o currículo 

formal de forma a constituírem-se 

fonte de aprendizagem e 

enriquecimento das atividades letivas, 

adaptado ao contexto pandémico 

vivido. 

- Excelente desempenho de todos os 

docentes, no que se refere à execução 

das tarefas institucionalmente 

atribuídas, à promoção do trabalho 

colaborativo e à tentativa de 

ultrapassar os obstáculos 

identificados. 

- Reforço do trabalho colaborativo na 

planificação e implementação das 

 - O excesso de procedimentos 

burocráticos que acompanham o 

desenvolvimento de toda a atividade 

docente.  

- A lecionação destas disciplinas nos 

últimos tempos letivos dos horários 

dos alunos. 

 

 

 

- A manutenção das horas de 

articulação. 

- A distribuição das disciplinas de 

Português e Línguas Estrangeiras 

preferencialmente nos primeiros 

tempos letivos dos horários dos 

alunos. 

- A implementação da medida de 

recuperação “apoio livre”, em todas 

as disciplinas do departamento.  

- O recurso a outras medidas de apoio 

educativo com a dinamização de 

clubes (Clube de Leitura; Clube de 

Jornalismo; Clube de Línguas).  

- O recurso à coadjuvação nas aulas 

de língua estrangeira, sempre que 

solicitado, permitindo a criação de 

grupos de proficiência linguística 

mais homogéneos.  

- A constituição de turmas de inglês, 

no 1º ciclo, respeitando o ano de 

escolaridade dos alunos. 

- Respeitar, à semelhança dos anos 

anteriores, a mancha horária até às 
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atividades, tanto ao nível disciplinar 

como interdisciplinar. 

- Participação ativa e pertinente de 

todos os docentes na tomada de 

decisões e na implementação de 

medidas educativas consideradas 

necessárias.  

- Procedimentos de articulação 

curricular efetiva entre ciclos (1.º, 2.º 

e 3.º) e entre departamentos. 

- Articulação realizada, quer durante o 

E@D, quer presencial pelos grupos de 

línguas estrangeiras. 

- Recurso sistemático às ferramentas 

digitais para, em contexto de E@D, 

proporcionar aos alunos momentos de 

feedback imediato e substantivo. 

- Articulação/participação nas 

atividades desenvolvidas pela 

biblioteca escolar, no âmbito da 

Semana da Leitura e do Dia Mundial 

da Poesia. 

- Implementação de propostas 

curriculares inovadoras para o ensino 

das línguas: English 4 all; Línguas 

Vivas, BScience que se constituíram 

como núcleo mobilizador de 

articulação curricular, pela 

incorporação dos temas contemplados 

nos Referenciais base do plano 

curricular do agrupamento, bem como 

da Estratégia de Educação para a 

Cidadania e Desenvolvimento, 

concorrendo para o desenvolvimento 

das diferentes áreas de competência 

expressas no Perfil do Aluno. Estas 

disciplinas demostraram-se uma mais-

valia pelo seu contributo para o 

desenvolvimento das competências 

linguísticas dos alunos e, em 

simultâneo, constituíram-se um fator 

de motivação para a aprendizagem, 

pela diversificação de estratégias e de 

16h, nas turmas de Inglês do 1.º ciclo. 

- A contemplação nos horários dos 

docentes de tempos que permitam a 

planificação e o desenvolvimento de 

percursos pedagógico-didáticos de 

interseção de aprendizagens.  

- A restrição das salas 

multidisciplinares aos alunos de uma 

única turma, devendo ser os 

professores que lecionam as 

disciplinas os responsáveis pelo seu 

acompanhamento, em virtude do 

conhecimento efetivo das dificuldades 

e da adoção de estratégias 

consequentemente direcionadas para a 

sua superação.  

- O acautelamento de horas de 

redução para os professores nomeados 

como avaliadores externos.  

- A redefinição da coadjuvação 

mediante o perfil comportamental e 

académico das turmas para um 

acompanhamento menos esporádico. 

- A atribuição de uma sala específica 

para o ensino das línguas estrangeiras. 

- Melhor apetrechamento 

tecnológico das salas de aula.  
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atividades propostas, contribuindo de 

forma substantiva para a consecução 

dos objetivos subjacentes à sua 

implementação.  

 

Em E@D 

- Assunção pronta e eficaz do papel a 

desempenhar por cada docente, na 

implementação do ensino em rede; 

- Adaptação rápida à mudança, 

relevando a partilha e a colaboração 

entre pares. 

- Capacidade de desenvolver 

metodologias de ensino promotoras 

de aprendizagens significativas.  

- Planificação de tarefas, recorrendo a 

diversas tipologias de atividades, 

capazes de estimular as competências 

cognitivas dos alunos, contribuindo 

para a construção de uma identidade 

multicultural. 

- Focalização nas ações estratégicas 

desenvolvidas pelas diferentes 

disciplinas do departamento, tendo 

em vista o seu contributo para o 

desenvolvimento das áreas de 

competência o Perfil do Aluno.  

 

4-Departamento Curricular de Expressões 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS ESTRATÉGIAS DE MELHORIA 

- Cumprimento de todas as atividades 

letivas planificadas, aplicando 

medidas de reforço, de diferenciação 

pedagógica e de avaliação das 

aprendizagens, consideradas 

adequadas.  

- Contributo significativo e dinâmico 

para a realização do Plano Anual de 

Atividades, com propostas de 

atividades articuladas com o currículo 

formal de modo a constituírem-se 

fonte de aprendizagem e 

- O excesso de procedimentos 

burocráticos que acompanham o 

desenvolvimento de toda a atividade 

docente. 

- Na situação de E@D fez com que 

alguns alunos tenham tido menos 

oportunidades na área das expressões, 

acentuando-se as desigualdades 

provocado por esta modalidade e 

ensino. 

- Na modalidade de E@D e em 

alguns dias, verificaram-se muitas 

- A manutenção das horas de 

articulação. 

- Reuniões de trabalho através da 

plataforma Teams: As reuniões de 

grupo disciplinar, de PAC, trabalho 

de grupos oferta complementar (...), 

dos representantes com Coordenador 

de departamento ou até (algumas) de 

departamento, poderiam ser realizadas 

por videoconferência,  aproveitando a 

experiência proveitosa do E@D. Esta 

medida reduziria os constrangimentos 
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enriquecimento das atividades letivas, 

adaptado ao contexto pandémico 

vivido.  

- Forte adesão dos alunos nas 

atividades propostas e realizadas do 

PAA realizadas.  

- Desempenho dos docentes, no que 

se refere à execução das tarefas 

institucionalmente atribuídas, à 

promoção do trabalho colaborativo e 

à tentativa de ultrapassar os 

obstáculos identificados.  

- Reforço do trabalho colaborativo na 

planificação e implementação das 

atividades, tanto ao nível disciplinar 

como interdisciplinar.  

- Participação ativa e pertinente de 

todos os docentes na tomada de 

decisões e na implementação de 

medidas educativas consideradas 

necessárias. 

- Procedimentos de articulação 

curricular efetiva entre ciclos (1.º, 2.º 

e 3.º) e entre departamentos.  

- Recurso sistemático às ferramentas 

digitais, para, em contexto de E@D, 

proporcionar aos alunos momentos de 

feedback imediato e substantivo. 

 - Implementação de propostas 

curriculares com a incorporação dos 

temas contemplados nos Referenciais 

base do plano curricular do 

agrupamento, bem como da Estratégia 

de Educação para a Cidadania e 

Desenvolvimento, concorrendo para o 

desenvolvimento das diferentes áreas 

de competência expressas no Perfil do 

Aluno. 

 - Assunção pronta e eficaz do papel a 

desempenhar por cada docente, na 

implementação do ensino em rede. 

- Adaptação rápida à mudança, 

relevando a partilha e a colaboração 

dificuldades de comunicação que 

comprometeram a eficácia das aulas. 

- Internet muito fraca. Há salas em 

que é frequente não haver acesso à 

Internet. 

- Elevado estado de degradação do 

piso do polidesportivo exterior 

(responsável por muitos acidentes e 

lesões dos alunos). 

- Estado de degradação dos lavatórios 

das salas utilizadas para lecionação 

das disciplinas de EV e ET, 2º ciclo, 

(16 e 17, escola sede), que devem ser 

substituídos, móvel e canalização.  

- A lecionação da disciplina de EV, 

2.º ciclo, em salas não específicas, 

durante este ano letivo, levantou 

várias dificuldades ao cumprimento 

integral dos planos elaborados, e ao 

trabalho realizado por docentes e 

alunos, devido à falta das condições 

necessárias (ex: lavatórios, armários 

com materiais, falta de espaço para 

guardar trabalhos). 

da distância entre as escolas, 

promovem uma atitude responsável 

relativamente ao “ambiente” e um 

maior envolvimento dos docentes.  

- Nas salas 8 e 9, D. Duarte, sugere-se 

a substituição do equipamento 

informático e melhores condições de 

rede. 

- No próximo ano letivo, as 

disciplinas de EV e ET, 2.º Ciclo, 

devem ser lecionadas nas salas 

específicas (16 e 17, na escola sede, 8 

e 9, na escola D. Duarte), 

exclusivamente, como tem sido 

habitual.  
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entre pares. 

- Capacidade de desenvolver 

metodologias de ensino promotoras 

de aprendizagens significativas.  

- Focalização nas ações estratégicas 

desenvolvidas pelas diferentes 

disciplinas do departamento, tendo 

em vista o seu contributo para o 

desenvolvimento das áreas de 

competência plasmadas no Perfil do 

Aluno à Saída da Escolaridade 

Obrigatória.  

- Implementação de estratégias para a 

melhoria dos resultados de 

aprendizagem dos alunos /turma. 

- Partilha com os pares da conceção 

de materiais pedagógicas e didáticos- 

- Articulação com a Equipa da 

biblioteca com especial destaque para 

a conservação e restauro de livros de 

todas as bibliotecas do agrupamento. 

 - Envolvimento da comunidade em 

trabalhos de pesquisa sobro o 

Património local. 

 

5-Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas  

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS ESTRATÉGIAS DE MELHORIA 

- A disponibilidade dos colegas para 

trabalho colaborativo e a cooperação 

para superar constrangimentos e 

concretizar as atividades. 

- O bom envolvimento dos docentes 

dos grupos na vida escolar, 

nomeadamente na reflexão e 

formulação de propostas de melhoria 

da escola, em articulação com os 

órgãos competentes, nomeadamente a 

Coordenadora do DCSH.  

- O aproveitamento Muito Bom 

conseguido nas disciplinas lecionadas. 

- A disponibilidade crescente de 

meios para teletrabalho e apoio à 

- Os docentes de HGP continuam 

convictos de que a diminuição da 

carga horária de HGP no 5.º ano está 

a ter um impacto negativo no 

desenvolvimento dos processos de 

ensino-aprendizagem, sobretudo na 

compreensão da informação histórica 

e geográfica e no desenvolvimento de 

competências de análise (de 

documentos, mapas, gráficos e outras 

fontes). Os processos de consolidação 

e de diferenciação pedagógica junto 

dos alunos com ritmos de trabalho ou 

de aprendizagem mais baixos são 

igualmente afetados. 

- Consolidar as rotinas e os 

meios/suportes ao teletrabalho e 

E@D, investindo no apetrechamento 

tecnológico das escolas e na formação 

de docentes, discentes e, na medida 

do possível, dos pais /EE.  

- Reformular/atualizar o Regulamento 

Interno: designadamente no 

concernente aos procedimentos de 

segurança sanitária e ao E@D, indo 

para além da corrente pandemia.  

- Assegurar, em tempo útil, a 

conectividade de todos os alunos. 

- Incrementar a formação de docentes 

e discentes nas TIC e na utilização 
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distância aos alunos/EE, por parte do 

AEVN, que permitiu mitigar as 

insuficiências. 

- Colaboração e participação dos 

elementos do Departamento nas 

atividades, de forma empenhada. 

- Partilha de experiências sobre 

metodologia e técnicas de ensino 

(ensino presencial e à distância). 

- Cooperação entre pares, com troca 

frequente de impressões relativas ao 

ponto da situação na lecionação de 

conteúdos e na evolução das 

aprendizagens essenciais dos alunos. 

- Os professores das diferentes 

disciplinas e dos diferentes níveis, 

articularam, em conjunto, na 

elaboração de: Planificações a longo e 

a médio prazo; Critérios específicos 

de avaliação dos diferentes anos; 

Perfil de aprendizagens específicas de 

ciclo; Informação-prova/matrizes, 

provas de equivalência à frequência, 

provas extraordinárias de avaliação e 

respetivos critérios de classificação; 

Instrumentos de avaliação formativos 

e sumativos: - fichas de trabalho em 

grupo e individual. 

- Constante troca de 

informações/partilha de materiais, a 

entreajuda no manuseamento da 

plataforma digital e na elaboração de 

tarefas. 

- Materiais no E@D, recursos, 

propostas de resolução, feedback de 

qualidade disponibilizado e, ainda, 

tarefas adequadas para os alunos sem 

conetividade, com a disponibilidade 

crescente de meios para teletrabalho e 

apoio a distância aos alunos/EE.  

 

Em E@D 

- A realização de reuniões semanais 

- A limitada dotação horária em 

História, sobretudo no 8.º ano, que 

coloca problemas na gestão e no 

aprofundamento de aprendizagens; os 

incipientes meios tecnológicos 

existentes nas escolas para o 

desenvolvimento de trabalhos de 

projeto/pesquisa e atividades de 

avaliação mais eficientes; a 

organização do E@D – matriz 

curricular em História reduzida a uma 

sessão síncrona semanal, a não 

conectividade de todos os alunos e as 

regras menos assertivas de 

funcionamento das sessões e os 

critérios de avaliação sumativa 

definidos pelo CP para o final do 2.º 

período.  

- Geografia: Condicionalismos 

relacionados com a pandemia e o 

ensino à distância 

 

Em E@D: 

- Nem todos os alunos têm acesso às 

novas tecnologias. 

- Falta de acompanhamento por parte 

de alguns encarregados de educação. 

- A diminuição da dotação horária. 

 

 

das plataformas instituídas de suporte 

à aprendizagem.  

- Apostar no teletrabalho colaborativo 

síncrono, nomeadamente através de 

videoconferência, alargando este meio 

aos tradicionais apoios pedagógicos e 

aos contactos DT/EE. 

- Consolidar o aproveitamento da 

bidocência de História e Geografia, 

no 7.º ano, ao nível da articulação e 

flexibilidade, em função do 

desenvolvimento das aprendizagens 

dos alunos.  

- No desenvolvimento do projeto 

MAIA, agilizar a comunicação e criar 

um repositório de 

recursos/instrumentos partilhado 

pelos docentes dos diferentes grupos 

disciplinares/áreas.  

- Ousar questionar rotinas e 

instrumentos que, embora com 

respaldo normativo, têm uma função 

meramente burocrática e são de 

utilidade duvidosa. Exemplo: “Ficha 

de Registo de Aprendizagens Não 

Desenvolvidas” (para alunos retidos 

ou não aprovados). Na verdade, este 

documento poderia ter utilidade para 

um aluno transitado/aprovado com 

lacunas significativas nas suas 

aprendizagens. Pelo contrário, para 

um docente, no início de cada ano 

letivo, para preparar a sua abordagem 

pedagógica, sobretudo para 

repetentes, é primordial conhecer o 

perfil do aluno e a razão pela qual não 

obteve aproveitamento. 

- Genericamente, por imperativos 

económicos, de sustentabilidade 

ambiental, de conforto e de 

comunicação funcional, evitar a 

multiplicação de comunicações em 

papel (sobretudo escola-EE), 
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de articulação no Teams. 

- O trabalho colaborativo nas reuniões 

semanais na preparação de todas as 

atividades e na adequação das tarefas 

ao modelo de E@D. 

- A disponibilidade e empenho dos 

docentes para responder 

positivamente aos desafios do E@D. 

- A entreajuda na exploração de 

metodologias adequadas ao ensino à 

distância, e no manuseamento da 

plataforma, dentro do grupo e no 

departamento. 

- A plataforma Teams revelou-se uma 

boa maneira de comunicar com os 

alunos, aproximando-nos mais de 

uma sala de aulas, embora virtual. 

- Apoio da equipa técnica do 

Agrupamento na resolução dos 

problemas. 

- Todos os grupos seguiram as 

planificações nas diferentes 

disciplinas, que reajustaram na 

circunstância do E@D. 

- Contributo significativo e dinâmico 

dos professores do Departamento na 

preparação e realização das atividades 

do Plano Anual de Atividades. 

- Atribuição de um tempo comum de 

trabalho semanal para os professores 

do mesmo Grupo de Recrutamento, o 

que facilitou o trabalho de parceria e 

articulação entre os docentes. 

apostando nos meios eletrónicos.  

- Atribuição de um tempo comum 

para trabalho de articulação entre o 

Coordenador e os Representantes de 

Grupo de Recrutamento que facilite 

as reuniões (presenciais ou E@D). 

- Atribuição de um tempo comum de 

trabalho semanal para os professores 

do mesmo Grupo de Recrutamento, 

que facilite o trabalho de parceria 

entre os docentes do Grupo de 

Recrutamento. 

- Disponibilização de formação de 

professores e alunos na utilização dos 

meios tecnológicos usados no 

agrupamento e outros que se 

considerem ferramentas vantajosas 

(questões práticas e potencialidades 

das plataformas). 

 

 

6-Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais  

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS ESTRATÉGIAS DE MELHORIA 

- Resposta aos desafios dos Dec. Lei 

54 e 55/2018, de 6 de julho (criação 

de disciplinas inovadoras, melhoria 

das práticas pedagógicas).  

- Colaboração e participação da 

maioria dos elementos do 

- Alguma dificuldade de comunicação 

eficaz, apesar de a Coordenadora 

insistir nas vantagens da 

utilização/consulta do E-mail 

institucional e leitura integral de 

documentos partilhados.  

-  Reuniões de trabalho através da 

plataforma Teams: As reuniões de 

grupo disciplinar, de PAC, trabalho 

de grupos de ano e oferta 

complementar (…), dos 

representantes com @ Coordenador@ 
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Departamento nas atividades, de 

forma empenhada. 

- Articulação entre diferentes ciclos e 

diferentes departamentos, em várias 

atividades.  

- Partilha de experiências sobre 

metodologia e técnicas de ensino 

(ensino presencial e a distância).  

- Cooperação entre pares, com troca 

frequente de impressões relativa ao 

ponto da situação na lecionação de 

conteúdos e na evolução das 

aprendizagens essenciais dos alunos.  

- A decisão de realização das reuniões 

pelo Teams que reduz a distância 

geográfica entre as escolas do 

agrupamento e facilita a partilha de 

experiências e de recursos e o 

trabalho colaborativo entre os 

docentes dos vários níveis de ensino.  

- Os professores das diferentes 

disciplinas e dos diferentes níveis, 

globalmente, articularam na 

elaboração em conjunto de: 

planificações a longo e a médio 

prazo; critérios específicos de 

avaliação dos diferentes anos; perfil 

de aprendizagens específicas de ciclo; 

das informação-prova/matrizes, 

provas de equivalência à frequência, 

provas extraordinárias de avaliação e 

respetivos critérios de classificação; 

de instrumentos de avaliação 

formativos e sumativos: protocolos de 

atividades experimentais; fichas de 

exploração/relatórios; fichas de 

trabalho em grupo e individual; fichas 

de trabalho para a Sala 

Multidisciplinar; testes de avaliação e 

minitestes; questões aula; Guiões de 

documentário; de grelhas de 

observação de aula, de desempenho 

experimental, de classificação de 

- Departamento muito numeroso o 

que dificulta a partilha de opiniões 

quando são realizadas as reuniões 

(presenciais) alargadas.  

- O excesso de procedimentos 

burocráticos que acompanham o 

desenvolvimento da atividade 

docente, nomeadamente na requisição 

de material para a atividade 

experimental.  

- O material de laboratório, nas duas 

escolas é, por vezes, insuficiente.  

- Falta de adequadas condições 

laboratoriais, nas duas escolas, na 

E.B. D. Duarte e na E. B. Dr. Azeredo 

Perdigão.   

- A inexistência de docentes com a 

função de Diretor de Instalações.  

- A inexistência de um assistente 

operacional afeto à limpeza do 

material inerente à realização das 

atividades laboratoriais / 

experimentais.  

 

Em E@D 

- A falta inicial de formação e do 

manual de utilização do Teams para 

os professores, embora houvesse 

tutoriais partilhados pela 

coordenadora, com o departamento, 

desde setembro.  

- Nem todos os alunos têm acesso às 

novas tecnologias.  

- Falta de acompanhamento por parte 

de alguns encarregados de educação.  

- Ausência de relação interpessoal 

professor/aluno e aluno/aluno e falta 

de socialização.  

- Câmaras inexistentes ou desligadas 

nas aulas.  

- O volume de tarefas não realizadas 

por alguns alunos. 

de departamento ou até (algumas) de 

departamento, poderiam ser 

realizadas por videoconferência, 

aproveitando a experiência proveitosa 

do E@D. Esta medida reduziria os 

constrangimentos da distância entre 

as escolas.  

- Manter a atribuição do tempo DT 

aluno (comum a professor e alunos) 

no horário através do teams.  

- Deve continuar a haver um reforço 

ao nível da articulação horizontal e 

vertical bem como do trabalho de 

parceria entre os diferentes ciclos e 

grupos de recrutamento.  

- Dar continuidade a medidas de 

promoção de sucesso escolar, que se 

revelaram eficazes, previstas no Plano 

de Ação Estratégica.  

- Dar continuidade a medidas de 

promoção de sucesso escolar, que se 

revelaram eficazes, previstas no Plano 

de Acompanhamento desenvolvido 

pela IGEC.  

- As aulas de apoio serem lecionadas 

pelo professor titular da turma e 

apenas com alunos da turma.  

- As aulas de apoio serem lecionadas 

por dois professores, dado que o 

apoio é a duas disciplinas distintas e o 

número de alunos é elevado.  

- Continuar a implementar medidas 

diversificadas, promovendo o sucesso 

escolar (por exemplo clube da 

matemática, criação de uma sala de 

jogos).  

- Designar ou eleger docentes para 

desempenhar as funções de Diretor de 

Instalações, no Departamento, com 

tempos atribuídos para o desempenho 

das mesmas.  

- A atribuição de uma assistente 

operacional afeta às salas de Ciências 
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trabalhos; grelhas criteriais/rubricas 

para avaliação (formativa e sumativa) 

do desempenho dos alunos em 

tarefas; Materiais no E@D e 

presencial, tarefas, recursos, 

propostas de resolução, feedback de 

qualidade disponibilizado, grelhas de 

registo do trabalho dos alunos e, 

ainda, tarefas diversificadas 

destinadas a tod@s @s alun@s.  

 

Em E@D 

- A realização de (1 ou mais) reuniões 

semanais de articulação no Teams.  

- O trabalho colaborativo nas reuniões 

semanais na preparação de todas as 

atividades e na adequação das tarefas 

ao modelo de E@D.  

- A disponibilidade e empenho dos 

docentes para responder 

positivamente aos desafios do E@D.  

- A entreajuda na exploração de 

metodologias adequadas ao ensino à 

distância, dentro do grupo e no 

departamento.  

- O contributo de alguns alunos que 

demonstraram ser mais autónomos e 

com domínio nas TIC, auxiliando os 

seus colegas com mais dificuldades, 

facilitando o processo 

ensino/aprendizagem.  

- A existência de um horário mais 

flexível e ajustado ao ritmo de cada 

aluno evitando a sobrecarga de 

acordo com o Plano de E@D.  

- A plataforma Teams revelou-se uma 

boa forma de comunicação com os 

alunos, aproximando-nos mais de 

uma sala de aulas, ainda que @D.  

- A atribuição do tempo DT alunos no 

horário através do teams.  

- A possibilidade de os alunos sem 

conetividade permanecerem na 

experimentais.  

- Atribuição de um tempo comum 

para trabalho de articulação entre o 

Coordenador e os Representantes de 

Grupo de Recrutamento, que facilite 

as reuniões (presenciais ou @D).  

- Atribuição de um tempo comum de 

trabalho semanal para os professores 

do mesmo Grupo de Recrutamento, 

que facilite o trabalho de parceria 

entre os docentes do Grupo de 

Recrutamento.  

- Os docentes a lecionar as Oficinas 

de Ciências Experimentais nos 2º e no 

3ºciclos, deveriam ter contemplado no 

seu horário pelo menos um tempo 

letivo de articulação (por ciclo/ nível) 

para planeamento e preparação de 

materiais para as atividades 

experimentais.  

- Os docentes a lecionar oferta 

complementar de 9º ano, BScience, 

(professores de CN e Inglês) 

deveriam ter contemplado no seu 

horário pelo menos um tempo letivo 

para planeamento e preparação de 

materiais para as atividades.  

- Seria essencial o desdobramento de 

CN/FQ, quando possível, em 100 

minutos (como previsto na legislação) 

e não apenas num tempo de 50 

minutos.  

- É essencial manter o desdobramento 

de OCE/FQ, num tempo de 50 

minutos, de acordo com Dec. Lei 

55/2018, de 6 de julho.  

- Atribuição de tempos de 

estabelecimento aos docentes para 

participação em reuniões (presenciais 

ou @D).  

- Atribuição de tempo(s) para 

coordenação de Projetos (ex: Projeto 

“Devolver à Terra -Compostagem em 
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escola, com acompanhamento e 

conetividade, acompanhando as 

turmas em ensino @D.  

- Apoio da equipa técnica do 

Agrupamento na resolução dos 

problemas que iam surgindo.  

- Cooperação entre pares, com troca 

frequente de impressões relativa ao 

ponto da situação na lecionação de 

conteúdos e na evolução das 

aprendizagens essenciais dos alunos.  

- Todos os grupos seguiram os planos 

de atuação e as planificações nas 

diferentes disciplinas, que reajustaram 

na circunstância do E@D.  

- Contributo significativo da 

globalidade dos professores do 

Departamento na preparação e 

realização das atividades do Plano 

Anual de Atividades.  

- Atribuição de um tempo comum de 

trabalho semanal para os professores 

do mesmo Grupo de Recrutamento, 

que facilitou o trabalho de parceria e 

articulação entre os docentes, em que, 

a utilização da plataforma Teams é 

facilitadora. 

meio escolar; Projeto Eco – Escolas, 

sem tempos atribuídos no ano 2020-

2021).  

- Necessidade urgente de renovação 

de equipamentos informáticos e de 

cobertura de rede (internet) nas 

escolas.  

- Diminuição da carga de 

procedimentos burocráticos que são 

atribuídos aos docentes e que 

dificultam o enfoque na componente 

pedagógica da atividade docente.  

- Formação de professores e alunos 

no processo de utilização das novas 

tecnologias nas diversas valências: 

questões práticas e potencialidades 

das plataformas utilizadas no 

agrupamento.  

- Devem ser melhoradas as condições 

laboratoriais de salas/ laboratórios/ 

arrecadações de Ciências Naturais e 

Físico-Química, na E.B. D. Duarte e 

na E. B. Dr. Azeredo Perdigão (salas 

5, 16, 17 na EB D. Duarte e salas 3, 5 

e 6 na EB Dr. Azeredo Perdigão e 

respetivas arrecadações).   

- Remodelação do espaço das 

arrecadações entre as salas 5 e 6 da 

EB Dr. Azeredo Perdigão, o que 

facilitaria o trabalho colaborativo 

entre os docentes e a preparação 

prévia de material para as 

experiências. 

- Arranjar o extrator da sala 3 

(laboratório) e infiltração associada.  

- Investimento na aquisição de 

equipamentos e materiais que 

permitam um melhor apetrechamento 

das salas/ laboratórios de Ciências 

Naturais e Físico-Química, nas duas 

escolas.  

- Contactar empresas que procedam à 

recolha e reciclagem de reagentes que 
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estão acumulados há muito tempo nas 

arrecadações das duas escolas 

(implica encargos a assumir pela 

direção). 

 

7-Departamento Curricular da Educação Especial 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS ESTRATÉGIAS DE MELHORIA 

- O excelente espírito de cooperação e 

de entreajuda de todos os elementos 

do departamento.  

- A disponibilidade de todos os 

docentes do departamento para 

responder às especificidades e 

necessidades dos alunos.  

- Disponibilidade de todos os 

docentes do departamento para 

colaborar e articular com a EMAEI.  

- Participação nas reuniões do 

conselho de diretores de turma.  

- Bom relacionamento que houve com 

o SPO.  

- O bom relacionamento e a notável 

articulação entre os diferentes 

profissionais (CRI, PNPSE, 

APPACDM, CPCJ, Viseu Educa, 

entre outros).  

- O estabelecimento de parcerias e 

protocolos com a comunidade para 

responder às necessidades mais 

específicas dos alunos.  

- A definição de um tempo comum no 

horário dos professores EE para 

partilha e articulação entre todos.  

- A atribuição de outros recursos 

educativos, disponibilizados pelo 

agrupamento, constituíram uma mais-

valia para os resultados obtidos.  

- Cumprimento, dentro do possível, 

das atividades previstas no PAA.  

- Papel ativo que o departamento tem 

como impulsionador dos princípios da 

inclusão na comunidade educativa.  

- Falta de espaços para dar apoio na 

EB Dr. Azeredo Perdigão.  

- A existência de barreiras físicas nas 

escolas, particularmente na EB de 

Tondelinha.  

- Falta de espaços mais funcionais 

para desenvolvimento de atividades 

com alunos com adaptações 

curriculares significativas.  

- Falta de um fraldário na casa de 

banho adaptada.  

- Inexistência de um espaço 

adequado, na EB Dr. Azeredo para os 

técnicos especializados apoiarem os 

alunos.  

 

- Dar continuidade a projetos que 

permitam aos alunos fazer 

aprendizagens funcionais, adquirir 

competências de autonomia pessoal e 

social e perspetivar uma transição 

para o mundo do trabalho.  

- Dar continuidade aos projetos no 

âmbito do Programa Viseu Educa.  

- Garantir aos alunos mais 

comprometidos o apoio 

personalizado por parte de um 

assistente operacional.  

- Participação dos técnicos 

especializados na 1.ª reunião de 

Conselhos de Turma/ Conselho de 

Docentes dos alunos que cada um 

apoia e sempre que o Conselho de 

Turma o entenda. 

- Mais horas para terapias. 

- Aumentar o número de horas do 

Plano de Ação do CRI e do Plano de 

Desenvolvimento Pessoal, Social e 

Comunitária (PNPSE).  

- Manter um tempo comum no 

horário dos professores EE.  

- Manter um tempo comum para 

articulação com os técnicos 

especializados. 

- Maior envolvimento de alguns 

encarregados de educação. 

- Formação, para todos os 

professores, no âmbito da educação 

inclusiva, desenho universal para a 

aprendizagem, diferenciação 

pedagógica, capacitação digital, 
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- Papel do departamento na promoção 

e valorização do agrupamento na 

comunidade onde se insere. 

- Antecipação das terapias, definidas e 

planeado antes de começar o ano 

letivo.  

 

Em E@D 

- Trabalho integrado e articulado entre 

todos os docentes do departamento.  

- Articulação entre técnicos 

(terapeutas, técnicos, psicólogos), pais 

e assistentes operacionais. 

autonomia e flexibilidade curricular.  

- Formação, para todos os assistentes 

técnicos e assistentes operacionais no 

âmbito da educação inclusiva.  

- Possibilidade de todos os assistentes 

operacionais trabalharem e 

articularem com os docentes de 

educação especial, no âmbito do 

trabalho desenvolvido em contexto 

CAA. 

 

8-Coordenação de Diretores de Turma 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS ESTRATÉGIAS DE MELHORIA 

- Valorização do cargo de Diretor de 

Turma e do trabalho inerente ao 

mesmo, com a atribuição de cinco 

horas (duas letivas e três não letivas), 

que permitiram um acompanhamento 

mais assertivo e continuado aos 

alunos, EE e Conselho de Turma.  

- A articulação entre as duas escolas 

do Agrupamento, tentando 

implementar modos de atuação 

comuns, respeitando as realidades e 

algumas práticas distintas, no âmbito 

da direção de turma.  

- Grande capacidade comunicativa, da 

parte das coordenadoras, numa 

dimensão reflexivo-colaborativa 

indispensável na mobilização dos 

diretores de turma para a realidade do  

 

Em E@D  

- O trabalho empenhado, profissional, 

disponível e colaborativo dos 

Diretores de Turma, quer no regime 

presencial quer no E@D, que tiveram 

sempre em vista o sucesso educativo e 

pessoal dos alunos.  

- O cargo de Diretor de Turma é 

muito exigente e enfrenta desafios / 

dificuldades constantes, quer no 

relacionamento interpessoal escola-

família e vice-versa quer na 

necessidade de uma atualização 

constante, no que respeita à 

legislação, tecnologia.  

- Deficientes / reduzidas condições 

logísticas para o atendimento aos EE.  

- Falta de equipamento informático 

nos Gabinetes de atendimento aos 

EE.  

- Demissão das famílias do seu papel 

de educadores, por um lado e, por 

outro, a repercussão sobre os nossos 

alunos da atual crise económico-

social. 

- A hora DT Alunos, sempre que 

possível, deve ser integrada, em 

simultâneo, nos horários dos 

Diretores de Turma e dos alunos, 

sobretudo quando o professor que 

exerce o cargo leciona uma disciplina 

com uma carga horária semanal 

reduzida.  

- Continuação da valorização do 

cargo de Diretor de Turma (imagem 

da escola, promotor de tarefas de 

grande exigência e a ponte entre os 

vários intervenientes no processo de 

ensino e aprendizagem), através da 

atribuição de horas que permitam um 

acompanhamento constante dos 

alunos, EE e Conselho de Turma.  
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- Integração da hora designada de 

DT/Alunos no horário das turmas 

durante o E@D.   

- A disponibilização das informações 

relevantes, antes das reuniões do 

Conselho de Diretores de Turma, o 

que permitiu uma discussão/análise 

sustentada.  

- O bom ambiente existente entre 

todos os elementos do Conselho de 

Diretores de Turma. 

- A uniformização e aplicação da 

ordem de trabalhos, para os Conselhos 

de Turma, definida em reuniões do 

Conselho Pedagógico e Conselho de 

Diretores de Turma.  

- No trabalho dos DT: elevado grau de 

empenho e dedicação da maioria dos 

DT, no trabalho com os alunos; grande 

experiência profissional da maioria 

dos DT, o que permitiu a avaliação 

correta de muitas situações 

problemáticas e a sua adequada 

resolução.  

- A participação empenhada e 

articulada das duas escolas, na 

concretização das atividades 

constantes do Plano Anual de 

Atividades.  

- O registo da avaliação intercalar 

passou a ser informatizado facilitando 

o trabalho dos professores do 

Conselho de Turma, chegando mais 

rapidamente ao conhecimento do DT.  

- Valorização do Programa de 

Tutoria/Mentoria como uma das 

principais medidas de promoção do 

sucesso tendo como público-alvo os 

alunos com dificuldades ao nível de 

metodologias de estudo, organização e 

ambiente familiar pouco propício a 

uma vertente académica. 
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A. CARACTERIZAÇÃO DA TURMA 

 

9-1.º ciclo 

 

NÚMERO DE ALUNOS NO FINAL DO ANO 

Total de alunos no 

final do ano letivo 
751 

Por ano de 

escolaridade 

1.º ano 149 

2.º ano 192 

3.º ano 185 

4.º ano 225 

ALUNOS COM RETENÇÕES NO PERCURSO ESCOLAR 

Total de alunos com 

retenções (incluindo o 

ano letivo que agora 

termina) 

28 

Número de 

retenções por ano de 

escolaridade (todas 

as retenções de todos 

os alunos nos 

respetivos percursos) 

2.º ano 18 

3.º ano 4 

4.º ano 6 

Número de alunos com medidas selectivas e/ou 

adicionais 
69 

 

B. ALUNOS COM MEDIDAS SELETIVAS E/OU ADICIONAIS 

 

 Port. Mat. 
Est.  

Meio 
Ing 

 Medidas 

suporte à ap. e 

à inclusão 

N.º total 

de alunos 

Adequações curriculares não significativas 37 33 29 13 

Adequações curriculares significativas 9 9 7 7 

Eficácia das medidas 

suporte ap. e à inclusão 

Número total de alunos (3º período) com Nível < 

Suf 
7 5 1 0 

Número total de alunos (3º período) com Nível ≥ 

Suf 
39 37 35 20 

Observações: 

 

 

 

Relatório Final de Turmas 
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C. TRANSIÇÃO/APROVAÇÃO E ABANDONO (incluir alunos com Necessidades 

Específicas) 

Conclusão do ano letivo na 

turma (considerar apenas os 

alunos avaliados no 3.º 

período) 

Anos de Escolaridade 1º 2.º 3.º 4.º 

Transição de 

ano/Aprovação 
149 189 181 222 

Retenção 0 3 4 3 

Taxa de transição por 

ano (%) 
100% 98,4% 97,8% 98,6% 

Taxa de transição 

Total (%) 
98,7% 

 

Saídas da turma 

Transferências 3 4 3 2 

Abandono 0 0 1 0 

Taxa de abandono por 

ano (%) 
0% 0% 0,5% 0% 

Taxa de abandono 

Total (%) 
0,5% 

 

 

D. QUALIDADE DO SUCESSO 

  

Sucesso Pleno 

(aprovações/transições 

sem níveis < Suficiente) 

Sucesso deficitário 

(aprovações/transições 

com níveis < Suficiente) 

Por ano 

2.º 182 7 

3.º 180 1 

4.º 215 7 

    

Por 

condição 

económica 

Sem 

subsídio/escalão 
508 8 

Com escalão A 99 9 

Com escalão B 112 5 

 

E. ASSIDUIDADE 

 N.º de alunos 

Sem faltas 209 

Só com faltas justificadas 529 

Só com faltas injustificadas 6 

Com faltas justificadas e injustificadas 7 
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F. COMPORTAMENTO (Prémios de mérito e indisciplina) 

Número de propostas para prémios de 

mérito do agrupamento (4º ano) 
66 

Número de processos disciplinares 0 

Número de participações 

disciplinares 
0 

 

Medidas disciplinares aplicadas N.º de 

ocorrências 

Ordem de saída da sala de aula 0 

Realização de tarefas e atividades de integração 

escolar 

0 

Repreensão registada 1 

Suspensão da escola até 10 dias úteis 0 

Outras: 0 

 

10- 2.º e 3.º ciclos 

 

10.1-EB Dr. Azeredo Perdigão 

 

O presente documento apresenta um resumo dos relatórios finais dos Diretores de Turma do 

ano letivo 2020/2021. Os dados aqui constantes seguem todos os itens dos referidos relatórios e 

foram extraídos dos mesmos. 

 

 

A. CARACTERIZAÇÃO DA TURMA 

 

 ANOS DE ESCOLARIDADE 

5º 6º 7º  8º 9º 

Nº DE ALUNOS NO FINAL DO ANO 161 158 124 91 109 

Nº DE ALUNOS COM RETENÇÕES ANTERIORES 

1º CEB 2º CEB 3º CEB 5º 6º 7º 8º 9º 

1º ano   0 0 0 0 1 

2º ano   3 10 5 9 2 

3º ano   4 1 1 2 4 

4º ano   1 3 2 1 1 
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 5º ano  2 3 4 3 2 

 6º ano  0 0 1 1 1 

  7º ano 0 0 0 1 3 

  8º ano 0 0 0 0 0 

  9º ano 0 0 0 0 1 

NÚMERO DE ALUNOS COM MEDIDA 

DE SUPORTE À APRENDIZAGEM E Á 

INCLUSÃO 

Medidas seletivas 10 16 14 12 16 

Medidas adicionais 4 3 3 5 2 

NÚMERO DE ALUNOS A USUFRUIR 

DE MEDIDAS DE PROMOÇÃO DO 

SUCESSO 

AE 

(2º 

Ciclo) 

POR/ING 47 55 0 0 0 

MAT/CN 59 58 0 0 0 

S.M 

(3º 

Ciclo) 

POR/ING 0 0 25 25 29 

MAT/CFQ 0 0 36 30 37 

 

 

B. APOIO TUTORIAL  

 

 5º 6º 7º 8º 9º 

Nº alunos propostos 1 3 0 4 4 

Nº alunos que beneficiaram da medida 1 3 0 4 4 

 

Transitados/Aprovados 1 3 0 3 4 

Não Transitados/Não 

Aprovados 
0 0 0 1 0 

 

 

C. TUTORIA 

 

 5º 6º 7º 8º 9º 

Nº alunos propostos 4 7 6 5 4 

Nº alunos que beneficiaram da medida 4 6 5 4 4 

 

 

Transitados/Aprovados 4 6 4 4 4 

Não Transitados/Não 

Aprovados 
0 0 1 0 0 

 

 

 

 

 

 

 



Avaliação Interna/Autoavaliação do Agrupamento - Lei N.º 31/2002, de 20 de dezembro e Despacho N.º 11120-B/2010, de 6 de julho          44/52 

D. PROGRAMA DE MENTORIA 

 5º 6º 7º 8º 9º 

Nº de alunos Mentores  25 0 10 7 10 

Nº de alunos Mentorandos  23 0 9 5 4 

 

Transitados/Aprovados 23 0 9 4 4 

Taxa de transição/aprovação 

(%) 
100 0 100 80 100 

 

 

E.CONSELHOS DE TURMA 

 

 

 5º 6º 7º 8º 9º 

Nº de conselhos de turma realizados 37 40 25 20 25 

Nº de conselhos de turma de natureza disciplinar 0 0 0 0 0 

 

 

F.TRANSIÇÃO E ABANDONO  

 

 

 5º 6º 7º 8º 9º 

Conclusão do ano letivo na 

escola 

Aprovação /Transição de ano 159 155 122 90 109 

Retenção 1 3 2 1 0 

Taxa de transição (%) 99 98 98 99 100 

Saída da Escola 

Transferências 3 6 3 3 0 

Abandono 2 3 0 1 0 

Taxa de abandono (%) 1 2 0 1 0 

 

 

G- QUALIDADE DO SUCESSO 

 

 ANOS DE ESCOLARIDADE 

 5º 6º 7º 8º 9º 

Sucesso pleno (aprovações/transições sem níveis < 3) 128  104 81 49 66 

Sucesso deficitário (aprovações/transições com níveis < 3) 31 51 41 41 43 
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H- REORIENTAÇÃO DO PERCURSO ESCOLAR 

ANO Nº DE ALUNOS PROPOSTOS 

5º 0 

6º 0 

7º 0 

8º 2 

9º 0 

 

 

I- ASSIDUIDADE 
 

   

ANOS DE ESCOLARIDADE 

 

  5º 6º 7º 8º 9º 

N
º 

d
e

 a
ln

o
s Sem faltas 38 10 26 0 14 

Só com faltas justificadas 83 103 74 50 78 

Só com faltas injustificadas 1 2 1 1 0 

Com faltas justificadas e injustificadas 64 43 23 38 17 

 Planos de recuperação em virtude da 

ultrapassagem do limite de faltas 

injustificadas  

1 1 0 1 0 

 

 

J- DESEMPENHO /COMPORTAMENTO 

 

 

  ANOS DE ESCOLARIDADE 

  5º 6º 7º 8º 9º 

Número de propostas para prémios de 
mérito 

0 20 0 0 26 

 

 

  ANOS DE ESCOLARIDADE 

  5º 6º 7º 8º 9º 

Número de processos disciplinares 1 0 0 0 0 

Número de participações disciplinares 8 6 14 1 14 
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  ANOS DE ESCOLARIDADE 

 Medidas disciplinares aplicadas 5º 6º 7º 8º 9º 

N
º 

d
e 

o
co

rr
ên

ci
as

 Ordem de saída da sala de aula 5 4 31 2 3 

Realização de tarefas e atividades de integração 

escolar 
3 2 0 2 0 

Repreensão registada 4 3 1 0 11 

Suspensão da escola até 10 dias úteis 1 0 2 0 0 

Outras: advertências. 3 0 0 0 0 

 

 

10.2- EB D. Duarte 

 

A. CARACTERIZAÇÃO DA TURMA 

 ANOS DE ESCOLARIDADE 

5º 6º 7º  8º 9º 

Nº DE ALUNOS NO FINAL DO ANO 46 49 55 49 49 

Nº DE ALUNOS COM RETENÇÕES ANTERIORES 

1º CEB 2º CEB 3º CEB 5º 6º 7º 8º 9º 

2º ano   7 6 11 9 8 

3º ano   1 0 1 0 3 

4º ano   0 1 1 0 0 

 5º ano  0 0 1 0 1 

 6º ano  0 0 0 1 0 

  7º ano 0 0 5 0 1 

  8º ano 0 0 0 0 0 

  9º ano 0 0 0 0 0 

NÚMERO DE ALUNOS COM MEDIDA 

DE SUPORTE À APRENDIZAGEM E Á 

INCLUSÃO 

Medidas seletivas 5 5 6 4 6 

Medidas adicionais 1 2 2 8 6 

NÚMERO DE ALUNOS A USUFRUIR 

DE MEDIDAS DE PROMOÇÃO DO 

SUCESSO 

AE 

(2º 

Ciclo) 

POR/ING 17 18 0 0 0 

MAT/CN 19 17 0 0 0 

S.M 

(3º 

Ciclo) 

POR/ING 0 0 24 18 20 

MAT/CFQ 0 0 27 19 23 
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B. APOIO TUTORIAL  

 5º 6º 7º 8º 9º 

Nº alunos propostos 2 0 5 1 2 

Nº alunos que beneficiaram da medida 2 0 5 1 2 

 

Transitados/Aprovados 2 0 5 1 2 

Não Transitados/Não 

Aprovados 
0 0 0 0 0 

 

 

C. TUTORIA 

 5º 6º 7º 8º 9º 

Nº alunos propostos 0 0 3 4 3 

Nº alunos que beneficiaram da medida 0 0 2 4 2 

 

Transitados/Aprovados 0 0 2 4 1 

Não Transitados/Não 

Aprovados 
0 0 0 0 1 

 

 

D. PROGRAMA DE MENTORIA 

 5º 6º 7º 8º 9º 

Nº alunos mentores 2 6 2 8 2 

Nº alunos mentorandos 3 6 2 9 0 

 

Transitados/Aprovados 3 6 2 9 0 

Taxa de transição/aprovação 

(%) 
100 100 100 100 0 

 

 

E. CONSELHOS DE TURMA 

 5º 6º 7º 8º 9º 

Nº de conselhos de turma realizados 10 15 16 16 15 

Nº de conselhos de turma de natureza disciplinar 0 0 0 0 0 

 

 

F. TRANSIÇÃO E ABANDONO  

 5º 6º 7º 8º 9º 

Conclusão do ano letivo na 

escola 

Aprovação /Transição de ano 45 49 52 49 48 

Retenção 1 0 3 0 1 

Taxa de transição (%) 98 100 95 100 98 

Saída da Escola Transferências 1 1 0 0 0 



Avaliação Interna/Autoavaliação do Agrupamento - Lei N.º 31/2002, de 20 de dezembro e Despacho N.º 11120-B/2010, de 6 de julho          48/52 

Abandono 0 0 0 0 0 

Taxa de abandono (%) 0 0 0 0 0 

 

 

G. QUALIDADE DO SUCESSO 

 ANOS DE ESCOLARIDADE 

 5º 6º 7º 8º 9º 

Sucesso pleno (aprovações/transições sem níveis < 3) 43 48 38 44 30 

Sucesso deficitário (aprovações/transições com níveis < 3) 2 1 14 5 18 

 

 

H. REORIENTAÇÃO DO PERCURSO ESCOLAR 

 

ANO Nº DE ALUNOS PROPOSTOS 

5º 0 

6º 0 

7º 1 

8º 0 

9º 1 

 

 

I. ASSIDUIDADE 
 

   

ANOS DE ESCOLARIDADE 

 

  5º 6º 7º 8º 9º 

N
º 

d
e 

al
n

o
s Sem faltas 5 14 9 8 7 

Só com faltas justificadas 39 35 30 32 19 

Só com faltas injustificadas 0 0 1 1 0 

Com faltas justificadas e injustificadas 1 0 15 8 23 

 Planos de recuperação em virtude da 

ultrapassagem do limite de faltas 

injustificadas  

0 0 0 0 1 
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J. DESEMPENHO /COMPORTAMENTO 

 

  ANOS DE ESCOLARIDADE 

  5º 6º 7º 8º 9º 

Número de propostas para prémios de 
mérito 

0 12 0 0 9 

 

 

  ANOS DE ESCOLARIDADE 

  5º 6º 7º 8º 9º 

Número de processos disciplinares 0 1 0 0 0 

Número de participações disciplinares 0 3 6 0 3 

 

 

 

  ANOS DE ESCOLARIDADE 

 Medidas disciplinares aplicadas 5º 6º 7º 8º 9º 

N
º 

d
e 

o
co

rr
ên

ci
as

 Ordem de saída da sala de aula 0 2 1 0 0 

Realização de tarefas e atividades de integração 

escolar 
0 0 0 

0 0 

Repreensão registada 0 0 0 0 0 

Suspensão da escola até 10 dias úteis 0 1 0 0 0 

Outras: advertências. 0 0 0 0 0 
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IV-LIDERANÇA E GESTÃO 

 

Não foi possível realizar a avaliação dos pontos fortes, dos pontos fracos e das medidas de 

melhoria a aplicar para este tópico por não ter sido disponibilizada informação para o efeito.  
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V-CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

Tendo por base as sugestões apresentadas ao longo do presente relatório, sublinhamos a 

seguir as principais estratégias de melhoria a implementar no agrupamento, no próximo ano letivo 

(2021/2022), sempre em articulação com o Projeto Educativo e com o Plano Anual de Atividades 

do Agrupamento e em colaboração com o Gabinete de Educação da Câmara Municipal de Viseu, 

os serviços regionais e centrais do Ministério da Educação, as Associações de Pais. 

 

 Desenvolver o processo de Autonomia e Flexibilidade Curricular em articulação com o perfil 

do aluno à saída da escolaridade obrigatória. 

 Continuar a implementar medidas diversificadas que visem a promoção do sucesso escolar. 

 A criação de uma equipa PES que seja multidisciplinar e que integre, por isso, docentes das 

diferentes áreas curriculares e o desenvolvimento do Gabinete de Apoio ao Aluno. 

 Proporcionar um apoio mais efetivo às equipas da BE com a atribuição de mais professores 

para essas equipas.   

 Envolver os encarregados de educação, em especial dos alunos do 2º e 3º ciclos, nas 

diferentes atividades do Agrupamento. 

 Manter as horas de planeamento e articulação curricular já implementadas. 

 Organizar o apoio ao estudo, no 2.º ciclo, privilegiando o Português, Inglês e Matemática. 

 Recorrer à coadjuvação nas aulas de língua estrangeira (7.º e 8.º anos), permitindo a criação 

de grupos de proficiência linguística mais homogéneos. 

 Adquirir equipamentos e materiais que permitam um melhor apetrechamento das 

salas/laboratórios de Ciências Naturais e Físico-Química. 

 Aprofundar o trabalho nas Salas Multidisciplinares. 

 Solicitar a colocação de mais psicólogos para acompanhamento de alunos.   

 Continuar com o reforço ao nível da articulação horizontal e vertical bem como do trabalho 

de parceria entre os diferentes ciclos e grupos de recrutamento. 

 Fomentar o desenvolvimento profissional do pessoal não docente através de propostas de 

formação contínua adequadas, nomeadamente a nível do relacionamento interpessoal, das 

didáticas das disciplinas e da avaliação das aprendizagens. 
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No presente Relatório propôs-se identificar o grau de concretização dos objetivos que integram o 

Projeto Educativo do Agrupamento Viseu Norte.  

 

A análise dos pontos fortes, dos pontos fracos diagnosticados e das medidas/estratégias a adotar 

para se alcançar a melhoria almejada permitir-nos-á definir algumas das rotas de atuação mais 

adequadas para o(s) próximo(s) ano(s) letivo(s). 

 

No entanto, e olhando para a estrutura e conteúdos deste relatório, poder-se-á considerar que a 

compilação de relatórios e outra informação, emanada dos diferentes órgãos de gestão 

intermédios e dos diferentes agentes que coordenam as atividades e projetos implementados no 

agrupamento é algo simplista. Esta foi, todavia, a estrutura que esteve em vigor nos últimos anos 

e foi por isso mantida já que pretende avaliar a implementação das atividades previstas para o 

ano letivo 2020/2021. 

É intenção desta direção proceder, no próximo ano letivo, e de acordo com o Projeto de 

Intervenção do novo Diretor do Agrupamento, à constituição de uma equipa de autoavaliação 

que possa ser ilustrativa de toda a comunidade escolar e que servirá para emprestar a este 

processo uma visão multifocal e mais abrangente dos problemas sobre os quais terá que incidir a 

intervenção e que, consequentemente, proporcionará linhas de atuação diversificadas e flexíveis 

e que possam atender aos interesses e expectativas de todos. 

 

 

 

Abraveses, 27 de julho de 2021 

 


