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Decorre do Decreto-Lei n.º75/2008, de 22 de abril, que o Relatório de Autoavaliação é «o 

documento que procede à identificação do grau de concretização dos objetivos fixados no projeto 

educativo, à avaliação das atividades realizadas pelo agrupamento de escolas ou escola não 

agrupada e da sua organização e gestão, designadamente no que diz respeito aos resultados 

escolares e à prestação do serviço educativo.» 

 

 

1. METODOLOGIA DA AUTOAVALIAÇÃO 
 

1.1. Fundamentação 
 

O processo de autoavaliação do Agrupamento de Escolas Viseu Norte desenvolveu-se, de forma 

planeada, enquadrado pelos seguintes documentos de referência: Lei n.º 31/2002, de 20 de 

dezembro (Lei do Sistema de Avaliação da Educação e do Ensino não Superior); Decreto-Lei n.º 

75/2008, de 22 de abril (e alterações subsequentes); Regulamento Interno do AEVN; Projeto 

Educativo. 

De acordo com os vários enquadramentos legais, o processo de análise da autoavaliação deve 

assentar nos seguintes termos: 

a) Grau de concretização do projeto educativo e modo como se prepara e concretiza a educação, o 

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

específicas;  

b) Nível de execução de atividades proporcionadoras de climas e ambientes educativos capazes de 

gerarem as condições afetivas e emocionais de vivência escolar propícia à interação, à integração 

social, às aprendizagens e ao desenvolvimento integral da personalidade das crianças e alunos; 

c) Desempenho dos órgãos de administração e gestão das escolas ou agrupamentos de escolas, 

abrangendo o funcionamento das estruturas escolares de gestão e de orientação educativa, o 

funcionamento administrativo, a gestão de recursos e a visão inerente à ação educativa, enquanto 

projeto e plano de atuação; 

d) Sucesso escolar, avaliado através da capacidade de promoção da frequência escolar e dos 

resultados do desenvolvimento das aprendizagens escolares dos alunos, em particular dos 

resultados identificados através dos regimes em vigor de avaliação das aprendizagens;  

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

 

 

1.2. Equipa 
 

Na constituição da equipa de trabalho, a força basilar foi a participação de todos os setores da 

comunidade educativa, de forma a poderem ser colhidas todas as perspetivas e sensibilidades. 

Integram a equipa de trabalho os seguintes elementos: 

 Representante dos docentes da educação pré-escolar: Cristina Pedrosa; 

 Representante dos docentes do 1.º ciclo: Dulce Vaz; 

 Representante dos docentes do 2.º ciclo: Fernando Carvalho; 

 Representante dos docentes do 3.º ciclo: Ana Paula Vila Maior (Coordenadora); 

 Representante do pessoal não docente: Mónica Sofia Silva Martins; 

 Representante dos encarregados de educação da educação pré-escolar/1.º ciclo: Irene Lopes; 

 Representante dos encarregados de educação do 2.º/3.º ciclo: Ana Teixeira; 

 Representante dos alunos: Marta Francisca Duarte de Oliveira. 

file:///D:/_PAULA/Autoavaliação_AEVN/AEVN/Lei%2031_2002.pdf
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1.3. Modelo de Autoavaliação 
 

Consciente de que o artigo 7.º da Lei n.º 31/2002, de 20 de dezembro, preconiza que o “processo de 

autoavaliação deve conformar-se a padrões de qualidade devidamente certificados”, a equipa de 

Autoavaliação aproximou a sua ação do modelo de autoavaliação CAF Educação (Common 

Assessment Framework, Estrutura Comum de Avaliação, no sistema português), nos passos e nos 

critérios, com alguma adaptação1, e procurou desenvolver a análise de acordo com os pressupostos 

do sistema de avaliação SWOT – Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities 

(Oportunidades) e Threats (Ameaças).2 
 

O procedimento foi trabalhado de forma articulada com o Quadro de Referência do Terceiro Ciclo 

da Avaliação Externa das Escolas, proposto pela Inspeção Geral de Educação e Ciência (IGEC)3, 

que é organizado em 4 domínios – Autoavaliação, Liderança e Gestão, Prestação do Serviço 

Educativo e Resultados – e vertido, neste processo de autoavaliação, em três eixos de análise: (I) 

Organização e Gestão Escolar, (II) Prestação do Serviço Educativo e (III) Resultados, estruturados 

na forma como se pode ver na figura seguinte: 

 

EIXOS DE ANÁLISE 

 

 
 

Figura 1 - Eixos de análise 

 

 

1.4. Instrumentos de avaliação 
 

O relatório agora elaborado pretende ser útil, válido, amplo, transparente e independente, indo para 

                                                
1 https://www.caf.dgaep.gov.pt/ 
2 Sobre modelos de autoavaliação, deixamos a proposta de leitura do artigo de Vítor ALAIZ, “Autoavaliação das 

escolas? Há um modelo recomendável?” In Correio da Educação, n.º 301 CRIAP-ASA, de 2007. 
3 https://www.igec.mec.pt/content_01.asp?BtreeID=03/01&treeID=03/01/03/00&auxID=&newsI 
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file:///D:/_PAULA/Autoavaliação_AEVN/AEVN/Lei%2031_2002.pdf
https://www.caf.dgaep.gov.pt/
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além da dinâmica retrospetiva, contribuindo para a construção de uma mudança na cultura 

organizacional, no sentido da eficácia, da exigência e da excelência, e tem como base a utilização 

de diferentes fontes de informação: questionários online aos vários setores da comunidade 

educativa, relatórios finais, resultados escolares (do presente ano letivo e anteriores), observação 

direta, leitura documental, entre outras. 

 

Assim, é com estes pressupostos que o presente relatório tem como principal objetivo (re)orientar 

os processos educativos e organizacionais para a melhoria dos resultados e do serviço prestado pelo 

agrupamento, mas também evidenciar as boas práticas implementadas. Desta forma, pretende-se 

que a sua ação possa ter efeitos a nível da organização da escola, do desenvolvimento curricular, do 

processo de ensino e de aprendizagem, do sentido de identidade, da perceção do contexto e das 

necessidades de formação contínua, …, sabendo que qualquer melhoria depende do grau de 

envolvimento de dinâmicas coletivas, mas também da participação, responsabilização e 

compromisso individual. 

 

 

2. QUESTIONÁRIOS À COMUNIDADE EDUCATIVA 
 

Neste processo de autoavaliação, o questionário online, na modalidade de formulário do Microsoft, 

foi um instrumento privilegiado. 

Estes questionários pretenderam ser um meio eficaz e colaborativo de diagnóstico, na medida em 

que esta ferramenta chega a um grande número de pessoas e permite a recolha de dados exata, 

potenciando um processo de análise rigoroso. A aplicação decorreu entre 27 de maio e 6 de junho 

para Pais e alunos do 9.º ano, entre 31 de maio e 17 de junho para alunos e pais da educação pré-

escolar (EPE) e primeiro ciclo, e entre 31 de maio e 15 de junho para os restantes membros da 

comunidade educativa. 

 

Assim, foi feita uma auscultação a todos os grupos da comunidade educativa, através da aplicação 

de seis questionários diferenciados, adaptados à realidade e especificidade de cada setor, enviados 

para o endereço eletrónico institucional dos participantes, com um pequeno texto de enquadramento 

e sensibilização ao preenchimento, tendo sido o público-alvo o seguinte: docentes; alunos do 4.º 

ano; alunos do 2.º e 3.º Ciclo; Pessoal não docente; Pais/EE do EPE e 1.º ciclo; Pais/EE do 2.º e 3.º 

ciclo. Particularmente para os EE, a hiperligação foi enviada para o email institucional do respetivo 

educando. Note-se que o questionário, relativamente ao EPE e ao 1.º ciclo, só foi enviado a alunos 

do 4.º ano, por ter sido considerado que estes alunos apresentam maturidade, autonomia e 

consciência capazes de poderem ser a amostra deste nível de ensino. 

 

Pretendeu-se, desta forma, dar voz a todos os participantes da comunidade educativa, em liberdade, 

considerando que as respostas foram recolhidas de modo anónimo, apenas com a condição de 

ocorrerem via endereço eletrónico institucional, para garantir que cada membro da comunidade 

responderia apenas uma vez. 

Todos os questionários começavam por apresentar questões de caracterização demográfica, após o 

que surgia um conjunto de 30 questões fechadas, com exceção da última, que era aberta, para 

registo de sugestões, comum a todos os questionários, havendo também uma outra nos 

questionários aos alunos do 2.º e 3.º ciclo para sugestões de clubes que gostariam de ver 

implementados. Quer a listagem de sugestões de melhoria, quer a listagem de sugestões de clubes 

foram entregues à direção para os efeitos que considerasse oportunos, nomeadamente os afetos à 

organização e distribuição de serviço do próximo ano letivo. 

O grau de concordância em cada questão é expresso através da escala de avaliação “Muitas vezes”, 

“Às vezes”, “Raramente”, “Nunca”, “Não sei”. A opção por esta escala teve vários fundamentos, 

entre eles a necessidade de evitar a tendência de o respondente escolher a alternativa neutra, a meio 
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da escala, sem compromisso, valorizando a ideia de que as questões pretendem, na generalidade, 

medir opiniões, atitudes e satisfações. Por outro lado, esta escala permite verificar com que 

frequência o respondente considera que o enunciado ocorre. Foi também decidido manter a escala 

para todas as perguntas (ainda que saibamos que algumas perguntas pudessem ser respondidas 

através de uma escala diferente, porventura mais ajustada), por uma questão de análise estatística.  

 

Todos os dados estatísticos das respostas a estes questionários, inclusivamente os dados 

demográficos, estão impressos e podem ser acedidos para consulta, mediante pedido. 

Contudo, será necessário destacar que, para além da multiplicidade e da complexidade das tarefas a 

empreender no desenvolvimento do processo de autoavaliação, dos vários constrangimentos que 

dificultaram a ação da equipa de trabalho, como, por exemplo, o curto espaço de tempo para a 

realização das tarefas e a ausência de experiência anterior, o maior constrangimento residiu na fraca 

taxa de adesão (23,39%), na generalidade, aos questionários, tendo sido recebidas 860 respostas de 

um universo de 3676 hiperligações enviadas. 

Esta fraca adesão poderá encontrar suporte em várias razões: resistência de muitos elementos do 

AEVN em participarem nas atividades do agrupamento, nomeadamente na avaliação; desconfiança 

sobre o carácter anónimo da recolha de respostas (não sendo compreensível essa desconfiança, visto 

que havia sido dada essa garantia aquando do envio da hiperligação do questionário, para além de 

que a nossa cultura de escola deveria permitir, inclusivamente, a participação nominal); falta de 

tempo para responder aos questionários; desvalorização dos questionários enquanto meio facilitador 

da avaliação; consulta rara do email institucional; reencaminhamento de mensagens do email 

institucional para o email pessoal, havendo situações em que os emails não são reencaminhados e, 

por isso, não são conhecidos. 

Esta baixa taxa de participação dos vários grupos educativos não era expectável, considerando que 

este processo de autoavaliação se constitui como uma oportunidade de mobilização de opiniões, 

conducentes a uma reflexão global. 

Saliente-se também que o AEVN é constituído por 27 estabelecimentos, que apresentam muitas 

realidades diferentes, dentro do próprio agrupamento. Por opção, os questionários não distinguem 

os estabelecimentos, com a intenção de proporcionar total liberdade de resposta, ainda que possa ser 

uma questão a ponderar de futuro. 

 

Em síntese, a aplicação dos questionários, de preenchimento voluntário e anónimo, não colheu 

disponibilidade nos vários setores inquiridos. 

 

 

2.1. Caracterização dos respondentes aos questionários por grupo da 

comunidade educativa 
 

a)  Alunos do 4.º ano 

 

Responderam 53 de 204 alunos, dos quais 27 são rapazes, e a maioria tem 9 anos de idade. 

 

Total de 

Alunos do 4.º 

ano 

Respostas 

Recebidas 

% Respostas 

Recebidas 

Média de 

Idades 

204 53 26% 9 

 

 

b)  Alunos do 2.º e 3.º Ciclo 

 

Responderam 237 de 937 alunos, a maioria com 11 anos de idade, sendo 129 do sexo feminino. 
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Total de Alunos 
Respostas 

Recebidas 

% Respostas 

Recebidas 
Média de Idades 

937 237 25% 12 

 

 

c)  Docentes 

 

Responderam 135 de 324 docentes, dos quais 111 são do sexo feminino; 18 lecionam na educação 

pré-escolar; 52, no 1.º ciclo; 25, no 2.º ciclo; 40, no 3.º ciclo. 47% têm entre 51 e 60 anos de idade; 

101 trabalham no agrupamento há 5 anos ou mais. 

 

Total de 

Docentes 

RESPONDENTES 

Respostas 

Recebidas 

% 

Respostas 

Recebidas 

Docentes 

pré-

escolar 

Docentes 

1.º Ciclo 

2.º e 3.º 

ciclo 

Trabalham 

> 5 anos 

AEVN 

324 135 42% 18 52 65 101 

 

 

d)  Pessoal não docente 

 

Responderam 35 de 141 profissionais não docentes, dos quais 32 são do sexo feminino; 7 exercem 

funções na educação pré-escolar; 14, no 1.º ciclo; 14, no 2.º e 3.º ciclo. 43% têm entre 41 e 50 anos 

de idade; 80% trabalham no agrupamento há 5 anos ou mais. 

 

Total de 

Pessoal não 

docente 

RESPONDENTES 

Respostas 

Recebidas 

% 

Respostas 

Recebidas 

Ensino 

Pré-

escolar 

1.º Ciclo 
2.º e 3.º 

ciclo 

Trabalham 

> 5 anos 

AEVN 

141 35 25% 7 14 14 28 

 

 

e)  Encarregados de Educação de crianças da educação pré-escolar e alunos do 1.º Ciclo 

 

Responderam 212 de 1133 encarregados de educação de crianças da educação pré-escolar e alunos 

do 1.º Ciclo. Dos respondentes, 90% são do sexo feminino; 67% têm entre 36 e 45 anos de idade; 

38,2% têm como formação académica o 12.º ano de escolaridade e 37,3, licenciatura; 88% estão 

empregados. 

 

Total de 

Encarregados 

de Educação 

RESPONDENTES 

Respostas 

Recebidas 

% 

Respostas 

Recebidas 

% de 

Empregabilidade 

% de EE 

c/ 12.º 

Ano 

% de EE c/ 

Licenciatura 

1133 212 19% 88% 38,2% 37,3% 

 

 

f)  Encarregados de Educação de alunos do 2.º e 3.º Ciclo 

 

Responderam 188 de 937 encarregados de educação de alunos do 2.º e 3.º Ciclo, correspondentes ao 

número de alunos desses mesmos ciclos. Dos respondentes, 79% são do sexo feminino; 63% têm 

entre 41 e 49 anos de idade; 37,2% possuem o 12.º ano de escolaridade e 27,7%, licenciatura; 79% 

estão empregados. 
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Total de 

Encarregados 

de Educação 

RESPONDENTES 

Respostas 

Recebidas 

% 

Respostas 

Recebidas 

% de 

Empregabilidade 

% de EE 

c/12.º Ano 

% de EE c/ 

Licenciatura 

937 188 20% 79% 37,2% 27,7% 

 

 

3. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR 
 

3.1. Análise dos questionários 
 

A estruturação dos questionários procurou abranger os quatro domínios previstos na abordagem que 

a IGEC faz na avaliação externa das escolas. Consequentemente, a sua análise também foi 

desenvolvida nesta perspetiva, ainda que ajustada. 

A leitura apresentada nas tabelas seguintes, articulada com os três eixos já apresentados, tem como 

ponto de partida a percentagem que cada grupo registou no parâmetro “Muitas vezes”, próximo da 

perceção de excelência, sendo possível observar, dessa forma, o grau de satisfação, quer pela 

proximidade com os 100%, quer pelo seu afastamento. Sempre que necessário, faz-se referência a 

outras respostas, significativas, nomeadamente ao parâmetro “Não sei”. 

 

No que diz respeito ao eixo sobre a organização e gestão escolar, que tem como força transversal a 

qualidade da liderança, é possível fazer as seguintes leituras, de acordo com as respostas obtidas. 

 

 

A- Instrumentos de Autonomia 

 

DOCUMENTOS ORIENTADORES DO AGRUPAMENTO 

Alunos 4.º ano Conheço as regras de comportamento da escola. 83% 

Alunos 2.º e 3.º Ciclo Conheço claramente os meus direitos e deveres na escola, 

pelos quais devo reger o meu comportamento. 

73% 

Docentes Conheço os documentos de referência do Agrupamento. 85,9% 

PnDocente Conheço o Projeto Educativo e o Regulamento Interno do 

Agrupamento 

34,3% 

EE-EPE e 1.º Ciclo Conheço o Projeto Educativo e o Regulamento Interno do 

Agrupamento. 

44,8% 

EE-2.º e 3.º Ciclo Conheço o Projeto Educativo e o Regulamento Interno do 

Agrupamento. 

38,8% 

 

Dos resultados relativos ao conhecimento dos documentos orientadores do Agrupamento, que se 

constituem enquanto instrumentos de autonomia, sobressai a ideia de que os jovens são 

conhecedores do que diretamente lhes diz respeito (direitos e deveres), ao passo que, da 

comunidade educativa adulta, apenas os docentes os conhecem. Daí advém a conclusão de que será 

necessário encontrar estratégias para dar a conhecer os documentos estruturantes, sobretudo aos 

Encarregados de Educação. Só o conhecimento dos documentos permitirá a discussão, a reflexão, a 

identificação de problemas e de soluções. 

Reforça-se a ideia da importância do conhecimento da missão, visão, planeamento e estratégia do 

Agrupamento, registados no compromisso dos documentos de referência. 
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B- Gestão e Liderança 

 

MOBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE EDUCATIVA 

Alunos 4.º ano São pedidas aos alunos sugestões de melhoria para o 

funcionamento da escola. 

22,6% 

Alunos 2.º e 3.º Ciclo A participação dos alunos em projetos e atividades é 

incentivada e valorizada. 

54,9% 

Docentes A Direção/Coordenação dá-me oportunidade de apresentar 

propostas para melhorar o funcionamento da escola. 

57% 

Os docentes são auscultados e participam na autoavaliação da 

escola. 

60,7% 

PnDocente A Direção/Coordenação dá-me oportunidade de apresentar 

propostas para melhorar o funcionamento da escola. 

20% 

O pessoal não docente participa na autoavaliação da escola. 11,4% 

EE-EPE e 1.º Ciclo Os pais são incentivados a participar na vida do JI/escola. 48,1% 

EE-2.º e 3.º Ciclo Sou incentivado a acompanhar a vida escolar do meu filho. 60,1% 

 

Na generalidade, a comunidade não se sente mobilizada para participar na vida educativa do 

agrupamento. Assume particular relevo a opinião de insatisfação do pessoal não docente, 

nomeadamente no âmbito da autoavaliação do Agrupamento. Note-se, contudo, a este nível, que, 

das 141 hiperligações do questionário enviadas para o pessoal não docente, apenas foram 

rececionadas 35 respostas, o que equivale a 75% de abstenção. 

Entretanto, da análise do teor de insatisfação deste ponto, sobressai a ideia de que será necessário 

investir no diálogo e no envolvimento de todos nos processos educativos, quer seja a nível 

informativo, consultivo, na tomada de decisões, na avaliação ou nas atividades. Na verdade, o não 

envolvimento pode ter consequências indesejadas, sobretudo a nível da motivação geral, da 

envolvência, da dedicação, da identidade e da eficácia da implementação das medidas adotadas pelo 

agrupamento. 

Note-se, contudo, que o Agrupamento apresenta formas de participação das famílias na vida 

escolar, como é o caso de projetos, festas, celebrações, ações de formação. 

Porém, sabendo que a participação tem grande impacto na aprendizagem e respetivos resultados 

académicos, na inclusão e coesão social, importa investir a este nível, como é o caso do ajustamento 

dos horários de serviços às necessidades de todos quantos participam na comunidade educativa, 

sendo esta uma proposta de grande relevância nas sugestões dos questionários. 

 

VALORIZAÇÃO DOS CONTRIBUTOS DA COMUNIDADE EDUCATIVA 

Alunos 4.º ano As propostas dos alunos são geralmente tidas em 

consideração. 

28,3% 

Alunos 2.º e 3.º Ciclo Nesta escola, os alunos podem sempre dar a sua opinião e são 

escutados. 

46,8% 

Docentes As minhas opiniões são tidas em consideração. 34,8% 

PnDocente A Direção/Coordenação valoriza os contributos do pessoal 

não docente para o bom funcionamento da escola. 

22,9% 

EE-EPE e 1.º Ciclo As minhas opiniões são tidas em consideração. 48,6% 

EE-2.º e 3.º Ciclo As minhas opiniões são tidas em consideração. 36,7% 

 

Na questão da valorização dos contributos da comunidade educativa, as respostas situam-se todas 

abaixo dos 50%, o que nos permite concluir que, de forma unânime, a comunidade educativa não se 

sente valorizada, com principal destaque para o pessoal não docente. Esta perceção geral pode 

trazer consequências negativas para o funcionamento do Agrupamento, no que diz respeito à 

qualidade do envolvimento de todos, sobretudo a nível das lideranças intermédias. Destaca-se, 
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também, nesta questão, um elevado número de EE que respondeu “Não sei”, o que revela a 

necessidade de promoção da participação de todos e consequente divulgação de resultados. 

 

COMUNICAÇÃO INTERNA 

Alunos 4.º ano Sou informado sobre os meus progressos e dificuldades. 69,8% 

Alunos 2.º e 3.º Ciclo Sou informado periodicamente sobre os meus progressos e 

dificuldades. 

47,3% 

O meu diretor de turma é disponível e faz uma boa ligação à 

minha família. 

83,1 

Docentes Os circuitos de comunicação e informação são eficazes. 44,4% 

PnDocente Os circuitos de comunicação e informação são eficazes. 25,7% 

EE-EPE e 1.º Ciclo Há boa comunicação entre o JI/escola e os pais. 67,5% 

EE-2.º e 3.º Ciclo Os circuitos de comunicação e informação são eficazes. 53,3% 

O diretor de turma do meu educando é disponível e faz uma 

boa ligação à família. 

85,1% 

 

Relativamente à comunicação interna, importa analisar a diversidade e eficácia dos circuitos de 

comunicação. 

Neste campo, o valor de resposta mais baixo é do grupo do pessoal não docente. É possível que este 

grupo talvez não tenha a prática de consulta do seu email institucional, via privilegiada para 

circulação de informação. Também insatisfatória é a perceção dos docentes. 

Importa ressalvar que a questão da comunicação interna e divulgação de informações sobre a vida 

escolar é de importância crucial para o funcionamento do Agrupamento. 

Por outro lado, o papel do Diretor de Turma, grande responsável pela comunicação interna com 

alunos e EE, é reconhecido, na medida em que é considerado, de forma muito significativa, por 

alunos e EE do 2.º e 3.º ciclo, disponível e uma boa ligação à família. Fica, contudo, a nota da 

necessidade de se tornar menos burocrático e mais pedagógico o trabalho de direção de turma. 

 

GESTÃO DE CONFLITOS 

Alunos 4.º ano Os conflitos que acontecem na escola são bem resolvidos. 54,7% 

Alunos 2.º e 3.º Ciclo Esta escola resolve bem as situações de indisciplina. 34,6% 

Docentes As lideranças gerem bem os conflitos. 55,6% 

PnDocente As situações de indisciplina são bem resolvidas. 37,1% 

EE-EPE e 1.º Ciclo O JI/escola resolve bem as situações de conflito. 52,8% 

EE-2.º e 3.º Ciclo A escola resolve bem as situações de indisciplina. 36,2% 

 

Ainda que haja valores acima dos 50%, é geral a insatisfação relativamente à forma como os 

conflitos são geridos. A esta insatisfação pode ligar-se a ideia da perceção de falta de justiça. 

Sabendo que a gestão de conflitos pode ser realizada, quer pelo Diretor, quer pelas lideranças 

intermédias, quer ainda pelos docentes em sala de aula e também pelo pessoal não docente, são 

muitas as consequências advindas desta questão quando não é gerida satisfatoriamente, 

nomeadamente a nível do rendimento escolar e da cidadania. Importa, por isso, desenvolver 

programas que permitam, por um lado, encontrar respostas eficazes para a gestão correta de 

emoções e para a consequente diminuição de ocorrências, funcionando como estratégias 

preventivas, como é o caso, por exemplo, dos gabinetes de mediação ou da mediação interpares. 

 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

Alunos 4.º ano Tenho vários amigos na escola. 92,5% 

Alunos 2.º e 3.º Ciclo Há uma boa relação entre todos os elementos da comunidade 

educativa. 

47,3% 

Docentes Há uma boa relação entre todos os profissionais que trabalham 

na escola. 

48,9% 
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PnDocente Há uma boa relação entre todos os profissionais que trabalham 

na escola. 

37,1% 

EE-EPE e 1.º Ciclo Há uma boa relação entre todos os elementos da comunidade 

educativa. 

57,1% 

EE-2.º e 3.º Ciclo Há uma boa relação entre os agentes da comunidade 

educativa. 

55,9% 

 

A perceção da falta de qualidade das relações interpessoais, manifestada pelos respondentes, é 

generalizada, com exceção dos alunos do 4.º ano que, por razões que podemos correlacionar com as 

idades deste nível de ensino, apresentam resultados muito favoráveis. A construção das interações 

pessoais deverá ser uma preocupação sistemática, tais são os seus efeitos positivos, a nível da 

motivação e do desenvolvimento emocional, e consequente rendimento escolar. 

 

AMBIENTE ESCOLAR 

Alunos 4.º ano Os alunos respeitam os adultos que trabalham na escola. 60,4% 

Alunos 2.º e 3.º Ciclo Nas aulas, há um ambiente de tranquilidade e respeito. 21,5% 

Docentes A escola propicia um ambiente escolar acolhedor e inclusivo. 65,2% 

PnDocente O ambiente de trabalho é bom. 40% 

EE-EPE e 1.º Ciclo O ambiente do JI/escola promove o bem-estar do meu 

educando. 

68,4% 

EE-2.º e 3.º Ciclo O meu educando revela satisfação pela forma como é tratado 

na escola. 

53,2% 

 

Quanto ao ambiente escolar, a comunidade do EPE e do 1.º ciclo considera-o positivo, tal como os 

docentes, sendo de valorizar a consideração negativa por parte do pessoal não docente e dos alunos 

do 2.º e do 3.º ciclo, cuja percentagem de respostas mais relevante recai no parâmetro “Às vezes” 

(48,5%). Note-se que o ambiente escolar tem repercussões a todos os níveis da vida escolar, seja 

nas relações interpessoais, seja no rendimento académico. 

 

ESPAÇOS FÍSICOS (SALAS, RECREIO, BIBLIOTECA) 

Alunos 4.º ano O espaço físico da escola é suficiente para brincar e fazer 

outras atividades. 

73,6% 

Alunos 2.º e 3.º Ciclo Estou satisfeito com a qualidade do pavilhão gimnodesportivo 

e balneários. 

53,6% 

A escola tem espaços adequados às necessidades dos alunos 

nos seus momentos de lazer. 

51,5% 

As salas de aula são confortáveis. 27,4% 

A Biblioteca Escolar está bem apetrechada e funciona bem. 73,8% 

Docentes As salas de aula são confortáveis. 23% 

Os espaços de desporto e de recreio da escola são adequados. 20,7% 

A biblioteca está bem apetrechada e funciona bem 54,8% 

PnDocente As salas de aulas são confortáveis. 45,7% 

EE-EPE e 1.º Ciclo A instalações do JI/escola são boas. 53,8% 

EE-2.º e 3.º Ciclo A instalações da escola são boas. 31,4% 

 

No que diz respeito às instalações dos vários estabelecimentos, acolhe uma perceção muito 

favorável a Biblioteca. No entanto, a perceção é negativa, na generalidade, quanto ao conforto das 

salas de aula, aos espaços de lazer e de desporto, com destaque para as respostas dos alunos e EE do 

2.º e 3.º ciclo. Importa, pois, perspetivar a necessidade de intervenção nos espaços físicos dos vários 

estabelecimentos, tornando-os mais cuidados, amigáveis e confortáveis, nomeadamente no que diz 

respeito às variações meteorológicas. Assumem particular importância as sugestões, em número 
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considerável, com referência à necessidade de melhoria das casas de banho e dos bebedouros. 

 

REFEITÓRIO/BUFETE 

Alunos 4.º ano Gosto do almoço que é servido na escola. 15,1% 

Alunos 2.º e 3.º Ciclo Gosto do almoço que é servido na escola. 9,3% 

Docentes O refeitório e o bufete funcionam bem e têm qualidade. 26,7% 

PnDocente O refeitório e o bar funcionam bem e têm qualidade 34,3% 

EE-EPE e 1.º Ciclo As refeições são adequadas e de boa qualidade. 35,8% 

EE-2.º e 3.º Ciclo O serviço de refeitório é bom. 14,4% 

 

Relativamente aos refeitórios e bufetes, e não ignorando os valores de resposta de “Não sei” dos 

alunos que não fazem a sua refeição na escola, as respostas são significativamente de insatisfação. 

Ora, considerando que o refeitório é um espaço complexo e com uma dinâmica muito específica, da 

qual participam variáveis de ordem pedagógica, ambiental, social e cultural, como a educação 

alimentar, as regras de comportamento, a organização dos utentes, a relação adulto-aluno, entre 

outras, é um espaço potenciador de competências transversais, que não pode ser negligenciado. Para 

além da participação de todas estas variáveis na construção da perceção acerca do serviço do 

refeitório, a qualidade das ementas e da confeção dos alimentos assume um peso preponderante na 

elevada taxa de insatisfação dos vários utentes. 

Contudo, neste ponto de ordem de interesses, ressalva-se a existência de um separador, na página 

online do Agrupamento, no qual é disponibilizado um questionário, aberto, para avaliação das 

refeições diárias, assumindo-se como um recurso no sentido da melhoria da prestação deste serviço. 

Face a este resultado, ainda que tenhamos a convicção da existência de um equilíbrio nutricional 

subjacente à refeição, é possível perceber que esta é uma área de intervenção que terá de ser 

prioritária, merecendo também o aprofundamento do estudo de outras causas que possam estar a 

favorecer esta insatisfação, como a falta de pessoal, a falta de formação, a falta de fiscalização ou o 

baixo valor económico da refeição. 

A corroborar o aqui exposto, devemos notar que são em número bastante significativo as sugestões 

de todos os grupos educativos, relativas à necessidade de melhoria do serviço de refeitório. 

 

HIGIENE/SEGURANÇA 

Alunos 4.º ano Estou satisfeito com a limpeza da escola. 66% 

Sinto-me seguro e tranquilo na escola. 75,5% 

Alunos 2.º e 3.º Ciclo Estou satisfeito com as condições de segurança e de higiene 

da escola. 

31,6% 

Docentes Estou satisfeito com as condições de segurança e higiene da 

escola. 

63,7% 

PnDocente As instalações da escola são mantidas em bom estado de 

conservação, higiene e segurança. 

60% 

EE-EPE e 1.º Ciclo O JI/escola é limpo. 76,4% 

O JI/escola é seguro. 76,4% 

EE-2.º e 3.º Ciclo A escola é limpa. 46,8% 

O meu educando sente segurança na escola. 64,9% 

Na escola, o sistema de controlo de entradas e saídas é eficaz. 81,4% 

 

Outro ponto a merecer a melhor atenção é a higiene dos espaços e a segurança escolar. Com efeito, 

como já verificado anteriormente, a comunidade do EPE e do 1.º ciclo apresenta respostas mais 

favoráveis, sendo a maior insatisfação da parte dos alunos do 2.º e 3.º ciclo. Estas preocupações são 

reforçadas e generalizadas pelas sugestões apresentadas nos questionários. Note-se, contudo, a 

avaliação positiva feita pelos EE do 2.º e 3.º ciclo ao controlo das entradas e saídas na escola. 

A preocupação nesta esfera terá de ser sistemática e contínua, a nível do meio envolvente e dos 

espaços físicos, no que diz respeito às condições de segurança, tranquilidade, conforto e salubridade 
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(Manual de segurança e bem-estar nas escolas da IGEC: 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Esaude/seguranca_e_bem_estar_nas_escolas_manual.pdf). 

 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

Alunos 2.º e 3.º Ciclo Os serviços administrativos funcionam bem. 51,9% 

Docentes Os serviços administrativos funcionam bem. 45,9% 

PnDocente Os serviços administrativos funcionam bem. 45,7% 

EE-EPE e 1.º Ciclo Os serviços administrativos do Agrupamento funcionam bem. 51,9% 

EE-2.º e 3.º Ciclo Os serviços Administrativos funcionam bem. 61,2% 

 

Quanto ao funcionamento dos serviços administrativos, existe uma insatisfação geral, tendo, 

contudo, os EE dos alunos do 2.º e 3.º ciclo uma perspetiva mais positiva. 

Esta insatisfação é tão mais significativa quanto a importância que os serviços administrativos 

assumem, pelas responsabilidades, competências, funções e objetivos, no quadro geral do 

compromisso educativo do Agrupamento. 

Observamos, também, que são consideráveis as referências à necessidade de melhoria dos serviços 

administrativos, por parte de todos os grupos de respondentes, quer a nível dos horários, quer a 

nível da eficiência e da afabilidade. 

 

 

3.2. Análise SWOT 
 

PONTOS FORTES  PONTOS FRACOS 

- Conhecimento dos documentos de referência 

por parte dos docentes; 

- Relação de comunicação e interpessoal entre 

Diretores de Turma e Alunos e Encarregados 

de Educação; 

- Alunos e Docentes conhecem bem os 

documentos orientadores da escola, assim 

como as regras do Agrupamento. 

 

 

 

 

- Insatisfação generalizada por parte do 

Pessoal não Docente: não sentem que a sua 

opinião seja tida em consideração, assim como 

não se sentem respeitados, nem pelos alunos, 

nem pelos restantes elementos da comunidade 

escolar; 

-  Circuito de comunicação e informação 

pouco eficaz; 

- Insatisfação a nível da qualidade do 

refeitório; 

-Insatisfação na resolução de situações de 

indisciplina; 

- Fraca participação dos Encarregados de 

Educação do 2.º e 3.º ciclo em atividades 

escolares; 

- Funcionamento dos Serviços administrativos 

com alguma insatisfação; 

- Segurança, higiene e limpeza em escolas de 

2.º e 3.º ciclo. 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

- Tornar o trabalho de direção de turma menos 

burocrático e mais pedagógico; 

- Mediação de conflitos interpares; 

- Realização de obras prioritárias, 

especificamente na EB D. Duarte e na EB Dr. 

Azeredo Perdigão; 

- Fiscalização efetiva no que se refere à 

alimentação e ao caderno de encargos 

disponibilizado pela empresa que distribui as 

- Caso não haja mudança na qualidade do 

serviço das refeições servidas no refeitório, 

aumentará o nível de insatisfação por parte de 

toda a comunidade educativa; 

- Falta de qualidade dos espaços físicos das 

escolas de 2.º e 3.º ciclo; 

- Falta de Assistentes Operacionais; 

- Rede de Transportes públicos com horários 

insuficientes para dar resposta às necessidades. 
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refeições; 

-Maior envolvimento da comunidade escolar 

na tomada de decisões; 

- Ajustamento dos horários dos vários serviços 

às necessidades de todos os públicos; 

- Necessidade de visitas mais frequentes aos 

diversos estabelecimentos do Agrupamento, 

por parte das lideranças; 

- Criação de um formulário do Teams, aberto a 

todos, na página do Agrupamento, onde os 

membros da comunidade educativa possam 

registar observações/sugestões/reclamações 

para posterior análise; 

- Atualização anual dos grupos de email 

institucional, para que esta via possa ser eficaz 

e de confiança; 

- Novas parcerias, nomeadamente com 

instituições capazes de colaborar a nível da 

formação de docentes, não docentes e EE. 

 

 

4. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO 
 

 

4.1. Análise dos questionários 
 

OFERTA EDUCATIVA 

Alunos 4.º ano As tarefas que os alunos realizam nas aulas são interessantes e 

ajudam a aprender. 

84,9% 

Alunos 2.º e 3.º Ciclo As atividades que os alunos realizam nas aulas são 

interessantes e ajudam a aprender. 

49,4% 

Esta escola promove atividades de enriquecimento curricular 

(culturais, científicas, artísticas e desportivas) interessantes e 

agradáveis. 

46,8% 

Docentes Os projetos/atividades da escola contribuem para a formação 

pessoal e autonomia das crianças e dos alunos. 

69,6% 

PnDocente A escola promove a realização de formação adequada às 

necessidades. 

11,4% 

EE-EPE e 1.º Ciclo As atividades realizadas promovem o desenvolvimento da 

curiosidade e autonomia do meu educando. 

68,9% 

EE-2.º e 3.º Ciclo A escola promove inovação e mudança. 36,2% 

 

Na análise das respostas à oferta educativa, importa observar como é que os respondentes 

percecionam a adequação da gestão aos interesses dos alunos e às necessidades de formação, bem 

como à integração curricular de atividades culturais, científicas, artísticas e desportivas, incluindo o 

fator inovação. 

Nesse sentido, sendo a oferta educativa um dos meios que permitem à escola assumir-se precursora 

de mudança e transformação social, promovendo a educação socioemocional, nas dimensões 

pessoal, de aquisição do conhecimento e de cidadania, em parceria com as famílias, existem no 

Agrupamento propostas que pretendem desenvolver a autonomia dos alunos, a sua competência 
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estratégica, a sua capacidade de trabalhar em grupo e de gerir as diferenças: English 4All, Línguas 

Vivas e BScience são propostas que permitem o desenvolvimento, não só das línguas estrangeiras, 

mas também da autonomia, criatividade e autoaprendizagem dos alunos. A Oficina das Ciência 

Experimentais no 2.º e 3.º ciclo é também um espaço privilegiado para o desenvolvimento da 

atividade experimental, da autonomia e da capacidade de resolução de problemas. 

Contudo, à exceção dos alunos do 4.º ano e os pais do EPE-1.º ciclo e dos docentes, que apresentam 

respostas favoráveis à oferta educativa, os restantes grupos têm uma opinião negativa, com especial 

destaque para os alunos do 2.º e do 3.º ciclo e, sobretudo, do Pessoal não docente. 

 

ENSINO/APRENDIZAGEM/AVALIAÇÃO 

Alunos 4.º ano Os professores são exigentes no cumprimento dos seus 

deveres. 

69,8% 

As tarefas que os alunos realizam nas aulas são interessantes e 

ajudam a aprender. 

84,9% 

Alunos 2.º e 3.º Ciclo O ensino nesta escola é exigente. 19,4% 

Os professores usam diversos instrumentos de avaliação para 

avaliarem o meu desempenho escolar. 

70,9% 

Docentes O ensino nesta escola é exigente. 48,1% 

PnDocente O Pessoal não docente participa ativamente na organização 

das atividades da escola. 

34,3% 

EE-EPE e 1.º Ciclo Estou satisfeito com os progressos das aprendizagens 

realizadas pelo meu educando. 

75,5% 

EE-2.º e 3.º Ciclo Os critérios e instrumentos de avaliação dos alunos são 

adequados e articulados com o ensino que é desenvolvido na 

escola. 

48,9% 

O ensino nesta escola é bom. 58% 

 

Neste ponto, pretende-se aferir a perceção acerca das estratégias de ensino e aprendizagem 

orientadas para o sucesso, bem como das práticas de avaliação. As respostas atestam alguma 

discordância, face ao tema da avaliação e à qualidade do ensino, com destaque favorável para a 

comunidade do EPE e 1.º ciclo. Neste âmbito, o Agrupamento participa no Projeto Maia, que 

pretende promover a melhoria das aprendizagens e das práticas pedagógicas, com implementação 

de diversidade de práticas e instrumentos de avaliação, utilizados com finalidade formativa, e 

fornecendo aos alunos informação clara e fundamental que os leve a tomar consciência das suas 

dificuldades e das estratégias mais adequadas que devem usar para as ultrapassar. Deverá haver, 

contudo, um trabalho mais estruturado na disseminação por toda a comunidade escolar. 

 

PROMOÇÃO DA EQUIDADE E INCLUSÃO 

Alunos 4.º ano Os professores ajudam todos os alunos da escola, 

especialmente os que têm mais dificuldades. 

92,5% 

Alunos 2.º e 3.º Ciclo Os alunos que têm mais dificuldades são apoiados pelos 

professores, tendo em vista o seu sucesso escolar. 

56,6% 

Docentes A escola promove o apoio aos alunos com dificuldades de 

aprendizagem. 

60,7% 

PnDocente A escola propicia um ambiente escolar acolhedor e inclusivo. 60% 

EE-EPE e 1.º Ciclo O JI/escola promove apoio a crianças/alunos com 

dificuldades. 

53,3% 

EE-2.º e 3.º Ciclo A escola promove apoio aos alunos com dificuldades, 

nomeadamente aulas de apoio e tutorias. 

63,8% 

 

Na promoção da equidade e inclusão, as respostas mostram concordância com a existência da sua 

prática no Agrupamento, destacando-se, nesta perspetiva, os alunos do 4.º ano, e numa perspetiva 
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menos favorável, os EE do EPE e 1.º ciclo. É de ressalvar que, este ano, usufruíram de medidas 

seletivas e/ou adicionais 259 alunos, em todo o Agrupamento, e foram levadas a cabo diversas 

medidas de prevenção da retenção, abandono e desistência. 

 

 

4.2. Estruturas de Coordenação e Supervisão Pedagógica e de 

Orientação Educativa 
 

4.2.1. Departamento Curricular de Educação Pré-Escolar 
 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS ESTRATÉGIAS DE MELHORIA 
 Aprendizagens realizadas nas 

diversas áreas, nomeadamente 

área do conhecimento do 

mundo, área da Formação 
Pessoal e Social, área da 

Expressão e Comunicação.  

 Envolvimento da comunidade 
local. 

 Envolvimento de outros 

parceiros, nomeadamente a 

colaboração da Farmácia de 
Bodiosa e da Farmácia Nery, 

na disponibilidade de material 

audiovisual , nomeadamente 
nos “cuidados a ter com o sol”. 

 No 1.º e no 2.º período, devido 

à situação pandémica não foi 

possível realizar visitas com 

interesse pedagógico e 
envolver outros parceiros 

como a UCCV na promoção 

de atividades presenciais. 

 

 

 Retomar a parceria com a 

Equipa de Saúde Escolar do 

Centro de Saúde de Viseu, 

para promoção de atividades e 
de formação na área da saúde.  

 

 

 

4.2.2. Departamento Curricular do 1.º Ciclo 
 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS ESTRATÉGIAS DE MELHORIA 
 A dinâmica organizacional 

implementada: documentos 

estruturados e estabilizados, o 
envio por email, em tempo 

oportuno, das diversas 

informações e documentação, 
número estritamente 

necessário de reuniões de 

departamento em benefício das 

de grupos de ano; 
 O envio do guião dos assuntos 

relativos ao 1º CEB, 

destacando-os do guião do 
pedagógico, por parte da 

coordenadora de 

departamento, após a reunião 
de departamento;  

 Trabalho colaborativo entre 

docentes, em termos de 

planificação/programação e 
construção de instrumentos de 

avaliação. 

 

 A permanência dos alunos nas 

escolas sem AEC, devido à 

falta de docentes destas 
atividades; 

 Colocação tardia dos colegas 

das AEC; 
 A falta ou incapacidade de 

resposta atempada por parte 

do Serviço de Psicologia 

(SPO) do Agrupamento, 
nomeadamente na avaliação 

psicológica dos alunos do 1º 

ano e 2º anos. 

 Continuação da realização das 

reuniões através da plataforma 

TEAMS (tal como ficou 
registado nas atas das 

AEC/Conselho de Docentes); 

 Redução do número de 
momentos formais de 

avaliação nas disciplinas de 

educação artística e educação 

física; 
  alunos oriundos de outros 

países, nomeadamente do 

Brasil que terminam o ano 
escolar em dezembro e chegam 

tardiamente, devem ser 

matriculados no mesmo ano 
que terminaram no país de 

origem, evitando assim um 

grande desfasamento nas 

aprendizagens podendo o 
mesmo conduzir ao insucesso 

escolar. 
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4.2.3. 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, sendo fonte de 

aprendizagem e de 
enriquecimento das atividades 

letivas; 

 Melhoria global dos resultados 
escolares em todas as 

disciplinas. 

 Lecionação das disciplinas 
relegada para os últimos 

tempos letivos dos horários 

dos alunos; 
 Funcionamento das salas 

multidisciplinares, que 

abarcam um excessivo número 
de alunos, provenientes de 

diferentes turmas, e que não 

respondem convenientemente 

à superação das dificuldades 
dos alunos que as frequentam; 

 Horário demasiado restritivo 

da reprografia e dos serviços 
administrativos. 

 Distribuição das disciplinas 
preferencialmente nos 

primeiros tempos letivos dos 

horários dos alunos; 
 Criação de pequenos grupos de 

apoio educativo por 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; 

 Contemplação nos horários dos 

docentes de tempos que 
permitam a articulação, a 

planificação e o 

desenvolvimento de percursos 

pedagógico-didáticos de 
interseção de aprendizagens. 

 

4.2.4. Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais 
 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS ESTRATÉGIAS DE MELHORIA 
 As horas de reuniões PAC 

semanais permitiram um 

efetivo trabalho de 
colaboração entre os elementos 

do Grupo na articulação, 

planificação e elaboração das 
tarefas e materiais de apoio, 

com partilha de metodologias 

de ensino. Sugere-se que se 
mantenha para o próximo ano 

letivo, no formato online 

(Teams). 

 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.  

 Articulação entre os docentes 

na preparação de atividades 
incluídas no PAA. 

 A inexistência de um tempo 

letivo em comum nos horários 

dos docentes que lecionam em 
cada escola, para preparação 

de atividades laboratoriais a 

desenvolver com o grupo-
turma. 

 A existência de turmas com 

um número elevado de alunos 
e entre eles vários alunos com 

medidas seletivas. A existência 

da SM com duas disciplinas e 

com um grande número de 
alunos. 

 A existência da SM com 

alunos com características 
muito heterogéneas (alunos 

com medidas universais e 

seletivas). 

 Contemplar, no horário dos 

docentes por escola, um tempo 

comum para preparação das 
atividades laboratoriais e para 

a manutenção de 

materiais/laboratório.  
 Sugere-se que o Grupo 

disponha da ajuda de um 

auxiliar de ação educativa na 
limpeza de material. 

 A carga horária deverá 

continuar a ser distribuída de 

forma equitativa, valorizando 
quem tem cargos, de modo a 

não sobrecarregar, esses 

elementos. 

 

4.2.5. Departamento Curricular de Expressões 
 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS ESTRATÉGIAS DE MELHORIA 
 O bom entendimento no  Departamento demasiado  Redimensionar o 
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trabalho, essencial para uma 

reflexão centrada nas questões 

didáticas e pedagógicas; 
 A motivação dos docentes em 

ultrapassar as dificuldades 

inerentes à docência no que se 

refere a tarefas 
institucionalmente atribuídas, à 

promoção do trabalho 

colaborativo e à tentativa de 
ultrapassar os obstáculos; 

 A disponibilidade do 

Coordenador para qualquer 

esclarecimento. 

grande 

 Pela sua dimensão torna difícil 

gerir. 
 

departamento. 

 

4.2.6. Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas 
 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS ESTRATÉGIAS DE MELHORIA 
 A disponibilidade dos colegas 

no trabalho colaborativo e na 

cooperação para superar 
constrangimentos, sustentando 

expectativas de sucesso a 

incutir aos discentes.  

 O uso e a formação no âmbito 
da plataforma Teams 

contribuiu para a realização 

com eficiência e eficácia   do 
trabalho colaborativo. 

 A atribuição de um tempo 

comum de trabalho semanal 

para os professores do mesmo 
grupo de recrutamento 

facilitou o trabalho de 

planeamento e articulação 
entre os docentes. 

  Os incipientes meios 

tecnológicos, quer ao nível do 

material informático, quer do 
fraco sinal de internet, bem 

como a deficiente 

luminosidade de algumas das 

salas de aula, são fatores que 
podem contribuir para a 

realização de práticas 

educativas menos motivadoras.  
 Ainda subsistem algumas 

dificuldades burocráticas que 

podem atrasar a 

implementação e 
desenvolvimento do projeto 

MAIA. 

 Ocorrência de cada vez mais 
situações de indisciplina por 

parte dos alunos e a pouca 

eficácia das medidas 
sancionatórias. 

 Continuar a realizar a uma 

parte das reuniões de caráter 

pedagógico, via Teams, 
designadamente as reuniões de 

planeamento e articulação, 

departamento curricular, 

conselhos de turma 
intercalares e de final dos 1.º e 

2.º períodos, monitorizando a 

assiduidade através do próprio, 
obrigando ainda os 

intervenientes a manter a cara 

destapada 

 Propomos que haja uma equipa 
de monitorização e de apoio ao 

Projeto MAIA, uniformizando 

a estrutura das várias rubricas 
de avaliação. Criar ainda um 

repositório de 

recursos/instrumentos 
partilhado pelos docentes dos 

diferentes grupos disciplinares/ 

áreas. 

 O registo, sistemático e 
atempado, no INOVAR 

(Agenda) de todas as 

atividades que vão para lá da 
lecionação corrente de cada 

disciplina e possam repercutir-

se nas aulas/atividades das 
restantes disciplinas. 

 

4.2.7. Departamento Curricular de Educação Especial 
 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS ESTRATÉGIAS DE MELHORIA 
 A disponibilidade de todos os 

docentes do departamento para 

 A existência de barreiras 

físicas na escola sede do 

 (Através de crédito horário, 

tempos de escola…) permitir 
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responder às especificidades e 

necessidades dos alunos;  

 A definição de um tempo 
comum no horário dos 

professores EE para partilha e 

articulação entre todos;  

 O estabelecimento de parcerias 
e protocolos com a 

comunidade para responder às 

necessidades mais específicas 
dos alunos, nomeadamente na 

implementação dos PIT 

(Criaverde, Café da Anita, 

ASSFA). 
 

agrupamento (impossibilidade 

de acesso à biblioteca e outros 

espaços por parte de alguém 
com mobilidade reduzida).  

 Falta de espaços mais 

funcionais para 

desenvolvimento de atividades 
com alunos com Adaptações 

Curriculares Significativas, na 

escola sede do agrupamento;  
 Falta de um fraldário na casa 

de banho adaptada (na EB 

Póvoa de Abraveses). 

 

que docentes de áreas diversas 

possam dinamizar horas no 

CAA e efetivar a filosofia 
subjacente a esta “estrutura de 

apoio dinâmica, plural e 

agregadora dos recursos 

humanos e materiais, dos 
saberes e competências 

existentes na escola, 

valorizando, assim, os saberes 
e as experiências de todos”.  

 INOVAR: Os professores de 

educação especial deveriam 

(conseguir) aceder aos seus 
alunos, ainda que na 

modalidade “consulta sem 

edição”;  
 Mais horas para terapias: 

aumentar o número de horas 

do Plano de Desenvolvimento 
Pessoal, Social e Comunitária 

(PNPSE). 

 

4.2.8. Serviço de Psicologia e Orientação 
 

Balanço até 30 de junho de 2022 

 EB Dr. Azeredo 

Perdigão 

EB D. Duarte 

 

TOTAL 

TOTAL DE 

PEDIDOS 
142 45 187 

AVALIADOS* 106 29 135 

Em Avaliação 4 6 10 

Por avaliar 32 10 42 

Processos 

encerrados /Alta 
77 19 96 

 

*Alguns alunos avaliados continuaram em acompanhamento psicológico: 50 na EB Dr. Azeredo Perdigão e 

12 na EB D. Duarte. 

 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS ESTRATÉGIAS DE MELHORIA 
 Apoio da Direção na 

concretização dos objetivos da 

Orientação Vocacional;  

 Dinamização do Projeto 
“Observatório do bem-estar 

dos alunos do Concelho de 

Viseu”;  
 Colaboração da Psicóloga 

Estagiária nas atividades do 

SPO.  

 O acumular de alunos que 

ficam sem resposta, atempada, 

tendo em conta o número 

muito elevado de pedidos de 
avaliação psicológica, face a 

capacidade do SPO;  

 Impossibilidade de atuar em 
termos preventivos (por 

exemplo, intervenção em 

turma relativamente a várias 
temáticas: promoção de 

competências sociais; lidar 

com o bullying, lidar com 

ansiedade, …), face a elevada 

 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. 
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necessidade de intervenção ao 

nível remediativo; 

 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. Sugestões de 
Melhoria. 

 

 

4.2.9. Coordenação dos Diretores de Turma 
 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS ESTRATÉGIAS DE MELHORIA 
 A disponibilidade das 

Coordenadoras de Ciclo para 

informar e apoiar os Diretores 
de Turma no seu trabalho 

diário que se verificou no 

elevado grau de desempenho 

da grande maioria dos 
Diretores de Turma no 

trabalho com os alunos e 

Encarregados de Educação, 
permitindo-lhes resolver de 

forma correta e adequada 

muitas das situações 

problemáticas que foram 
ocorrendo ao longo do ano 

letivo. 

  Correta e estreita ligação entre 
os diferentes pares no processo 

educativo: escola/encarregados 

de educação; professores/ 
alunos; 

professores/encarregados de 

educação; alunos/alunos. 

 Trabalho colaborativo entre as 
diferentes estruturas pautadas 

por um espírito de interajuda.  

 Caráter excessivo de tarefas de 

caracter burocrático; 

 Deficientes/reduzidas 
condições logísticas para o 

atendimento aos Encarregados 

de Educação, nomeadamente 

na escola sede, Dr. Azeredo 
Perdigão. O Gabinete é 

pequeno o que dificulta muitas 

vezes o atendimento aos 
Encarregados de Educação, 

situação que se agrava 

aquando das provas finais de 

ciclo, uma vez que a equipa de 
exames passa a ocupar o 

mesmo, ficando os Diretores 

de Turma sem espaço para o 
atendimento aos EE. 

 Falta de condições logísticas, 

para o trabalho diário dos 
Diretores de Turma na escola 

nomeadamente material 

informático. 

 Investimento no gabinete de 

trabalho dos Diretores de 

Turma, dotando-o de 
condições mais céleres para a 

realização das diferentes 

tarefas inerentes ao cargo, 

nomeadamente a aquisição de 
computadores; 

 Investir na otimização de 

documentos e procedimentos 
de forma a reduzir a 

burocracia, à semelhança do 

que já se verificou neste ano 

letivo, nomeadamente a 
utilização das várias valências 

da Plataforma INOVAR; 

 Promover ações de formação 
para os Diretores de Turma 

para orientação, gestão/ 

resolução de conflitos. 

 

4.2.10. Desenvolvimento de Projetos Educativos 
 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS ESTRATÉGIAS DE MELHORIA 

  Envolvência nas atividades e 

participação em eventos;  
 Trabalho colaborativo, 

articulação entre projetos e 

atividades; 
 Contacto com parceria e 

apoio do Município para a 

consecução de atividades. 

 Atividades no âmbito do 

IPCT propostos para o PAA; 
 Projetos com atividades 

anuais propostos como 

atividades do PAA; 
 Propostas de atividades, do 

mesmo âmbito, sem ter 

havido articulação. 

 Utilização dos links, de 

proposta e avaliação de 

atividades, em articulação; 
 Definição de regras para 

projetos e tipologia de 

atividades a entrar no PAA; 
 Maior articulação em 

atividades propostas. 
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4.2.11. Centro de Formação Desportiva de Golfe 
PONTOS FORTES PONTOS FRACOS ESTRATÉGIAS DE MELHORIA 

 Recursos Materiais adequados 

para o desenvolvimento da 
modalidade; 

 Recursos Humanos (docentes) 

- formação específica e 

adequada na modalidade, 
contribuindo, desta forma, para 

um forte desenvolvimento da 

modalidade; 
 A existência de um campo de 

golfe na zona de influência do 

agrupamento, em especial na 
Escola Básica D. Duarte. 

 Melhorar a articulação dos 

horários dos professores com 
horas letivas no âmbito do 

CFD para desenvolvimento 

das atividades. 

 

 No próximo ano letivo o 

horário do professor 
coordenador do CFD deverá 

ter o período da tarde 

disponível para as atividades 

do CFD, uma vez que, é neste 
período onde existem mais 

possibilidades de se 

desenvolverem as atividades; 
por outro lado, as outras 

escolas também têm mais 

possibilidade de se deslocar ao 
campo de Golfe Montebelo 

neste período do dia, assim 

como também têm mais 

disponibilidade para receber as 
atividades nesta altura; 

 Criação de um green para a 

prática na Escola D. Duarte; 
 Assinatura do protocolo de 

colaboração com a CM de 

Viseu, com vista ao 

desenvolvimento desta 
Modalidade.  

 

4.2.12. Bibliotecas Escolares 
PONTOS FORTES PONTOS FRACOS ESTRATÉGIAS DE MELHORIA 

 Articulação com todos os 
departamentos curriculares.  

 Participação em concursos e 

projetos com entidades 
externas à escola e de foro 

local, nacional e internacional.  

 As bibliotecas escolares do 2.º 
e 3.º ciclos estiveram sempre 

abertas, de forma a satisfazer 

as necessidades de todos os 

utilizadores e as professoras 
bibliotecárias foram 

constantemente chamadas a 

colaborar nas diferentes 
atividades e projetos do 

agrupamento. 

 Inexistência de um docente ou 
assistente operacional, 

responsável pelas bibliotecas 

escolares do 1.º ciclo, a tempo 
inteiro.  

 Ocupação da biblioteca escolar 

da EB de Póvoa de Abraveses 
como sala de aula, durante 

todo o ano letivo, sem o 

conhecimento e parecer das 

professoras bibliotecárias. 
 Inexistência de funcionários 

para assegurar a abertura das 

bibliotecas escolares do 2.º e 
3.º ciclos, desde a sua abertura 

até ao seu encerramento. 

 As bibliotecas escolares do 1.º 
ciclo devem ter um docente ou 

assistente operacional a tempo 

inteiro, para apoiar no serviço 
de requisições, de forma a que 

o fundo documental e o espaço 

não sejam utilizados sem a 
supervisão de um adulto. 

 As bibliotecas escolares 

podem ser utilizadas para 

atividades letivas, com 
autorização prévia e de forma 

excecional. - As assistentes 

operacionais devem assegurar 
o serviço das bibliotecas 

escolares do 2.º e 3.º ciclos, 

desde a sua abertura até ao seu 

encerramento. 

 

4.2.13. Estratégia de Educação para a Cidadania do Agrupamento 
PONTOS FORTES PONTOS FRACOS ESTRATÉGIAS DE MELHORIA 

 Os recursos disponibilizados 

pela coordenação da Estratégia 
para a Cidadania do AEVN 

(Padlets com os referenciais e 

materiais para todos os 

 Um número significativo de 

docentes (45%) considera que a 
disciplina de Cidadania e 

Desenvolvimento, nos 2.º e 3.º 

ciclos, não deverá continuar a 

 A disciplina de Cidadania e 

Desenvolvimento, se possível, 
deverá ser lecionada por 

docentes que manifestem 

explicitamente 



Agrupamento de Escolas Viseu Norte 

Relatório de Autoavaliação | 2022        22 

domínios; recursos e propostas 

de trabalho enviados, por 

domínio, via e-mail (2.º e 3.º 
ciclos) e partilhas enviadas por 

e-mail (1.º ciclo), entre outros, 

foram considerados por todos 

os docentes (53) pertinentes e 
úteis, sendo que, esta prática, 

de acordo com a opinião de 52 

docentes, deverá ser mantida 
no próximo ano letivo. 

 No 1.º ciclo, verifica-se a 

participação numa grande 

diversidade de iniciativas, 
projetos e concursos e de 

trabalhos elaborados no âmbito 

da área transversal de 
Cidadania e Desenvolvimento, 

a saber: Concursos: 

“Um olhar sobre a 
diversidade”, “Presépios da 

minha Terra”, dinamizado pela 

Associação cultural de Bassar – 

Campo e “Histórias 
AJUDARIS 2022”, cujo tema 

foi a Água (Educação 

Ambiental e Desenvolvimento 
Sustentável); 

PROJETOS: 

Empreendedorismo da 
Comunidade Intermunicipal 

Dão Lafões, PAC4ALL, “Há 

arte na escola”, “Leitura ao 

Postigo”, “Leitura ao Postigo 
Móvel”, “Escola Feliz”, “No 

poupar está o ganho”, 

Interculturalidade, “Super 
Saudáveis”, “Ler Doce Ler”, 

“De Mãos Dadas pela 

Ucrânia”, “Comer Bem, Sorrir 

Melhor” e “Escola Ativa – 
Roda Ativa”; Programa 

Nacional Heróis da Fruta; 

Ações sobre Educação 
Ambiental e Poupança 

(“Sensibilizar para Poupar”); 

Dia Nacional do Pijama; 
Participação no webinar 3ª 

Edição do Júnior Seguro On 

The Road - ANSR E APSI; 

Mensageiros do ambiente; 
Segurança na Net; Proteger o 

ambiente; Cultivar para cuidar; 

Reciclagem e criação de pontos 
de reciclagem; A Terra Treme - 

Exercício Público Nacional de 

Sensibilização para o Risco 

ser lecionada pelo diretor de 

turma. 

 

disponibilidade/conforto na sua 

lecionação, sendo vantajoso que 

seja atribuída aos Diretores de 
Turma nesta condição.  

 Tendo em conta a opinião do 

grupo de docentes que irão 

lecionar a disciplina de 
Cidadania e Desenvolvimento 

ou que irão trabalhar os 

domínios da Estratégia de 
Educação para a Cidadania do 

AEVN de forma transversal, no 

próximo ano letivo, promover-

se-ão, em articulação com a 
docente responsável pelo Plano 

de Formação do Agrupamento, 

junto do Centro de Formação 
Visprof, ações de formação na 

área da Cidadania. 

 Apesar de ter sido 
referido apenas por um docente, 

considera-se muito pertinente 

que, no 1.º ciclo, ao longo dos 

quatro anos, os domínios 
constantes nas planificações 

sejam diversificados, de forma 

a trabalhar o maior número de 
domínios, ao longo do ciclo.  
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Sísmico; Visita à Viatura 

Itinerante de Sensibilização 

Ambiental do Planalto Beirão; 
Projeto Piloto CLIL (Ensino de 

Conteúdos em Língua 

Estrangeira); Atividades do 

PAA; Dia da Mulher; 
Intercâmbio com a Escola EB 

da Calheta; Envolvimento com 

os pais em atividades de 
angariação de fundos; Cuidar e 

proceder ao plantio de flores e 

plantas no Jardim dos Sentidos; 

Festand 2022; Torneio 
ANDEBOLKIDS; Semana da 

Atividade Física; Magikland - 

Riscos ao nível da Segurança 
Rodoviária e também os 

Riscos/Segurança (cuidados a 

ter) num parque de diversões; 
Dia da Terra 2022; trabalhos de 

pesquisa; coreografias; debates; 

cartazes; trabalhos de artes 

visuais; ilustrações; 
apresentações orais; entoação 

de canções; exposições; leitura 

e reflexão sobre diferentes 
obras; produções escritas; 

trabalhos de expressões 

variados e elaboração de 
folhetos. 

 No 2.º e 3.º ciclo, constata-se 

uma grande diversidade de 

iniciativas/trabalhos elaborados 
no âmbito da disciplina de 

Cidadania e Desenvolvimento: 

exposições; slogans; trabalhos 
de pesquisa; mapas de 

conceitos; debates; 

cartazes/posters; ilustrações; 

questionários; livros digitais na 
ferramenta WriteReader; 

apresentações orais; 

PowerPoints; vídeos; reflexões 
críticas orais e escritas; recolha 

de tampas de plástico, metal e 

rolhas de cortiça; participação 
nas atividades do Parlamento 

dos Jovens; limpeza dos 

espaços exteriores da escola; 

campanhas de sensibilização e 
Padlets, com trabalhos 

elaborados nos diferentes 

domínios e sobre os diversos 
itens do Eco Código do Eco-

Escolas. 
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4.2.14. Desporto Escolar 
PONTOS FORTES PONTOS FRACOS ESTRATÉGIAS DE MELHORIA 

 Boa adesão dos alunos em 

todas as atividades propostas; 
 Interesse e empenho de grande 

parte dos alunos; 

 A disponibilidade de meios e 

recursos, por parte do 
agrupamento, para a realização 

das atividades. 

 

 Dificuldades de gerir tempos 

letivos e espaços de treino 
(DE), com atividades letivas 

no pavilhão gimnodesportivo; 

 A grande concentração de 

jogos/encontros no mesmo 
período; 

 Elevado estado de degradação 

dos espaços afetos à Educação 
Física/Desporto escolar: piso 

do polidesportivo exterior em 

ambas as escolas. 

 Arranjo dos espaços 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. 

 

 

 

4.3. Os alunos 
 

O presente documento apresenta um resumo dos relatórios finais dos Professores Titulares de 

Turma e dos Diretores de Turma do ano letivo 2021/2022. Os dados aqui constantes seguem todos 

os itens dos referidos relatórios e foram extraídos dos mesmos. 

 

4.3.1.  1.º Ciclo 
 

1. CARACTERIZAÇÃO DA TURMA 

 NÚMERO DE ALUNOS NO FINAL DO ANO 

Total de alunos no final do 

ano letivo 
726 Por ano de escolaridade 

1.º ano 186 

2.º ano 158 

3.º ano 190 

4.º ano 192 

ALUNOS COM RETENÇÕES NO PERCURSO ESCOLAR 

Total de alunos com 

retenções (incluindo o ano 

letivo que agora termina) 
20 

Número de retenções 

por ano de escolaridade 

(todas as retenções de 

todos os alunos nos 

respetivos percursos) 

2.º ano 16 

3.º ano 2 

4.º ano 5 

Número de alunos com medidas seletivas e/ou 

adicionais 
75 

 

2. 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 29   26 19 9 

Adequações curriculares significativas 10 10 10 9 

Eficácia das medidas 

suporte ap. e à inclusão 

Número total de alunos (3.º período) com Nível < Suf 3 3 1 1 

Número total de alunos (3.º período) com Nível ≥ Suf 36 33 28 17 

 

3. 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 1.º 2.º 3.º 4.º 

Transição de ano/Aprovação 186 151 189 187 

Retenção 0 7 1 5 
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Taxa de transição por ano 

(%) 
100% 96% 99% 97% 

Taxa de transição Total (%) 98% 
 

Saídas da turma 

Transferências 8 6 7 6 

Abandono 0 0 0 1 

Taxa de abandono por ano 

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

Taxa de abandono Total (%) 0,5% 

 

4. QUALIDADE DO SUCESSO 

  

Sucesso Pleno 

(aprovações/transições sem 

níveis < Suficiente) 

Sucesso deficitário 

(aprovações/transições com 

níveis < Suficiente) 

Por ano 

1.º  173 13 

2.º 137 14 

3.º 174 15 

4.º 178 9 
    

Por condição 

económica 

Sem subsídio/escalão 472 18 

Com escalão A 91 11 

Com escalão B 121 0 

 

5. ASSIDUIDADE 

 N.º de alunos 

Sem faltas 130 

Só com faltas justificadas 585 

Só com faltas injustificadas 1 

Com faltas justificadas e injustificadas 10 

 

6. COMPORTAMENTO (Prémios de mérito e indisciplina) 

Número de propostas para prémios de mérito 

do agrupamento (4.º ano) 
46 

Número de processos disciplinares 0 

Número de participações disciplinares 2 

 

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 2 

Suspensão da escola até 10 dias úteis 0 

Outras: 0 

 

 

4.3.2.  2.º e 3.º Ciclo 
 

1. CARACTERIZAÇÃO DA TURMA 

 ANOS DE ESCOLARIDADE 

5.º 6.º 7.º  8.º 9.º 
Nº DE ALUNOS NO FINAL DO ANO 251 221 164 169 131 

Nº DE ALUNOS COM RETENÇÕES  

 5.º 6.º 7.º 8.º 9.º 

1 retenção 17 21 18 27 23 

2 ou mais retenções  5 2 1 6 4 
NÚMERO DE ALUNOS COM MEDIDA 

DE SUPORTE À APRENDIZAGEM E Á 

INCLUSÃO 

Medidas seletivas 39 20 26 24 20 

Medidas adicionais 16 7 6 6 8 

NÚMERO DE ALUNOS A USUFRUIR DE AE POR/ING 104 79 0 0 0 
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MEDIDAS DE PROMOÇÃO DO 

SUCESSO 

(2.º 

Ciclo) 

MAT/CN 99 94 0 0 0 

S.M 

(3.º 

Ciclo) 

POR/ING 0 0 63 64 38 
MAT/CFQ 0 0 76 80 46 

 

2. TUTORIA/APOIO TUTORIAL  

 5.º 6.º 7.º 8.º 9.º 

Nº alunos propostos 5 21 13 27 12 

Nº alunos que beneficiaram da medida 4 14 8 17 9 

 

Transitados/Aprovados 4 12 8 16 6 

Não Transitados/Não 

Aprovados 
0 2 0 1 3 

 

3. PROGRAMA DE MENTORIA 

 5.º 6.º 7.º 8.º 9.º 

Nº de alunos Mentores  8 7 8 15 3 

Nº de alunos Mentorandos  8 9 7 15 4 

 Transitados/Aprovados 7 9 7 15 4 
 

4. TRANSIÇÃO E ABANDONO  

 5.º 6.º 7.º 8.º 9.º 

 

Transição de ano/Aprovação  248 215 162 167 129 

Não transição de ano/Não 

Aprovação 
3 6 2 2 2 

 

5. QUALIDADE DO SUCESSO 

 ANOS DE ESCOLARIDADE 

 5.º 6.º 7.º 8.º 9.º 

Sucesso pleno (aprovações/transições sem níveis < 3) 214 180 100 87 78 

Sucesso deficitário (aprovações/transições com níveis < 3) 34 35 62 63 49 

 

6. REORIENTAÇÃO DO PERCURSO ESCOLAR 

ANO Nº DE ALUNOS PROPOSTOS 

5.º 0 

6.º 0 

7.º 0 

8.º 5 

9.º 0 

 

7. ASSIDUIDADE 
   

ANOS DE ESCOLARIDADE 
 

  5.º 6.º 7.º 8.º 9.º 

Nº de 

alunos 

Só com faltas injustificadas 7 1 1 1 20 

Com faltas justificadas e injustificadas 147 164 136 112 33 

 Planos de recuperação em virtude da 

ultrapassagem do limite de faltas 

injustificadas  

1 1 0 1 0 

 

8. DESEMPENHO /COMPORTAMENTO 

  ANOS DE ESCOLARIDADE 

  5.º 6.º 7.º 8.º 9.º 
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Número de propostas para prémios de mérito 0 44 0 0 28 

 

  ANOS DE ESCOLARIDADE 

  5.º 6.º 7.º 8.º 9.º 

Número de processos disciplinares 0 15 4 13 0 

Número de participações disciplinares 10 67 34 50 13 

 

  ANOS DE ESCOLARIDADE 

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

N
º 

d
e 

o
co

rr
ên

ci
a

s Ordem de saída da sala de aula 10 63 26 18 6 

Realização de tarefas e atividades de integração escolar 7 15 1 4 0 

Repreensão registada 13 11 5 7 0 

Suspensão da escola até 10 dias úteis 0 2 8 2 0 

 
 

4.4. Análise SWOT 
 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

- Promoção de Equidade e Inclusão; 

- Aumento de número de propostas para 

prémio de mérito em todos os finais de ciclo 

de ensino; 

- Escola inclusiva aberta a todas as 

comunidades; 

- Corpo docente com elevado grau de 

dedicação e profissionalismo. 

 

- Aumento significativo de processos/ 

participações disciplinares; 

- Salas Multidisciplinares com muitos alunos e 

com caraterísticas muito heterogéneas; 

- Recursos Humanos – falta de Psicólogos; 

- Demasiada burocracia administrativa. 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

- Continuidade de promoção de 

projetos/programas Viseu Educa e Viseu 

Ativo; 

- Estimular iniciativas comuns entre ciclos; 

- Fomentar atitudes promotoras de 

aprendizagem individuais e em grupo; 

- Inovação curricular e pedagógica; 

- Aproximação do conteúdo curricular à 

realidade, face à insatisfação manifesta pelos 

alunos; 

- Aumento de n.º de alunos estrangeiros; 

- Dinamização da formação de adultos, 

considerando que 44,3% de todos os EE que 

responderam aos inquéritos possuem o 9.º ano 

ou menos como habilitações literárias. 

 

- Aumento de situações para acompanhamento 

psicológico e orientação; 

- Aumento de alunos que necessitam de 

medidas seletivas e/ou adicionais para alcançar 

o sucesso escolar; 

- Modelo de relatório usado pelos 

Departamentos, que não permite a extração de 

ilações importantes. 
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5. RESULTADOS 
 

5.1. Resultados académicos 
 

5.1.1. Quadros de resultados 
 

Nos quadros que a seguir se apresentam, foram considerados os indicadores por ano de 

escolaridade, por ciclo e por disciplina, relativos à transição de ano, à percentagem de alunos sem 

classificações inferiores a 3/Suf no final do ano letivo, à percentagem de alunos de contextos 

socioeconómicos desfavorecidos sem classificações inferiores a 3/Suf no final do ano letivo, de 

alunos só com classificações de nível 4 e 5 no final do ano letivo (qualidade do sucesso), às 

disciplinas com maior percentagem de níveis inferiores a 3 no final do 3.º Período, à percentagem 

de alunos que concluíram, em 2021-2022, o 9.º ano sem retenções no seu percurso escolar e ao 

sucesso escolar na avaliação externa do 3.º período do 9.º ano. 

Foram utilizadas várias fontes de informação, nomeadamente o portal Infoescolas 

(https://infoescolas.medu.pt/). 

 

As leituras relativas ao presente ano letivo têm como base o seguinte número de alunos: 

 

 
Quadro 1 - Ano letivo 2021-2022 – N.º de alunos 

 N.º de Alunos 

1.º ano 186 

2.º ano 158 

3.º ano 190 

4.º ano 192 

1.ºCEB 726 

5.º ano 251 

6.º ano 221 

2.ºCEB 472 

7.º ano 164 

8.º ano 168 

9.º ano 131 

3.ºCEB 463 

 

 
Quadro 2 - Percentagem de transição por ano de escolaridade 

% de 

Transição de 

ano 

Ano letivo 

2018-2019 

Ano letivo 

2019-2020 

(E@D) 

Ano letivo 

2020-2021 

(E@D) 

Ano letivo 

2021-2022 

1.º ano 100% 100% 100% 100% 

2.º ano 98,61% 99,03% 98,4% 96,56% 

3.º ano 100% 100% 97,8% 98,94% 

4.º ano 100% 99,53% 98,6% 97,39% 

1.ºCEB 99,7% 99,6% 98,7% 98,2% 

5.º ano 97,09% 99,05% 99,03% 98,8% 

6.º ano 96,75% 100% 98,55% 97,3% 

2.ºCEB 96,92% 99,53% 98,79% 98,05% 

7.º ano 98,22% 100% 97,2% 98,78% 

https://infoescolas.medu.pt/
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8.º ano 98.19% 100% 99,28% 98,81% 

9.º ano 98,07% 98,76% 99,36% 98,5% 

3.ºCEB 98,15% 99,59% 98,61% 98,70% 

 

 
Quadro 3 - Percentagem de alunos sem classificações inferiores a 3/Suf no final do ano letivo 

% de alunos 

sem 

classificações 

inferiores a 

3/Suf 

Ano letivo 

2018-2019 

Ano letivo 

2019-2020 

(E@D) 

Ano letivo 

2020-2021 

(E@D) 

Ano letivo 

2021-2022 

1.º ano --- --- --- --- 

2.º ano 95,39% 93,91% 94,79% 86,7% 

3.º ano 96,63% 97,29% 97,28% 91,57% 

4.º ano 94,71% 95,31% 95,55% 92,7% 

1.ºCEB 95,58% 95,50% 95,87% 90,32% 

5.º ano 76,76% 86,53% 86,48% 85,25% 

6.º ano 85,33% 79,31% 81,88% 81,44% 

2.ºCEB 81,05% 82,92% 84,18% 83,35% 

7.º ano 59,26% 72,46% 67,41% 60,97% 

8.º ano 60,84% 67,52% 71,81% 51,47% 

9.º ano 62,82% 62,89% 58,11% 59,54% 

3.ºCEB 60,97% 67,62% 65,78% 57,33% 

 

 
Quadro 4 - Disciplinas com maior percentagem de níveis inferiores a 3 no final do 3.ºPeríodo 

Insucesso por 

disciplina 
Ano letivo 2021-2022 

1.º ano Português 

2.º ano Português 

3.º ano Matemática 

4.º ano Matemática 

5.º ano 

Matemática 

Português 

História e Geografia de Portugal 

6.º ano 

Matemática 

Português 

Ciências Naturais 

7.º ano 

Matemática 

Físico-química 

Francês 

8.º ano 

Matemática 

Físico-química 

Francês 

9.º ano 

Matemática 

Físico-química 

Francês 

 

 
Quadro 5 - Sucesso escolar na avaliação externa do 3.º período – 9.º ano 
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Percentagem do Agrupamento dos alunos 

com classificação igual ou superior a 50% 

Percentagem Nacional dos alunos com 

classificação igual ou superior a 50% 

9.º Ano Português Matemática Português Matemática 

2018/19 79% 71% 77% 55% 

2019/20 ---- ---- ---- ---- 

2020/21 ---- ---- ---- ---- 

2021/22 76,53% 54,32% 62% 42,3% 

 

O quadro 5 refere-se aos resultados obtidos nas provas finais de ciclo pelos alunos do 9.º ano, 

nos respetivos anos letivos, na avaliação externa, nas disciplinas de Matemática e Português, no 

Agrupamento e a nível nacional. 

Verifica-se que os alunos do AEVN têm tido resultados superiores aos obtidos a nível 

nacional. Verifica-se também que os resultados a Português, no Agrupamento, têm sido superiores 

aos de Matemática. 
 

 
Quadro 6 - N.º de Alunos que realizaram Provas de Aferição 

2.º ano 
Português e 

Estudo do Meio 

Matemática e 

Estudo do Meio 

Educação Física Educação 

Artística 

N.º de alunos 151 151 152 155 

 

5.º ano 
Matemática e 

C. Naturais 

Ed. Visual e 

Ed. Tecnológica 

Ed. Artística 

N.º de alunos 238 216 155 

 

8.º ano História/Geografia Português Ed. Física 

N.º de alunos 160 161 153 

 

A disponibilização dos relatórios individuais de provas de aferição (RIPA), dos relatórios de escola 

de provas de aferição (REPA) e dos resultados globais das provas de aferição tem lugar até ao início 

do ano letivo de 2022-2023. 

 

 

5.1.2. Análise dos resultados em sede de Departamentos Curriculares 
 

5.1.2.1. Departamento da Educação Pré-escolar 
 

Todos os grupos da Educação Pré-escolar (20 grupos, no total 399 crianças) desenvolveram o seu 

trabalho de acordo com as aprendizagens a promover nas orientações Curriculares para a Educação 

Pré-Escolar, a planificação de individual constante no PCG, e a programação do PAA, onde estão 

contemplados a Cidadania e Desenvolvimento, o Referencial de Educação para o Risco, o 

Referencial de Educação para a Segurança, a Defesa e a Paz, e o Plano Intermunicipal de Adaptação 

às Alterações Climáticas de Viseu Dão-Lafões. Todas as áreas de conteúdo foram trabalhadas, 

levando à progressão de conhecimentos, capacidades e atitudes das crianças, transmitida aos 

encarregados de educação no final do período letivo. 
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Da avaliação aos progressos das crianças constatou-se que, na generalidade, verificou-se evolução 

em termos cognitivos, emocionais e sociais. As dificuldades que algumas crianças sentiram na sua 

progressão e desenvolvimento motivaram, da parte da educadora, a mobilização de medidas suporte 

à aprendizagem e à inclusão, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 54/2018. O apoio dado pelas colegas em 

coadjuvação permitiu que as crianças usufruíssem de um trabalho mais individualizado, de forma a 

minimizar as suas dificuldades.  

Uma análise à variação do número de crianças a usufruir de medidas de suporte à aprendizagem e à 

inclusão plasmados no quadro abaixo permite fazer algumas leituras: 

 as educadoras estão despertas para a necessidade de definir estratégias e medidas 

consideradas no Decreto-Lei n.º 54/2018 para colmatar e suprir as dificuldades das crianças 

que não conseguem realizar as aprendizagens previstas, ora aplicando medidas quando as 

crianças necessitam, ora retirando-as quando as dificuldades deixam de se verificar; 

 a EMAEI por seu lado, consegue dar resposta às solicitações das educadoras titulares, 

propondo medidas mais específicas de acordo com o perfil de cada criança; 

 verifica-se, por seu lado, que há cada vez mais crianças diagnosticadas com patologias como 

a Perturbação do Espectro do Autismo e outras mais severas. 

 

 1.º Período 2.º Período 3.º Período 

Medidas Universais 52 50 56 

Medidas Seletivas 6 7 17 

Medidas Adicionais 1 2 6 

 

De referir, ainda, que houve necessidade de pedir adiamento de escolaridade para 4 crianças que, 

fazendo os 6 anos até 15 de setembro, não tinham maturidade emocional ou cognitiva para ingressar 

na escolaridade obrigatória. Desses, 2 pedidos de adiamento foram autorizados, ficando as crianças 

a usufruir de mais um ano na educação pré-escolar para adquirir competências em falta. 

 

5.1.2.2. Departamento do 1.º Ciclo 
 

Os resultados da avaliação sumativa do 3.º período continuam excelentes atingindo percentagens 

muito próximas dos 100% e tocando o pleno em algumas disciplinas, como por exemplo, a 

Educação Artística e a Educação Física. 

Em todos os anos a percentagem da menção de Muito Bom supera as outras menções, à exceção de 

Português do 3º ano cuja média é superior na menção Bom. A taxa de insucesso é maior a 

Matemática no 3º e 4º Anos (4+7=11) e a Português no 1º e 2º Anos (12+10=22). 

Nos dois primeiros anos de escolaridade, os resultados mais baixos verificam-se na disciplina de 

Português (93,44%; 93,63%).  

Ainda que superiores aos resultados da disciplina de Português, na Matemática (96,74%; 94,23%), 

estes também são um pouco inferiores, quando comparados com os resultados do terceiro (97,89%) 

e quarto anos (96,32%). No Estudo do Meio, os resultados escolares situam-se entre os 99% e os 

100% no primeiro, terceiro e quarto anos. No segundo ano de escolaridade, a meta de sucesso é 

apenas de 96,79%.  

Como possível justificação para tal, para além dos efeitos nefastos da pandemia, verifica-se que os 

alunos que ingressam no primeiro ano são cada vez mais imaturos e desatentos. Para além deste 

facto, há a salientar que as famílias têm cada vez mais dificuldade em acompanhar os seus 

educandos pela complexidade da organização quotidiano. A somar a estas situações, como 

ocupação fora da escola, as crianças estão mais sujeitas aos ecrãs e seus conteúdos que nem sempre 

são apresentados em português de Portugal, o que acaba por dificultar as tarefas do ensino e da 

aprendizagem da língua materna falada e escrita.  

A entrada tardia de novos alunos vindos do estrangeiro, que condicionou a obtenção de melhores 

resultados, algumas vezes, por falta de tempo e não por falta de capacidades. 



Agrupamento de Escolas Viseu Norte 

Relatório de Autoavaliação | 2022        32 

Para tentar esbater estas lacunas, é pertinente continuar a investir no apoio educativo, sobretudo no 

primeiro ano, e na promoção de mais ações de recuperação.  

A taxa de sucesso e com sucesso de qualidade verifica-se acentuadamente no 3º e 4º anos, nas 

disciplinas de Português (98,95%; 98,42%), Matemática (97,89%;96,32% e Estudo do Meio 

(99,48%; 99,47%).  

Comparativamente ao período anterior e no que ao Português e Matemática se refere, o 1º ano 

baixou as suas percentagens de sucesso, o 2º ano manteve-as, o 3º ano manteve a Português e subiu 

a matemática e o 4º ano subiu às duas. 

A disciplina de Matemática, apresenta o resultado mais baixo, no 2º ano, com 94,23%. É também 

importante referir que o 2.º ano é o que, dos 4 anos de escolaridade, apresenta os resultados mais 

baixos, ainda que estejamos perante elevadas taxas de sucesso.  Podemos questionar se este facto 

não estará diretamente ligado à questão de não haver retenções no 1º ano de escolaridade. 

De entre o Português, o Estudo do Meio e a Matemática, esta disciplina é a que apresenta a taxa de 

sucesso mais baixa à saída do 1º ciclo (4º ano). 

Os resultados sumativos do 3º período, em todos os anos de escolaridade, apresentam-se bastante 

positivos, este facto deve-se ao trabalho do professor titular, do apoio constante dentro da sala por 

parte do professor de apoio/coadjuvação. Esta cooperação é, uma mais-valia, para todos os 

intervenientes, alunos com dificuldades e, principalmente, em turmas mistas. 

A importância da avaliação formativa, orienta o professor e o aluno para as dificuldades que este 

possa demonstrar permitindo ao professor, a partir dessa informação, traçar uma estratégia mais 

adequada para que o aluno consiga ultrapassá-las e alcance o sucesso educativo. 

 

 

5.1.2.3. Departamento de Línguas 
 

Inglês – 1.º Ciclo  

O grupo considera que foram atingidas e superadas as metas de sucesso estabelecidas pelo 

agrupamento, demonstrando a adequação das medidas e estratégias pedagógicas implementadas 

pelo grupo. Aplicaram-se medidas de reforço, de diferenciação pedagógica e de avaliação das 

aprendizagens, com especial reforço da avaliação formativa.  

 

Inglês – 2.º Ciclo   

Os resultados obtidos na disciplina de inglês, nos dois anos de escolaridade e na oferta 

complementar English 4All, foram considerados muito bons. As professoras observaram que as 

práticas do grupo, nomeadamente a avaliação diagnóstica, formativa e sumativa estiveram de 

acordo com os objetivos do “Programa 21/23 Escola+”, tendo o trabalho colaborativo entre os 

elementos do grupo sido constante e enriquecedor. No trabalho desenvolvido pelas professoras do 

grupo esteve sempre presente uma pedagogia baseada no reforço positivo e o caráter 

permanentemente formativo da avaliação. 

 

Inglês – 3.º Ciclo 

Na disciplina de inglês do 3.º ciclo, no 7.º ano, num universo de 158 alunos, 153 apresentaram 

níveis iguais ou superiores a 3, perfazendo 96.8%. Já a percentagem de sucesso de qualidade (níveis 

iguais ou superiores a 4) perfazem 53.16% o que corresponde a 84 alunos. No 8.º ano, num universo 

de 163 alunos, 150 apresentaram níveis iguais ou superiores a 3, perfazendo 92,0%. Já a 

percentagem de sucesso de qualidade (níveis iguais ou superiores a 4) perfazem 50.31% o que 

corresponde a 82 alunos. No 9.º ano, num universo de 127 alunos, todos obtiveram níveis iguais ou 

superiores a 3, perfazendo 100%. Já a percentagem de sucesso de qualidade (níveis iguais ou 

superiores a 4) perfazem 55.9% o que corresponde a 71 alunos. Perante os resultados, o grupo 

entende estar a trabalhar bem, focando-se na avaliação formativa, que se consubstancia nos 

resultados positivos. 
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 3º Período 

Classificação ≥3 

3º Período 

Classificação ≥4 

7º Ano 96,8% 53,16% 

8º Ano 92% 50,31% 

9º Ano 100% 55,9% 

 

Francês – 3.º Ciclo  

7.º ano - os resultados são bastante satisfatórios: 95% de sucesso e uma média de 3,70. 

8.º ano - os resultados da avaliação continuam bastante satisfatórios, apesar de a taxa de sucesso ser 

ligeiramente inferior à avaliação dos alunos de 7.º ano: 88,5% de sucesso e uma média de 3,70. 

9.º ano, os resultados obtidos são bastante satisfatórios, apresentando uma melhoria 

comparativamente aos outros anos de escolaridade: 96,6% de sucesso e uma média de 3,39. 

No quadro geral das disciplinas, a disciplina de Francês apresenta resultados satisfatórios. Na 

globalidade, os docentes dessas turmas identificam a falta de empenho e a imaturidade dos alunos 

como razões para algum insucesso 

Embora, na globalidade, a taxa de sucesso na disciplina de Francês seja reduzida comparativamente 

a algumas disciplinas, importa referir que, em muitas turmas, a taxa de sucesso foi de 100% no 3.º 

período, revelador do interesse e motivação dos alunos face à disciplina e do seu empenho nas 

atividades das aulas. O grupo continuará a propor aos alunos atividades que lhes permitam 

desenvolver as diferentes competências que constituem a aprendizagem de uma língua, assim como 

estratégias que possam fortalecer a sua competência estratégica. Os momentos de avaliação serão 

antecedidos de momentos de avaliação formativa/consolidação das aprendizagens, de acordo com 

as práticas habituais do grupo.  

 

 3º Período 

Classificação ≥3 

Média 

Classificações 

7º Ano 95% 3,70 

8º Ano 88,5% 3,70 

9º Ano 96,6% 3,39 

 

Espanhol – 3.º Ciclo  

Os resultados da avaliação nas disciplinas de Espanhol e de Línguas Vivas traduziram a aplicação 

de estratégias e métodos que privilegiaram o trabalho autónomo dos alunos, tendo a avaliação 

formativa prevalecido durante este período, recorrendo-se com muita regularidade a ferramentas 

digitais que proporcionavam um feedback imediato aos alunos. Neste ponto, há, portanto, a destacar 

que os resultados obtidos são bastante satisfatórios nos três níveis de escolaridade, tendo as metas 

delineadas sido atingidas.  

 

Português – 2.º Ciclo   

No 5.º ano, há a registar 13 níveis inferiores a três, o que equivale a 5.22% de insucesso, e 94,78% 

de sucesso. 

 Comparando com os resultados do 2.º período, cujos resultados se cifraram numa taxa de sucesso 

de 87, 10 %, houve uma melhoria significativa de 7,68%. 

 No 6.º ano, verificam-se 12 níveis inferiores a três, com uma taxa de insucesso de 5,53% e uma 

taxa de sucesso de 94,47 %.  

Em comparação com os resultados alcançados no 2.º período (89,91% de sucesso), há, também, 

uma melhoria de 4.56%. Os valores apresentados, com uma taxa de sucesso acima dos 90%, estão 

dentro do esperado pelo Grupo, pelo que os designamos de “muito bons”.  

A qualidade do sucesso é, no quinto ano, de 60,98% e, no sexto, de 52,07%. 

 

 2º Período  

Classificação ≥3 

3º Período 

Classificação ≥3 

∆ % Sucesso 2º 

e 3º Período 

3º Período 

Classificação ≥4 
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5º Ano 87,10% 94,78% ↑ 7,68% 60,98% 

6º Ano 89,91% 94,47% ↑ 4,56% 52,07% 

 

Português – 3.º Ciclo  

Resultados: 

7.º ano (95,06%), 

8.º ano (93,9%), 

9.º ano (98,46%). 

Estes resultados confirmam a superação das metas estabelecidas e a adequação das estratégias 

implementadas; relativamente à percentagem de sucesso de qualidade, os números também 

indiciam uma progressão francamente satisfatória e crescente por ano de escolaridade, a saber, 

35,19%, 43,9% e 46,15%, respetivamente.  

 

Pode concluir-se que, em todas as disciplinas que integram o departamento e em todos os anos de 

escolaridade, foram atingidas ou mesmo superadas as metas de sucesso estabelecidas, validando a 

eficácia das medidas implementadas pelos grupos disciplinares. Os resultados finais derivam do 

desenvolvimento de um trabalho específico de reflexão, de reajuste de temáticas e de conteúdos, de 

incremento da avaliação formativa e de implementação de medidas diferenciadas, promotoras de 

sucesso escolar.  

 

 3º Período 

Classificação ≥3 

3º Período 

Classificação ≥4 

7º Ano 95,06% 35,19% 

8º Ano 93,9% 43,9% 

9º Ano 98,46% 46,15% 

 

 

5.1.2.4. Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 
 

Os resultados de todos os momentos da avaliação sumativa dos alunos foram analisados em 

departamento, tendo-se procedido ao registo das respetivas conclusões. A reflexão conjunta sobre 

os resultados finais conduziu a um reajuste de temáticas e de conteúdos ao incremento da avaliação 

formativa e à implementação de medidas diferenciadas, promotoras do sucesso escolar.  

 

Matemática 

5.º ano – a percentagem de sucesso atingiu 91,09% (81,38% no 2.º Período), sendo a qualidade 

de sucesso 50,61%; 

6.ºano - a percentagem de sucesso atingiu 64,6% (82,57% no 2.º Período) sendo a qualidade de 

sucesso 49,77%; 

7.ºano - a percentagem de sucesso atingiu 64,8%; média obtida  3,07. 

8.ºano - a percentagem de sucesso atingiu 73,6%; média obtida  3,15. 

9.ºano - a percentagem de sucesso atingiu 63,8%; média obtida  3,13. 

Ciências Naturais 

5.º ano – a percentagem de sucesso atingiu 98,38% (93,52% no 2.º Período), sendo a qualidade 

de sucesso 59,92%; 

6.ºano - a percentagem de sucesso atingiu 95,39% (88,07% no 2.º Período) sendo a qualidade de 

sucesso 47%; 

7.º ano – a percentagem de sucesso atingiu 97,5; média obtida 3,62 

8.ºano - a percentagem de sucesso atingiu 99,4%; média obtida 3.66 

9.ºano - a percentagem de sucesso atingiu 99,2%; média obtida 3.98 

Oficina de Ciências Experimentais 
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5.º ano – a percentagem de sucesso atingiu 98,37% (95,53% no 2º Período), sendo a qualidade 

de sucesso 58,13%. 

7.º ano – a percentagem de sucesso atingiu 100 %; a média foi de 4,03  

BSience  

9.º ano – a percentagem de sucesso atingiu 100 %; a média foi de 4,28  

Ciências Físico-Química 

Ao longo do ano verificou-se uma melhoria dos resultados:  

7.ºano: 1ºP – 76,9%; 2ºP – 80%.; 3ºP – 84,71%. 

8.ºano: 1ºP – 65,2%; 2ºP – 74%; 3ºP – 75,78%.  

9.ºano: 1ºP – 61,42%; 2ºP – 76%.; 3ºP – 77,78%.  

TIC 

5ºano - percentagem sucesso 100%; média 3,8 

6.º ano - percentagem sucesso 99,9%; média 3,66 

7.ºano - percentagem sucesso 98,7%; média 3,69 

8º ano - percentagem sucesso 100%; média 3,72 

9.ºano – percentagem sucesso 98,4 %; média 3,94 

 

Matemática – 2.º Ciclo   

 2.º Período  

Classificação ≥3 

3.º Período 

Classificação ≥3 

∆ % Sucesso 2.º 

e 3.º Período 

3.º Período 

Classificação ≥4 

5.º Ano 81,38% 91,09% ↑ 9,71% 50,61% 

6.º Ano 82,57% % ↑ % 49,77% 

 

Matemática – 3.º Ciclo   

 3º Período 

Classificação ≥3 

Média 

Classificações 

7.º Ano 64,08% 3,07 

8.º Ano 73,6% 3,15 

9.º Ano 63,8% 3,13 

 

Ciências Naturais – 2.º Ciclo   

 2.º Período  

Classificação ≥3 

3.º Período 

Classificação ≥3 

∆ % Sucesso 2.º 

e 3.º Período 

3.º Período 

Classificação ≥4 

5.º Ano 93,52% 98,38% ↑ 4,86% 59,92% 

6.º Ano 88,07% 95,39% ↑ 7,32% 47% 

 

Ciências Naturais – 3.º Ciclo   

 3.º Período 

Classificação ≥3 

Média 

Classificações 

7.º Ano 97,5% 3,62 

8.º Ano 99,4% 3,66 

9.º Ano 99,2% 3,98 

 

Oficina de Ciências Experimentais- 5.ºAno 

 2.º Período  

Classificação ≥3 

3.º Período 

Classificação ≥3 

∆ % Sucesso 2.º 

e 3.º Período 

3.º Período 

Classificação ≥4 

5.º Ano 95,53% 98,37% ↑ 2,84% 58,13% 

 

Oficina de Ciências Experimentais- 7.ºAno 

 3º Período 

Classificação ≥3 

Média 

Classificações 
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7.º Ano 100% 4,03 

 

BSience -9.ºAno 

 3º Período 

Classificação ≥3 

Média 

Classificações 

9.º Ano 100% 4,28 

 

Ciências Físico-Química- 3.º Ciclo 

 2º Período  

Classificação ≥3 

3º Período 

Classificação ≥3 

∆ % Sucesso 2º 

e 3º Período 

7.º Ano 80% 84,71% ↑ 4,71% 

8.º Ano 74% 75,78% ↑ 1,78% 

9.º Ano 76% 77,78% ↑1,78% 

 

TIC – 2.º Ciclo  e 3.ºCiclo 

 3º Período 

Classificação ≥3 

Média 

Classificações 

5.º Ano 100% 3,8 

6.º Ano 99,9% 3,66 

7.º Ano 98,7% 3,69 

8.º Ano 100% 3,72 

9.º Ano 98,4% 3,94 

 

 

5.1.2.5. Departamento de Expressões 
 

O sucesso nos grupos disciplinares foi o seguinte: 

5º ano – EV- 97,59%; ET- 99,60%; EM- 99,60%; EF- 99,60% 

6º ano – EV- 97,22%; ET- 97,24%; EM- 100%; EF-100% 

7.º ano - EV- 100%; EF- 99,39%; EM- 100%; OAV- 100%; 

8.º ano - EV- 100%; EF- 98,8%; EM- 100%; OAV- 100%; 

9.º ano – EV- 96,15%; EF- 100%; EM- 100%; OAV- 96.2%; ET- 100% 

 

 EV 

Classificação ≥3 

ET 

Classificação 

≥3 

EF 

Classificação 

≥3 

EM 

Classificação 

≥3 

OAV 

Classificação 

≥3 

5.º Ano 97,59% 99,60% 99,60% 99,60%  

6.º Ano 97,22% 97,24% 100% 100%  

7.º Ano 100%  99,39% 100% 100% 

8.º Ano 100%  98,8% 100% 100% 

9.º Ano 96,15% 100% 100% 100% 100% 

 

Estes excelentes resultados, com uma média de 99% de sucesso, só foram alcançados devido a 

muita dedicação e esforço por parte dos professores. 

É de salientar que, na globalidade, o departamento está com resultados acima das metas 

estabelecidas no Agrupamento. 

 

 

5.1.2.6. Departamento de Ciências Sociais e Humanas 
 

Educação Moral Religiosa Católica 
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Os resultados obtidos representam 100% de sucesso escolar na disciplina. 

 

História e Geografia de Portugal 

Em relação aos níveis atribuídos aos alunos do 5.º ano, há a registar 7 níveis inferiores a três, o que 

equivale a 2,81% de insucesso e 97,19% de sucesso. A taxa de sucesso verificada no 2.º período foi 

de 91,13%.  Registou-se uma melhoria substancial de 6,06%.  

Em relação ao 6.º ano, registam-se 4 níveis inferiores a três, o que equivale a uma taxa de insucesso 

de 1,84% e 98, 16% de sucesso. Comparativamente à taxa de sucesso verificada no 2.º período 

(91,74%), verifica-se, também, uma melhoria significativa de 6, 42%. 

Face aos valores apresentados, todos acima dos 95%, concluímos que se registou um aumento no 

sucesso escolar dos nossos alunos em ambos os anos de escolaridade (5.ºe 6.º) na disciplina de 

História e Geografia de Portugal. Nesta conformidade, os resultados alcançados podem ser 

classificados de “muito bons”. 

 

 2.º Período  

Classificação ≥3 

3.º Período 

Classificação ≥3 

∆ % Sucesso 2.º 

e 3.º Período 

5.º Ano 91,13% 97,19% ↑ 6,06% 

6.º Ano 91,74% 98,16% ↑ 6,42% 

 

História  

O insucesso (níveis inferiores a 3) na disciplina de História continuou residual – no total do 3.º ciclo 

ronda os 0,67%; por oposição, o sucesso no ciclo atingiu os 99,33%, com cifras entre cerca de 99% 

e 100% em cada um dos três anos de escolaridade. A qualidade do sucesso (níveis 4 e 5) superou os 

50% no ciclo, com valores por ano de escolaridade entre cerca de 47% e cerca de 56%. A média no 

ciclo rondou os 3,6. Na globalidade, os resultados foram muito bons. 

 

Geografia 

7.º ano- globalmente, 95% (significativamente melhor que os resultados do 2.º período- 86,39%) de 

avaliações positivas (níveis 3, 4 e 5). Quanto à qualidade do sucesso escolar 45% dos alunos 

obtiveram níveis 4 e 5. 

8.º ano- globalmente, 98% (ligeiramente melhor que os resultados do 2.º período- 94%) de 

avaliações positivas (níveis 3, 4 e 5). Quanto à qualidade do sucesso escolar 47% dos alunos 

obtiveram níveis 4 e 5.  

9.º ano- globalmente, 98,5% (melhor que os resultados do 2.º período- 88%) de sucesso escolar 

(níveis 3, 4 e 5). 

Globalmente, os resultados podem considerar-se “muito bons”. 

 

 2º Período  

Classificação ≥3 

3º Período 

Classificação ≥3 

∆ % Sucesso 2º 

e 3º Período 

3º Período 

Classificação ≥4 

7º Ano 86,39% 95% ↑ 8,61% 45% 

8º Ano 98% 94% ↑ 4% 47% 

9º Ano 88% 98,5% ↑10,5% -- 

 

 

5.1.3. Análise SWOT 
 

 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

-Abandono Escolar residual; 

- Estabilidade nas taxas de retenção; 

- Melhoria dos resultados académicos através 

da implementação de medidas de promoção de 

- Aumento da percentagem de alunos com 

classificação inferior a 3/ Suf.; 

- Falta de envolvimento em projetos que 

impliquem outras formas de aprendizagem; 
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sucesso escolar (Tutorias/Apoio Tutorial, 

Mentorias); 

-Empenho e esforço do corpo docente; 

-Valorização das competências do aluno. 

- Resultados académicos pouco satisfatórios a 

Físico-química e principalmente a 

Matemática do 3.º Ciclo.  

- Equipamentos informáticos e digitais de 

fraca qualidade. 

- Não utilização do modelo de relatório 

definido pela Direção; 

-Falta de harmonização na apresentação dos 

resultados escolares pelos diferentes grupos, o 

que produz análises internas diferenciadas.  

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

- Qualidade de ensino e sucesso escolar; 

- Reconhecimento de um ensino pautado pelo 

sucesso e acompanhamento; 

- Incentivo e acompanhamento à utilização e 

aprendizagens de TIC 

 

- Envelhecimento da população; 

- Profissão de Professor nada atrativa 

 

 

5.2. Resultados Sociais 
 

5.2.1. Análise dos questionários 
 

CUMPRIMENTO DAS REGRAS DE COMPORTAMENTO 

Alunos 4.º ano Os alunos respeitam os adultos que trabalham na escola. 60,4% 

Na escola, os alunos respeitam as diferenças entre uns e 

outros. 

69,8% 

Alunos 2.º e 3.º Ciclo Nas aulas, há um ambiente de tranquilidade e respeito. 21,5% 

Docentes O comportamento dos alunos é bom. 25,2% 

Os alunos respeitam os docentes. 37% 

PnDocente O comportamento dos alunos é bom. 22,9% 

Os alunos respeitam o pessoal não docente. 25,7% 

 

Dos agentes que vivenciam a escola diariamente, os alunos do 2.º e do 3.º ciclo, docentes e pessoal 

não docente têm uma perceção negativa do comportamento dos alunos, pondo em evidência o não 

cumprimento das regras mais elementares da Escola. Esta perceção é corroborada pelos resultados 

de várias questões. Acrescente-se que, este ano letivo, foram aplicadas cerca de 200 medidas 

disciplinares, sendo que os direitos e deveres dos alunos estão inscritos no Regulamento Interno, em 

consonância com o Estatuto do Aluno, e são alvo de uma análise detalhada e atenta por parte dos 

alunos, sob a supervisão dos seus Diretores de Turma, na forma de folheto, no início de cada ano, e 

é também partilhado com os EE para que possa ser por eles lido e analisado, de modo a que sejam 

capazes de reforçar as linhas de atuação sugeridas pelo Diretor de Turma. 

Pela sua importância e impacto na vida escolar, o problema de indisciplina e conflitos internos, que 

se assume como um forte obstáculo ao trabalho pedagógico, deverá ser encarado, por toda a 

comunidade escolar, como um desafio, quer na compreensão das suas causas, quer na intervenção 

que deverá ser, sobretudo, preventiva, com o suporte da formação em todos os setores educativos 

(docentes, alunos, pessoal não docente e encarregados de educação). 

 

RECONHECIMENTO DA COMUNIDADE 

Alunos 4.º ano Gosto da minha escola. 31 96,2% 

Alunos 2.º e 3.º Ciclo Gosto de frequentar esta escola. 31 56,1% 



Agrupamento de Escolas Viseu Norte 

Relatório de Autoavaliação | 2022        39 

Docentes Gosto de trabalhar nesta escola. 33 78,5% 

PnDocente Gosto de trabalhar nesta escola. 28 54,3% 

EE-EPE e 1.º Ciclo Gosto que o meu educando frequente este JI/escola. 33 78,8% 

EE-2.º e 3.º Ciclo Gosto que o meu educando ande nesta escola. 33 73,9% 

 

A esta pergunta, que pretende aferir a perceção global acerca da escola, todos responderam com 

elevado grau de satisfação, sendo menor a satisfação dos alunos do 2.º e 3.º ciclo e do pessoal não 

docente. Esta satisfação pode também ligar-se, por um lado, ao reconhecimento da qualidade 

intrínseca do Agrupamento e, por outro, ao reconhecimento que o Agrupamento granjeia a nível 

local, para o que concorrem projetos, parcerias e protocolos, sobretudo na vertente social e 

desportiva. 

Mais uma vez se observa que são os alunos do 2.º e 3.º ciclo e o pessoal não docente que 

apresentam maior insatisfação em relação à escola. 

 

 

5.2.2. Medidas de Promoção de Sucesso Escolar 
 

5.2.2.1. Apoios Educativos  
 

 Medidas adotadas N.º de alunos envolvidos 

2.º Ciclo 

Apoio ao Estudo 156 

Tutoria/Apoio Tutorial 25 

Mentoria 
Mentores       15 

Mentorados   26 

3.º Ciclo 

Sala Multidisciplinar 92 

Tutoria/Apoio Tutorial 34 

Mentoria 
Mentores       16 

Mentorados    27 

 

 

5.2.2.2. Tutorias/Apoio Tutorial 
 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS ESTRATÉGIAS DE MELHORIA 
 Produção de instrumentos de 

monotorização e 
acompanhamento;  

 Boa adesão por parte dos 

alunos tutorandos;  
 Melhoria dos resultados 

académicos. 
 

 Dificuldades na 

compatibilidade de horário 
comum entre professor tutor e 

tutorando; 
 Pouca valorização do 

programa de tutoria;  
 Distribuição tardia dos alunos, 

já referenciados. 
 

 Distribuição, logo no início do 

ano letivo dos alunos já 
referenciados;  

 Assegurar no horário do 

professor e aluno 1 tempo 

comum;  
 Necessidade de aumentar o 

número de sessões por semana. 
 

 

 

5.2.2.3. Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 
 

N.º de crianças/alunos avaliados e/ou reavaliados pela EMAEI por ano e ciclo 

Ano/CEB N.º de Alunos Total por Ciclo 

EPE 18 + 6 ELI 24 

1.º ano 7 37 
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2.º ano 7 

3.º ano 9 

4.º ano 14 

5.º ano 9 
19 

6.º ano 10 

7.º ano 8 

28 8.º ano 16 

9.º ano 5 

 

 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS ESTRATÉGIAS DE MELHORIA 

 Resposta atempada a todos os 
pedidos de Identificação da 

Necessidade de Medidas de 

Apoio à Aprendizagem e à 
Inclusão que deram entrada 

para ser analisados pela 

Equipa.  

 A concentração de reuniões de 
Equipa Alargada na escola 

sede e na escola D. Duarte 

permitiu rentabilizar o tempo e 
conferir comprometimento 

com as decisões e orientações 

daqui resultantes.  

 Falta de recursos para efetivar 
as medidas deliberadas (por 

exemplo: terapia da fala, horas 

de apoio especializado, apoio 
psicológico...);  

 Para dar resposta atempada a 

todos os pedidos de INMSAI 

entrados, houve necessidade de 
realizar reuniões muito para 

além das horas previstas. 

 Tempos comuns nos horários 
dos elementos da Equipa. 

 

5.2.2.4. CRI 
PONTOS FORTES PONTOS FRACOS ESTRATÉGIAS DE MELHORIA 

 A disponibilidade de todos os 

docentes do departamento para 

responder às especificidades e 
necessidades dos alunos;  

 A definição de um tempo 

comum no horário dos 
professores EE para partilha e 

articulação entre todos;  

 O estabelecimento de parcerias 
e protocolos com a 

comunidade para responder às 

necessidades mais específicas 

dos alunos, nomeadamente na 
implementação dos PIT 

(Criaverde, Café da Anita, 

ASSFA). 
 

 A existência de barreiras 

físicas na escola sede do 

agrupamento (impossibilidade 
de acesso à biblioteca e outros 

espaços por parte de alguém 

com mobilidade reduzida).  
 Falta de espaços mais 

funcionais para 

desenvolvimento de atividades 
com alunos com Adaptações 

Curriculares Significativas, na 

escola sede do agrupamento;  

 Falta de um fraldário na casa 
de banho adaptada (na EB 

Póvoa de Abraveses). 

 

 (Através de crédito horário, 

tempos de escola…) permitir 

que docentes de áreas 
diversas possam dinamizar 

horas no CAA e efetivar a 

filosofia subjacente a esta 
“estrutura de apoio dinâmica, 

plural e agregadora dos 

recursos humanos e materiais, 
dos saberes e competências 

existentes na escola, 

valorizando, assim, os saberes 

e as experiências de todos”.  
 INOVAR: Os professores de 

educação especial deveriam 

(conseguir) aceder aos seus 
alunos, ainda que na 

modalidade “consulta sem 

edição”;  

 Mais horas para terapias: 
aumentar o número de horas 

do Plano de Desenvolvimento 

Pessoal, Social e Comunitária 
(PNPSE). 
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5.2.3. Participação na vida da escola 
 

5.2.3.1. Projeto Educação para a Saúde (PES) 
PONTOS FORTES PONTOS FRACOS ESTRATÉGIAS DE MELHORIA 

PRÉ-ESCOLAR 

 Aprendizagens realizadas nas 
diversas áreas, nomeadamente 

área do conhecimento do 

mundo, área da Formação 
Pessoal e Social, área da 

Expressão e Comunicação.  

 Envolvimento da comunidade 

local. 
 Envolvimento de outros 

parceiros, nomeadamente a 

colaboração da Farmácia de 
Bodiosa e da Farmácia Nery, 

na disponibilidade de material 

audiovisual, nomeadamente 
nos “cuidados a ter com o sol”. 

1.º CICLO 

 Taxa de concretização das 

atividades; grau de consecução 
dos objetivos;  

 Nível de empenho, 

participação/envolvimento; 
qualidade dos trabalhos 

produzidos; 

 Número de participantes.  

2.º e 3.º CICLOS 
 Diversidade de temas e 

respetivas atividades 

promovidas. 
 Envolvimento e impacto 

positivo na comunidade 

educativa. 
 Alteração para bons hábitos 

alimentares, ambientais, 

comportamentais e de saúde.  

 No 1.º e no 2.º período, devido 

à situação pandémica não foi 
possível realizar visitas com 

interesse pedagógico e 

envolver outros parceiros 
como a UCCV na promoção 

de atividades presenciais.  

1.º CICLO 

 A dificuldade em articular com 
a responsável pelo projeto. 

 Os constrangimentos 

logísticos. 
 A falta de apoio para a 

concretização de algumas 

atividades propostas.  

2.º e 3.º CICLOS 

 Oscilação da equipa, por 

motivos de doença, que levou 

a que a mancha horária do 
GAA não estivesse coberta em 

permanência. 
 O espaço físico do GAA não 

dispõe de condições adequadas 

para a permanência e trabalho 

dos elementos da equipa. 

PRÉ-ESCOLAR 

 Retomar a parceria com a 
Equipa de Saúde Escolar do 

Centro de Saúde de Viseu para 

promoção de atividades e de 
formação na área da saúde.  

 As atividades realizadas 

tiveram um impacto positivo e 

promoveram aprendizagens 
significativas na área da 

educação para a saúde. No 

próximo ano letivo seria 
importante continuar o projeto 

PES. 

1.º CICLO 
 A articulação entre a 

responsável pelo projeto e os 

interlocutores. 

 A logística para realizar 
algumas atividades. 

 Mais tempo para realizar as 

atividades propostas. 

2.º e 3.º CICLOS 

 Conferir maior visibilidade às 

atividades do PES. 

 Selecionar elementos para a 
equipa que, efetivamente, 

manifestem interesse em 

trabalhar no Projeto e/ou 
apresentem projetos. 

 

5.2.3.2. Projeto PROMEHS 
PONTOS FORTES PONTOS FRACOS ESTRATÉGIAS DE MELHORIA 

 Acompanhamento/ 

monitorização dos trabalhos 

realizados pela entidade 
parceira externa: Faculdade de 

Motricidade 

Humana/Universidade de 
Lisboa.  

 Articulação DT/docente e 

psicóloga. 

 Participação dos 
pais/encarregados de educação 

e alunos. 
 Formação da docente e dos 

 O Projeto ter estado 

circunscrito a apenas uma 

turma e um professor.  

 Replicar e alargar o projeto a 

outras turmas e professores. 
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técnicos do SPO 

disponibilizada pelo 

PROMEHS. 

 

5.2.3.3. Projeto Eco-Jardim 
PONTOS FORTES PONTOS FRACOS ESTRATÉGIAS DE MELHORIA 

 O trabalho realizado por todos 

os elementos da equipa; 

 Participação da Comunidade 
Escolar; 

 Qualidade de execução dos 

trabalhos realizados. 
 

 Não termos um orçamento 

efetivo; 

 Desrespeito pelas regras de uso 
e conservação do espaço por 

parte de alguns alunos 

(especialmente do 5.º ano de 
escolaridade); 

 Pouca vigilância do espaço. 

 Reforço da sensibilização dos 

alunos; 

 Existência de um orçamento 
próprio; 

 Estabelecer parcerias com 

entidades exteriores à escola. 

 

5.2.3.4. Projeto Eco-escolas 
PONTOS FORTES PONTOS FRACOS ESTRATÉGIAS DE MELHORIA 

 Envolvência de todos os 

projetos de educação 

ambiental existentes na 

escola (Clube "Zumbidos 

Amigos"; Projeto "Eco-

Jardim", Projeto "Devolver à 

Terra, Horta Pedagógica); 

 Apoio incondicional do 

Município; 

 Entusiasmo demonstrado 

pelos alunos nos desafios que 

incluíram pinturas e outras 

atividades no exterior da sala 

de aula. 

 Motivação de alguns 

docentes para dinamizarem 

atividades/desafios; 

 Desenvolvimento do 

Programa Eco-escolas sem 

horas de coordenação; 

 Candidatura ser de escola e 

não de agrupamento, uma vez 

que este é constituído por 

cerca de 40 escolas.  

  Utilizar o logótipo e o Eco-

Código nos documentos 

oficiais;  

 Priorizar a coordenação à área 

das Ciências Naturais; 

 Motivar para a envolvência 

nas atividades/desafios. 

 

5.2.3.5. Projeto Devolver à Terra 
PONTOS FORTES PONTOS FRACOS ESTRATÉGIAS DE MELHORIA 

 Disponibilização de material 

fornecido anteriormente pela 

coordenação nacional 

(compostor e manuais de 
compostagem);  

 Articulação do projeto com as 

disciplinas de Cidadania e 
Desenvolvimento, BScience e 

CN, no desenvolvimento de 

trabalho curricular sobre a 
temática;  

 Envolvimento empenhado de 

turmas de 9.º ano na produção 

de pesquisas, divulgação de 
resultados sobre 

compostagem e na 

manutenção dos trabalhos 
exigidos no processo: 

transporte dos resíduos; 

monitorização; correção das 

 Dificuldade em conseguir a 

adesão de número necessário 

de assistentes operacionais;  

 Adesão (muito) abaixo do 
desejável de alunos e 

professores motivados para 

participarem nos trabalhos 
necessários de seleção e 

transporte dos resíduos até ao 

compostor; 
 Dificuldades de articulação 

com o Projeto da Horta 

Pedagógica. 

 É imprescindível a criação 

de condições de trabalho 

para o envolvimento dos 

intervenientes: 
o a atribuição de tempos 

destinados à coordenação do 

projeto na escola;   
o a atribuição de tempos a 

professores envolvidos de 

forma mais direta no 
desenvolvimento do projeto 

na escola e em colaboração 

com a coordenadora; 

o a alocação de assistentes 
operacionais com 

disponibilidade para 

colaborar nos trabalhos de 
compostagem. 
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condições exigidas na 

produção do composto (…). 

 

5.2.3.6. Projeto ERASMUS+ 
PONTOS FORTES PONTOS FRACOS ESTRATÉGIAS DE MELHORIA 

 Desenvolvimento de 

características de 

personalidade, como a 

tolerância, a confiança, a 
capacidade para resolver 

problemas, a curiosidade e a 

capacidade de decisão; 
 Forte empenho dos 

professores, bem como dos 

alunos e Encarregados de 
Educação, envolvidos no 

projeto. 

 Aumento do interesse dos 

participantes pelas questões 
ambientais e pela preservação 

do Planeta. 

 Só ter sido possível realizar as 

mobilidades a partir de março 

de 2022. 

 Os docentes que constituem a 

equipa terem tempos nos seus 

horários para estruturar e 

realizar o trabalho inerente aos 
projetos a desenvolver. 

 

5.2.3.7. Atividades de Enriquecimento Curricular 
PONTOS FORTES PONTOS FRACOS ESTRATÉGIAS DE MELHORIA 

 importância da atividade física 

para o desenvolvimento das 

crianças; 
 implementa hábitos desportivos 

que conduzem a uma vida mais 

saudável; 

 cumprimento das planificações; 

 

 falta de material em algumas 

escolas (atividade física); 

 falta de variedade de 
instrumentos de percussão; 

 falta de espaços cobertos, na 

maioria das escolas, em dias 

chuvosos e/ou de muito sol 
para a prática da atividade 

física. 

 

 

5.2.3.8. Programa Parlamento dos Jovens 
PONTOS FORTES PONTOS FRACOS ESTRATÉGIAS DE MELHORIA 

 Passagem da Escola Básica Dr. 

Azeredo Perdigão à Sessão 

Nacional; 
 A disponibilidade manifestada 

pelos docentes que 

trabalharam na preparação das 

atividades e na elaboração de 
documentos necessários ao 

desenvolvimento do programa;  

 A mais-valia na projeção da 
imagem do AEVN, com 

elevada qualidade na 

participação, ao nível do 
distrito de Viseu e do país. 

 

 Alguma falta de 

disponibilidade dos docentes 

para trabalharem (em aula ou 
extra-aula) na preparação das 

atividades e na elaboração de 

documentos necessários ao 

desenvolvimento do projeto, 
sobretudo face à 

semestralidade da disciplina de 

Educação para a Cidadania;  
 O regulamento do Projeto não 

prevê a ida à Sessão Nacional 

do Projeto dos elementos da 
mesa da Sessão Distrital. 

Tendo em conta os seus 

esforços e desempenhos, era 

simpático, da parte de quem 
organiza a sessão nacional, que 

estes alunos pudessem também 

 Os alunos deverão preparar 

melhor os projetos de 

recomendação; 
 A participação na campanha 

eleitoral deverá ser mais 

dinâmica e empreendedora. 
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ter a oportunidade de estar 

presentes na Sessão Nacional 

(especialmente se a sua escola 
tiver sido selecionada na 

Sessão Distrital, como foi o 

caso). 

 

 

5.2.4. Análise SWOT 
 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

- Elevadas taxas de sucesso e transição 

- Promoção de uma cidadania responsável. 

- Diversidade de atividades de complemento 

curricular bem-sucedidas, como Semana 

Ubuntu, Projeto Erasmus+ na Escola D. 

Duarte, @s Pauliterit@s Viseu Norte, 

Programa Parlamento Jovem, …; 

- Desporto Escolar; 

- Projetos de grande qualidade na área 

ambiental, inclusão e saúde mental; 

- Escola de Andebol Dr. Azeredo Perdigão. 

 

- Falta de material para realização de 

atividades e projetos; 

- Indisciplina no AEVN; 

- Pouco envolvimento do Pessoal Docente nos 

Projetos; 

- Pouca valorização do Programa de Apoio 

Tutorial/Tutorias 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

- Melhoria de diversidade da oferta educativa; 

- Papel de mediação da CMV entre 

associações, agrupamento e empresas no 

desenvolvimento de atividades conjuntas; 

- Passagem das AEC para competência da 

CMV; 

- Proximidade nas relações entre alunos, 

docentes e não docentes; 

- Contribuição do AEVN para o 

desenvolvimento da comunidade local; 

- Valorização contínua dos docentes e não 

docentes; 

- Divulgação dinâmica do Plano Anual de 

Atividades na página do agrupamento, sempre 

atualizada e com avaliação das atividades. 

- Aumento de problemas sociais e 

comportamentais na escola; 

- Alteração da estrutura familiar e dos valores; 

- Redução da qualidade das AEC por 

passagem para empresas; 

- Dispersão de AEC; 

- Pouca disponibilidade de algumas famílias 

para acompanhar os seus filhos/educandos; 

- Redução da taxa de natalidade 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Neste ponto do nosso trabalho, importa sublinhar que as considerações que agora, em tonalidade 

conclusiva, serão tecidas devem ser encaradas em correlação com o conjunto de reflexões já 

adiantadas ao longo das diferentes partes deste relatório. 

 

Assim, impõe-se-nos salientar que uma completa e integral avaliação dos problemas equacionados 

não poderá ser aqui cumprida (sobretudo por se constituir como uma primeira experiência), sendo, 

antes, um caminho estratégico para a reflexão construtiva, capaz de impulsionar mudança de práticas em 

várias esferas, num diagnóstico estruturado na articulação com outros procedimentos de avaliação e 
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na auscultação de toda a comunidade. Fizemo-lo com seriedade metodológica, empenho e 

compromisso com a ponderação, objetividade e independência, na certeza de que um relatório de 

autoavaliação não resolve problemas, mas permite atingir grandes objetivos, como a criação de uma 

cultura de autoavaliação emoldurada pela corresponsabilização de todos, na perspetiva do impacto 

na melhoria de toda a vida escolar. 

É também importante destacar que a realidade de cada um dos estabelecimentos de ensino que 

integram o Agrupamento é bastante díspar, pelo que as conclusões globais retiradas da análise dos 

questionários e restante documentação analisada podem não traduzir essa diferença tão 

fidedignamente quanto gostaríamos. 

Por outro lado, contrariando as políticas educativas atuais, que convergem no sentido da formação 

de grandes agrupamentos escolares, com vantagens económicas inequívocas e partilha de recursos, 

saberes e experiências que não podemos deixar de valorizar, a análise dos dados compilados neste 

relatório também nos mostra que o grande grupo nem sempre é sinónimo de qualidade. Vejamos, 

por exemplo, a diferença de resultados académicos e sociais existentes entre o 1.º e 2.º/3.º ciclo, ou 

a valorização destacada do papel de proximidade que os Diretores de Turma estabelecem com o seu 

grupo de alunos, sendo também de relevo a dissonância frequente no posicionamento entre alunos e 

professores. 

Porém, numa análise intrínseca ao processo aqui explanado, a equipa reconhece, em primeiro lugar, 

a necessidade de formação e capacitação para o desempenho destas funções, de modo que a sua 

ação ocorra de forma mais fundamentada, contínua e sistemática, nomeadamente no que diz 

respeito à aplicação das normas CAF Educação. 

Para além disso, é percetível a possibilidade de aperfeiçoamento da sua ação, relativamente, por 

exemplo, aos questionários, quer a nível das questões, quer a nível da informação de 

enquadramento (que poderia permitir a identificação de cada escola de pertença, por exemplo). 

Nesta esfera, é possível perceber que também o relatório modelo, quer para Departamentos, quer 

para projetos e programas, carece de melhoria, capaz de permitir a recolha de um conjunto mais 

alargado de informações e de dados estatísticos para posterior análise, como é o caso da 

apresentação dos resultados académicos. 

Também de futuro, a equipa de autoavaliação (mais alargada) que vier a dar continuidade a esta 

missão poderia desenvolver o seu trabalho ao longo de todo o ano letivo, com análises trimestrais 

ou semestrais. Talvez dessa forma fosse possível evitar taxas tão elevadas de distanciamento de 

muitos elementos da comunidade educativa e fosse possível favorecer um impacto mais real no 

planeamento e na organização do Agrupamento. Seria interessante também poder incluir, na 

autoavaliação, o acompanhamento do percurso educativo dos alunos após terminarem o 9.º ano, a 

nível da sua inserção académica no ensino secundário. 

 

Entretanto, acresce que é urgente unir e motivar toda a comunidade educativa em torno do Projeto 

Educativo do Agrupamento (que se deverá constituir enquanto instrumento nuclear do 

desenvolvimento futuro dos processos de autoavaliação), promovendo a colaboração e o 

envolvimento de todos, particularmente fora da escola sede, para que se sintam parte integrante do 

mesmo, solicitando e valorizando os seus contributos. Nesse sentido, interessa encontrar estratégias 

para divulgar os documentos estruturantes/orientadores do Agrupamento, que nem todos conhecem, 

e promover a participação ativa de todos, sobretudo dos Encarregados de Educação, através, 

também, de num investimento nos circuitos de comunicação. 

Para além disso, o Agrupamento deverá continuar a trilhar um caminho no sentido de combater o 

absentismo e o insucesso escolar. Contudo, não deverá baixar o grau de exigência do serviço 

educativo prestado, o que pode colocar em causa a qualidade do ensino e a perceção que se tem da 

mesma. Para tal, é também imperiosa a necessidade de formação em tecnologias, plataformas e 

metodologias digitais para docentes e alunos, acompanhando a evolução do processo educativo, e 

noutras áreas igualmente influentes para assistentes técnicos e operacionais. 

Outro aspeto importante é o serviço prestado pelo Refeitório e a qualidade das refeições aí 

confecionadas. Tendo em conta a análise de dados efetuada e as inúmeras sugestões de melhoria 
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apresentadas, deve merecer um estudo mais aprofundado, até porque se trata de um espaço 

específico, potenciador de competências transversais, como referido no corpo deste relatório. 

Enquadrado na necessidade de melhoria encontra-se, igualmente, o serviço administrativo. 

Também os espaços físicos da escola deverão ser alvo de intervenção, nomeadamente as salas de 

aula, cuja falta de conforto e equipamento adequado é muito referenciada. A falta de espaço e a 

criação de espaços específicos na escola sede é notoriamente um problema que se tem vindo a 

agravar ao longo do tempo. Por outro lado, também a questão da segurança assume particular 

relevo, sendo da maior importância combater os ambientes vulneráveis, com ações de prevenção. 

Como já pudemos verificar, o problema da indisciplina e comportamentos desajustados por parte 

dos alunos traduz-se, muitas vezes, num ambiente de sala de aula absolutamente incompatível com 

o trabalho pedagógico a desenvolver, sendo o reflexo da sociedade em que estamos inseridos. Não 

pode, por isso, deixar de ser trabalhado e combatido pela escola, pois esta é, em boa parte, a razão 

da sua existência. O aumento significativo do número de processos/participações disciplinares no 

Agrupamento implica um trabalho preventivo de fundo a realizar e a implementação de medidas 

sancionatórias eficazes e coerentes, a adotar por todos, independentemente do espaço do recinto 

escolar onde se verifiquem situações de incumprimento, sob pena de serem os próprios alunos a 

notarem a falta das mesmas, como já se verifica na análise dos questionários aplicados. 

 

Pela relevância primordial de que se reveste, sobretudo operatória, apresentamos, em anexo a este 

relatório, o conjunto de sugestões fornecidas por todos os intervenientes neste processo. 

 

Resta-nos rematar, reforçando que este processo de autoavaliação se construiu como um fator crítico, 

independente e dinâmico, orientado para a promoção fundamentada da excelência da vida escolar do 

AEVN, na certeza de que, desta experiência, resultam, como virtualidades significativas, os alicerces do 

trabalho em busca do futuro, pois, como diz a canção, 

 
“Enfim duma escolha faz-se um desafio 

enfrenta-se a vida de fio a pavio 

navega-se sem mar, sem vela ou navio 
bebe-se a coragem até dum copo vazio 

e vem-nos à memória uma frase batida 

hoje é o primeiro dia do resto da tua vida” 
 

Sérgio Godinho, O primeiro dia 

 

A Equipa de Autoavaliação: 

 
Cristina Pedrosa; 

Dulce Vaz; 

Fernando Carvalho; 

Ana Paula Vila Maior 
Mónica Sofia Silva Martins; 

Irene Lopes; 

Ana Teixeira; 
Marta Francisca Duarte de Oliveira. 
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