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1.Introdução
O Observatório de Qualidade tem vindo a desenvolver e a consolidar um trabalho de
recolha, tratamento e divulgação de dados, por período, que permitam à comunidade educativa
refletir sobre a avaliação interna do agrupamento.
Este relatório reflete o trabalho desenvolvido ao longo do ano 2020/2021 pela equipa do
Observatório de Qualidade e o objetivo central foi o de produzir uma ferramenta que pudesse
contribuir para um melhor conhecimento da realidade do Agrupamento de Escolas Cardoso
Lopes, por forma a nortear e fundamentar as decisões dos seus órgãos de gestão.
O presente relatório encontra-se estruturado em seis partes, de acordo com as áreas de
intervenção do Observatório no presente ano letivo: caracterização do Agrupamento; Ensino à
Distância resultados escolares (avaliação interna); Inquirição à comunidade educativa; avaliação
do Plano de Melhoria TEIP 3 e, finalmente, na sequência da análise SWOT são feitas
recomendações para futuro.
Outra das áreas de intervenção do Observatório é a realização bianual de inquérito de
satisfação aplicado a professores, funcionários, alunos, pais e encarregados de educação do
Agrupamento. O presente ano letivo corresponde a um ano em que não foi feita a aplicação do
referido inquérito visto que houve outro tipo de monitorização em virtude do período de
confinamento em que estivemos e também da entrada do concelho da Amadora na
semestralidade e com aplicação consequente do inquérito de monitorização semanal.
Toda a informação que serviu de base à realização deste relatório decore dos vários
relatórios descritivos que várias equipas de trabalho do agrupamento vão realizando de acordo
com os itens estabelecidos pela equipa do Observatório e também significativa parte da
informação aqui constante, foi extraída do programa INOVAR que se tem revelado um excelente
recurso para esta tipologia de trabalho. Não nos pareceu pertinente incluir toda essa informação
no presente relatório para não o tornar excessivamente extenso, mas, antes pelo contrário, de
fácil consulta.
Os documentos trimestrais e anuais produzidos pelo Observatório de Qualidade são
apresentados à comunidade docente, em reuniões gerais de professores subordinadas a esta
temática e que ocorrem, o mais tardar, depois do reinício das aulas ou no período de
interrupção letiva, conforme for mais conveniente à logística do Agrupamento e também para
proporcionar, de forma atempada, a correção de trajetórias, se necessário.
As conclusões apresentadas nestes documentos são, posteriormente, partilhadas nas
reuniões do Programa de Melhoria TEIP, com a presença de equipas alargadas e diversificadas e
do Perito Externo. Estas reuniões fazem parte do modelo de autoavaliação, assim como a
realização das Jornadas Pedagógicas, com as quais se faz o encerramento de cada período
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letivo, embora no passado ano letivo tal não tenha acontecido em virtude da pandemia que nos
assolou e seguindo as indicações da DGS. Os contributos dos diferentes departamentos na análise
de todos os dados recolhidos e as propostas de solução para minimizar os problemas detetados,
são constantes neste relatório

2.Recolha de informação: aspetos metodológicos
O Observatório de Qualidade do Agrupamento segue a seguinte linha metodológica de
recolha, tratamento e representação gráfica estatística, no âmbito da autoavaliação da escola.

2.1. Recolha de Informação:
_________________________________________________________


A recolha de informação estatística é feita no final de cada semestre letivo, embora se
fação recolhas durante os períodos de avaliação intercalar;



A implementação do Software de gestão para estabelecimentos de ensino INOVAR+
tornou-se uma ferramenta essencial de recolha de dados;



Os dados essenciais que não são possíveis de ser obtidos através da Plataforma INOVAR+,
são recolhidos em formato digital através de uma folha de cálculo Excel ou em tabelas
Word, partilhadas no ambiente trabalho da drive Professores, presente em todos os
computadores da escola sede;



A recolha de informação envolve as componentes de caracterização da escola e dos
resultados escolares;



Os programas ENEB e PAEB são fundamentais na recolha de dados sobre a avaliação
externa, bem como o Relatório Anual TEIP requerido pela EPIPSE. No ano letivo passado,
embora não tenha havido avaliação externa, estes programas foram utilizados, em
virtude da amostragem de Provas de Aferição a que a Escola sede foi sujeita, ao nível do
5º ano, nas disciplinas de Português e Inglês.



As informações constantes sobre cada uma das turmas no Programa INOVAR+ é
preenchida pelos diversos professores do Conselho de Turma e em alguns aspetos,
preenchida pelo diretor de turma;
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Cada uma das turmas tem toda a informação disponível na plataforma, sendo esta de
fácil acesso;

2.3. Tratamento e representação da informação:
_________________________________________________________


O tratamento estatístico da informação recolhida é feito com recurso a tabelas Word e
Excel;



O tratamento estatístico é feito por escola do Agrupamento, ciclo de estudos, ano de
escolaridade e tipo de percurso escolar;



A partir da informação recolhida são produzidos dois tipos de tabelas, a saber: uma com
o apuramento e tratamento da caracterização do Agrupamento escolar e outra com o
apuramento e tratamento dos resultados escolares;



O apuramento final do período é disponibilizado também em gráficos que permitem, de
forma fácil e clara, fazer comparações e monitorizar a evolução dos fenómenos;



Os gráficos produzidos mais relevantes, para facilitar a consulta, são sistematizados em
apresentações eletrónicas em Powerpoint;



Os produtos intercalares e finais produzidos pelo Observatório são alvo de apreciação em
sede de Reunião Geral de Professores, Departamentos, Conselho Pedagógico e Conselho
Geral;



Todos os documentos são divulgados à comunidade escolar através de ferramentas
diversificadas, nomeadamente o correio eletrónico e página Web do Agrupamento;
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Parte I

1.Caracterização do Agrupamento1
1.1.O corpo docente e não docente:
_________________________________________________________



O Agrupamento é constituído pelo Jardim de Infância do Cerrado a Bica; uma escola do 1º
ciclo do Ensino Básico com Jardim de Infância: EB1/JI da Mina, uma escola do 1º ciclo do
Ensino Básico, com Jardim de Infância e Creche EB1/JI/Creche Aprígio Gomes e a Escola 2º
e 3º Ciclos do Ensino Básico: EB 2, 3 Cardoso Lopes;



Ao nível da gestão de alunos, agrega ainda três estabelecimentos de ensino da rede
particular: Externato O Viveirinho; Externato Nossa Senhora da Paz e Externato Anjo da
Guarda;



Os órgãos do Agrupamento de escolas Cardoso Lopes são: o Conselho Geral, a Direção; o
Conselho Administrativo e o Conselho Pedagógico;



De referir que houve tomada de posse da nova Diretora do Agrupamento no dia 02 de
agosto do presente ano civil e da restante equipa no dia 03 do mesmo mês;



Em 31 de Dezembro de 2020 contabilizaram-se 173 trabalhadores, sendo 141 do sexo
feminino e 32 do sexo masculino; assim, 85% dos trabalhadores são do sexo feminino e 15%
do sexo masculino.



A grande maioria dos trabalhadores tem contrato de trabalho por tempo indeterminado,
sendo cerca de 6% os que possuem contrato a termo certo;



O grupo de pessoal mais representativo no Agrupamento é o dos docentes com 117
elementos, sendo a taxa de emprego dos docentes de 67,63% do total dos profissionais
efetivos;



1

Com 26,01% surge o grupo de assistentes operacionais com 45 trabalhadores;

Todos os dados constantes neste capítulo foram retirados do Relatório de Gestão 2020;
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Com 4,05%, com 7 trabalhadores, os assistentes técnicos e com 2,31% o grupo do técnico
superior, com 4 trabalhadores;



Na estrutura etária dos trabalhadores do Agrupamento, o intervalo etário mais expressivo
situa-se entre os 40 e os 44 anos de idade (cerca de 38 trabalhadores); Entre os 45 e 49
anos de idade estão 26 trabalhadores e entre os 55 e 59 anos estão 26 trabalhadores.



No que diz respeito às habilitações dos trabalhadores, 69,94% têm habilitação superior
com licenciatura;



De referir que dos trabalhadores do Agrupamento que possuem formação superior, 90
elementos são do sexo feminino e 27 são do sexo masculino;



12,22% dos trabalhadores possuem o Ensino Secundário (cerca de 22 trabalhadores);



9,25% dos trabalhadores possui o 9º ano de escolaridade (cerca de 16 trabalhadores);

1.2. Número de turmas e de alunos:
_________________________________________________________


O Agrupamento possui 6 turmas de Pré-Escolar com a seguinte distribuição: 4 salas na
EB1/JI/Creche Aprígio Gomes, duas delas com 23 alunos, uma com 24 e uma com 25
alunos, perfazendo um total de 95 alunos;



Na EB1/JI da Mina existem 2 salas com 24 e 25 alunos, respetivamente, perfazendo um
total de 49 alunos;



No Jardim de Infância do Cerrado da Bica existem três salas com 25 alunos em duas salas e
noutra sala 20 na terceira, perfazendo um total de 70 alunos;



Os alunos do Ensino Pré-Escolar têm idades compreendidas entre os 3 anos e 5 anos de
idade, sendo no total cerca de 214 alunos;



No 1º ciclo, o Agrupamento possui, no total, 25 turmas sendo a distribuição feita da
seguinte forma: 6 turmas do 1º ano (5 turmas da EB1/JI Aprígio Gomes e 2 da EB1/JI da
Mina), 6 turmas do 2ºano (4 turmas da EB1/JI Aprígio Gomes e 2 da EB1/JI da Mina), 6
turmas do 3º ano (4 turmas da EB1/JI Aprígio Gomes e 2 da EB1/JI da Mina) e 6 turmas do
4º ano (4 turmas da EB1/JI Aprígio Gomes e 2 da EB1/JI da Mina);
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Os alunos do 1º ciclo têm idades compreendidas entre os 6 e os 10 anos e são no total 554
alunos;



No 2ºciclo, o Agrupamento possui 6 turmas de 5º ano, e 6 turmas de 6º ano.



A totalidade dos alunos do 2º ciclo é de 286 alunos, distribuindo-se 145 alunos pelo 5º ano
de escolaridade e 141 pelo 6º ano.



As idades dos alunos do 2º ciclo estão compreendidas entre os 11 anos e 14, embora seja
residual o número de alunos que está acima da faixa etária expectável para o ano de
ensino que frequenta;



No 3º ciclo, o Agrupamento possui 15 turmas, distribuídas da seguinte forma: 6 turmas de
7º ano sendo uma delas PCA; 5 turmas do 8º ano, sendo uma PCA, e 4 turmas do 9º ano.



A totalidade de alunos do 3º ciclo é de 335, concentrando o maior número no 7º ano com
cerca de 138 alunos, registando o 8º ano 109 alunos e o 9º ano 88 alunos;



As idades dos alunos do 3º ciclo estão compreendidas entre os 12 anos e os 16 anos;



Os dados apresentados acima sugerem um aumento ligeiro de alunos face ao ano letivo
anterior de 19/20, sobretudo ao nível do 2º ciclo;



No ano letivo de 2020/2021 foram avaliados no final do 3º período 1389 alunos;



Estes alunos distribuíram-se por 61 turmas, em todas as escolas do Agrupamento.



Os dados apresentados sugerem um aumento de alunos no Agrupamento (5,3%)
relativamente ao ano letivo anterior de 2019/2020.

1.3. Nacionalidade/Naturalidade:
_________________________________________________________


Os alunos têm uma grande diversidade de nacionalidades;



A maioria dos alunos tem nacionalidade portuguesa, ou seja, 78,3% do universo dos alunos;



As nacionalidades mais representadas depois da portuguesa são Cabo Verde, Guiné-Bissau,
Angola e Brasil;



Em termos de naturalidade, 71,3% dos alunos têm naturalidade portuguesa;

9

1.4. Residência:
_________________________________________________________


O local de residência dos alunos distribui-se, no essencial, por dois concelhos, o da
Amadora (69%) e Sintra (28,9%);



Considerando apenas a escola sede do Agrupamento, a distribuição é mais equitativa:
Amadora (52,5%) e Sintra (44,1%), tendo-se registado uma ligeira diminuição dos alunos do
concelho de Sintra;

1.5. Com quem vive o aluno:
_________________________________________________________


A maior parte dos alunos (51,3%) vive com os pais e os irmãos ou só com os pais; 33,5% dos
alunos vive com apenas um dos progenitores ou com um dos progenitores e com os irmãos;



3,3% dos alunos vive numa situação não tipificada no inquérito de recolha de informação;

1.6. Habilitações dos pais e encarregados de educação:
_________________________________________________________


Em comparação com o ano letivo de 2019/2020, as habilitações escolares dos pais e
encarregados de educação do ano letivo de 2019/2020 são mais elevadas: 6,2% dos pais e
8,1% das mães tem frequência de ensino superior u mesmo um grau superior de ensino; a
situação predominante para o pai, (23%) é ter uma habilitação correspondente à
frequência ou conclusão do 3º ciclo de ensino básico, e para a mãe (24,3%) é ter uma
habilitação correspondente à conclusão do ensino secundário;



Em comparação com o ano letivo de 2019/2020 temos uma percentagem ligeiramente
mais elevada de mães cujas habilitações é a frequência ou conclusão do ensino
secundário, sendo mesmo quase a habilitação predominante.
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Em relação ao analfabetismo, em comparação com 2019/2020, houve uma diminuição,
embora seja mais significativo nas mães. No ano letivo transato 1,9% dos pais eram
analfabetos, atualmente apenas 1,3% o são.



No presente ano letivo, a partir dos dados fornecidos pela plataforma INOVAR, para os 2º
e 3º ciclos do ensino regular foi possível correlacionar os resultados obtidos pelos alunos
na classificação de frequência do 2º semestre e a habilitações académicas do
encarregado de educação;



As conclusões são muito evidentes: à medida que a qualificação do encarregado de
educação aumenta, a média das classificações no 2º semestre letivo também aumentam;

1.7. Situação profissional dos pais e encarregados de educação:
_______________________________________________________
 Em comparação com o ano letivo anterior, houve uma ligeira diminuição da percentagem
de pais e mães com emprego a tempo inteiro. No caso dos pais houve uma descida de
64,1% para 63,4% e nas mães de 61,3% para 58%;
 No que concerne à escola sede, mais 1,3% dos pais e menos 1,2% das mães estão
empregadas a tempo inteiro;

1.8. Serviço de Ação Escolar (SASE):
_________________________________________________________
 Em comparação com o ano letivo anterior houve uma diminuição de alunos que
beneficiaram de Ação Social Escolar. Este ano, 50% dos alunos beneficiaram de SASE, em
contraponto com 64% de alunos que beneficiaram deste recurso no ano letivo transato,
tendo, portanto, diminuído cerca de12%;
 As conclusões também foram claras: os alunos que não beneficiam do ASE têm médias de
classificação de frequência mais altas e dentro daqueles que beneficiam os do escalão B
têm melhores classificações que os do escalão A;
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1.9. Alunos da Educação Especial
_________________________________________________________


No presente ano letivo do corrente ano letivo foram identificados 72 alunos com
necessidades educativas especiais.



A concentração destes alunos é ligeiramente mais elevada no 2º ciclo do ensino básico
regular, com 38 alunos e no 3º ciclo do ensino regular, com 20 alunos; No 1º ciclo foram
diagnosticados 29 alunos e no ensino pré-escolar foram diagnosticados 4 casos de alunos
abrangidos pela Educação Especial.

1.10. Apoios Educativos:
_________________________________________________
De referir que o tratamento de dados feito, no final do ano letivo, onde se dá conta através de
gráficos da progressão e do sucesso dos alunos, foi feito pela equipa responsável por esse
levantamento e são apresentados abaixo. De acrescentar ainda que todas as aulas de Apoio
foram lecionadas através da plataforma Zoom, em virtude da pandemia por Covid 19 e que os
alunos foram auscultados sobre esta modalidade de aulas através de inquéritos online a que os
alunos respondiam no final de cada semestre.

12

Assinala o ano frequentado: 814 Respostas

7º ANO
Assinala a turma frequentada: 148 Respostas

8º ANO
Assinala a turma frequentada: 100 Respostas
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9º ANO
Assinala a turma frequentada: 96 Respostas

Apoio Educativo
Beneficiaste de Apoio Educativo em algumas disciplinas, ao longo do ano letivo: 812
Respostas
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Sim: 387 Alunos
Não:425 Alunos

Eu nos Apoios Educativos…

Nunca

Às vezes

Quase
sempre

Sempre

Fui assíduo

2

48

119

207

Fui pontual

-

53

121

202

Fui empenhado e interessado

2

70

153

151

Fui organizado e autónomo

4

73

159

138

Coloquei as minhas dúvidas e pedi ajuda

10

109

120

137

Interessei-me pelos trabalhos propostos, cooperei,
dei sugestões e respeitei as decisões tomadas

5

69

139

165

Cumpri as regras

2

42

112

221

Eu nos Apoios Educativos…

Tendo como referência o número total de respostas, no universo total de alunos que
frequentaram o ano letivo 2020/2021, 47,7% dos alunos (387 respostas) usufruíram ou
beneficiaram de Apoio Educativo em algumas disciplinas (nomeadamente, na disciplina de
Português, de Matemática, de Inglês, de Ciências Naturais e de Físico-Química), no entanto,
cerca de 52,3% (425 respostas) dos alunos não beneficiou de qualquer Apoio Educativo.
Sendo assim, de entre o universo dos alunos que beneficiaram de Apoio Educativo, ao longo do
ano letivo, e partindo do inquérito que foi realizado, 207 alunos responderam que sempre foram
assíduos, 119 alunos consideraram que foram quase sempre assíduos e, apenas, 48 alunos
entenderam que, às vezes, foram assíduos, confirmando assim que, de uma forma geral, o índice
de assiduidade foi elevado.
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No que diz respeito à pontualidade, verificou-se que 202 alunos responderam que sempre foram
pontuais e 121 alunos asseguraram que quase sempre foram pontuais. Ou seja, também, neste
parâmetro, se pode concluir que o índice de pontualidade foi elevado.
Quando questionados sobre o seu empenho e interesse, 153 alunos consideraram que quase
sempre revelaram empenho e interesse pelas atividades realizadas e, por outro, 151 alunos
consideraram mesmo que sempre se mostraram empenhados e interessados nas atividades que
foram propostas.
Sobre a organização e autonomia, 159 alunos declararam que, quase sempre, foram organizados
e autónomos, sendo que 138 alunos afirmaram que sempre foram organizados e autónomos,
confirmando a sua importância na efetiva melhoria da qualidade das aprendizagens e na
construção do conhecimento.
Num outro ponto, 137 alunos responderam que sempre colocaram as suas dúvidas e que sempre
solicitaram ajuda, enquanto 120 alunos referiram que quase sempre o fizeram. Por outro lado,
109 alunos declararam que, só às vezes, colocaram as suas dúvidas e pediram ajuda ao professor
nas horas dos Apoios Educativos.
Num outro parâmetro, 165 alunos responderam que sempre se interessaram pelos trabalhos
propostos, que sempre cooperaram, que sempre deram sugestões e que sempre respeitaram as
decisões tomadas, enquanto 139 alunos responderam que quase sempre se interessaram pelos
trabalhos propostos e que quase sempre cooperaram, deram sugestões e respeitaram as decisões
tomadas.
Por último, relativamente à questão que se colocava sobre o cumprimento das regras, 221 alunos
consideraram que cumpriram sempre as regras definidas, ao passo que 112 alunos afirmaram que
quase sempre cumpriram essas mesmas regras.

Eu com os Professores dos Apoios Educativos…
Eu com os Professores dos Apoios Educativos…

Totalmente

Parcialmente

Não

16

… melhorei a minha atitude perante o trabalho escolar

133

226

15

… melhorei a aplicação de conhecimentos

146

218

8

… melhorei os meus métodos de estudo e de trabalho

155

198

21

… melhorei a planificação das minhas atividades escolares

146

211

18

… melhorei o meu relacionamento com os outros

192

158

24

Relativamente à perceção e entendimento que os alunos têm da sua relação com os professores
dos Apoios Educativos, de uma forma geral, 226 consideraram que, em parte, melhoraram a sua
atitude perante o trabalho escolar, enquanto 133 alunos consideraram mesmo que melhoraram
totalmente a sua atitude perante o trabalho escolar.
No que diz respeito à questão que visava a aplicação de conhecimentos, 218 alunos responderam
que a relação com os professores dos Apoios Educativos, em parte, melhorou a aplicação de
conhecimentos e 146 alunos afirmaram mesmo que essa melhoria tinha sido total (plena).
No ponto relativo aos métodos de estudo e de trabalho, 198 alunos consideraram que
melhoraram, parcialmente, estas competências, ao passo que 155 alunos responderam que
tinham melhorado totalmente os seus métodos de estudo e de trabalho, com visível impacto nas
aprendizagens e nos resultados escolares.
Sobre a planificação das atividades escolares, 211 alunos consideraram que melhoraram,
parcialmente, a forma como passaram a planificar as atividades escolares e 146 alunos
responderam que melhoraram totalmente a sua capacidade de planificar, permitindo, assim, que
aquisição de conhecimentos e todo o processo de aprendizagem se construísse de forma mais
ativa e mais autónoma.
Por fim, no ponto relativo ao relacionamento com os outros, 192 alunos consideraram que
melhoraram, de forma significativa ou totalmente, a sua relação com os outros, sendo que 158
alunos entenderam que só, parcialmente, essa melhoria foi alcançada ou visível.

O trabalho que desenvolvi neste período foi: 385 Respostas

Fraco: 2 Alunos (0,5%)
Não satisfaz: 6 Alunos (1,6%)
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Satisfaz: 133 Alunos
Bom:183 Alunos
Muito Bom: 45 Alunos
Não tive apoio educativo: 16 Alunos (4,2%)
Na análise do último gráfico, de entre as 385 respostas consideradas e, relativamente ao
trabalho que foi desenvolvido no decorrer deste ano letivo, 183 alunos (47,5%) consideraram que
o seu desempenho foi Bom, 133 alunos (34,5%) consideraram como Satisfaz e 45 alunos (11,7%)
consideraram que o trabalho desenvolvido foi Muito Bom, sendo que, apenas, 1,6% do total dos
alunos considerou o seu desempenho como Não Satisfaz, indicadores que mostram que, de uma
forma geral, a opinião é de que o seu desempenho ou o trabalho desenvolvido, ao longo do ano
letivo, foi muito positivo.
De salientar, ainda, que cerca de 4,2% dos alunos, no universo analisado, não teve qualquer
apoio educativo.

1.11. Apoio Tutorial Específico - Questionário aplicado aos Alunos online
Indica o teu ciclo de ensino: 814 Respostas

1ºCEB: 217 Alunos
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2ºCEB: 257 Alunos
3º CEB: 340 Alunos

Beneficiaste de Apoio Tutorial Específico durante o ano letivo: 597 Respostas

Sim:99

Alunos

Não: 498 Alunos

Avaliação das Sessões

Nunca

Às vezes

Muitas
Vezes

Sempre

Fui assíduo

1

22

34

40

Fui pontual

1

11

35

49

Interesso-me pelas atividades propostas

1

23

37

35

Avaliação das Sessões

19

Cumpri as regras

2

20

29

45

Melhorei a minha atitude perante o trabalho escolar

3

19

39

35

Melhorei os meus métodos de estudo e de trabalho

4

23

39

31

Melhorei o meu relacionamento com os outros

3

12

39

43

Relativamente a análise da avaliação das sessões, mais de 2/3 dos alunos foram sempre ou quase
sempre assíduos, pontuais, cumpridores das regras e melhoraram os métodos de estudo e de
trabalho. O trabalho desenvolvido com vista a alcançar este objetivo foi positivo, os alunos
perceberam a importância que um trabalho contínuo pode ter no alcance de bons resultados,
dando mais importância ao sucesso escolar.
No que diz respeito ao progresso ao nível das relações interpessoais, apenas 3 alunos não
apresentaram qualquer evolução. Ainda assim, 39 alunos consideraram ter registado muitas
vezes progressos enquanto que 43 alunos manifestaram ter alcançado bastantes progressos. O
trabalho desenvolvido relativo a este parâmetro foi positivo.

O que mais apreciei: 99 Respostas

Da análise do gráfico podemos inferir que os alunos mais apreciaram durante as sessões de
tutoria foi o diálogo e a proximidade que tiveram com os seus tutores. Enfatiza-se que 56,6% dos
alunos referiu que os tutores conversavam com eles, 52,5% referiram que os tutores mostraram
preocupação com o seu desempenho, enquanto que 54,5% chegam mesmo a considerar o tutor
como um amigo.
No que concerne as metodologias/estratégias utilizadas, 53,5% dos alunos referem ter sido bem
aconselhados, bem orientados pelos respetivos tutores. É de realçar que 42,4% dos alunos
referem que o tutor estudou com eles.

20

De um modo geral, o item que obteve maior sucesso foi o das relações interpessoais, dado que
52,5% dos alunos releva a boa disposição e o bom humor dos tutores durante as sessões de
trabalho. Podemos inferir que as estratégias implementadas no Apoio Tutorial Específico
resultaram e surtiram o efeito desejado.

O que menos apreciei: 64 Respostas

Apenas 64 alunos responderam a esta questão, tendo havido uma grande diversidade de
respostas. Destaca-se que, 17 alunos referem o mau humor do tutor, 12 indicam a falta de
assiduidade, enquanto 15 alunos mencionam a falta de pontualidade dos tutores. Destaca-se o
facto de pelo menos 9,3% dos alunos terem referido a inflexibilidade, a intolerância e a
indiferença como outros fatores negativos na interação interpessoal dos tutores com os
discentes.

O trabalho que desenvolvi foi: 96 Respostas

Fraco: 1 Aluno (1,0%)
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Não satisfaz: 2 Alunos (2,1%)
Satisfaz: 34 Alunos
Bom: 34 Alunos
Muito Bom: 20 Alunos
Não tive apoio educativo: 5 Alunos (5,2%)
Em relação aos dados apresentados no gráfico, nota-se uma grande evolução no parâmetro
qualitativo do trabalho desenvolvido no Apoio Tutorial Específico, dado que 88 alunos
consideraram o trabalho desenvolvido como positivo e consistente, e apenas 3 alunos o
consideraram não satisfatório.
Importa destacar que, uma das conquistas deste ano letivo foi a prestação deste apoio às
turmas, durante o segundo semestre, e cujo resultado reflete inequivocamente que o
diagnóstico da situação escolar que levou a aplicação desta medida, bem como a intensificação
da prestação de apoios educativos para a melhoria das aprendizagens e resultados académicos,
ajudaram a esbater a diferença entre os alunos dos estratos sociais mais baixos.

1.12. Assiduidade:
__________________________________________________________


No presente ano letivo, no 2º semestre letivo, verificou-se que a maioria dos alunos foi
assíduo pois a maioria das aulas, sendo síncronas, os alunos se não participavam era
devido às falhas informáticas que os seus equipamentos podiam apresentar. Mesmo em
caso de ida a consultas ou para resolução de questões burocráticas, as justificações de
faltas eram sempre endereçadas ao diretor de turma, via mail, em tempo útil;



Não existiram, assim, no Agrupamento, casos relevantes de alunos com faltas
injustificadas;

1.13. Exclusão por excesso de faltas:
__________________________________________________________


No ano letivo de 2020/2021 não se verificaram exclusões por excesso de faltas
injustificadas;
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1.14. Participação nas reuniões com encarregados de educação:
__________________________________________________________


No ano letivo de 2020/2021 realizaram-se 122 reuniões formais com os encarregados de
educação, em todos os ciclos de ensino;



As reuniões formais são realizadas no final de cada semestre letivo, sendo escolhida a
data pelo diretor de turma ou pelo professor titular, no caso do 1º ciclo. em função dos
dias disponíveis elencados pela Direção do Agrupamento; A primeira reunião com os
encarregados de educação é marcada no início do ano letivo, normalmente, no decorrer
da segunda semana de aulas. No caso deste ano letivo, a reunião de início do ano foi a
única com carácter presencial, tendo decorrido as restantes em regime online, através
da plataforma Zoom.

1.15. Disciplina:
__________________________________________________________


No presente ano letivo não se registaram quaisquer OSSAS, em parte porque houve um
período longo de confinamento em que as atividades presenciais estiveram suspensas.



Assistiu-se a um aumento do n.º total de medidas sancionatórias de suspensão de escola,
sendo que 8º ano, nomeadamente a turma de PCA (8ºE) foi responsável por 40% do total
de dias de suspensão de escola.



Verificou-se uma diminuição do número de medidas educativas aplicadas, face ao ano
letivo transato, sendo que o número de medidas corretivas foi superior ao das medidas
sancionatórias;

1.16. Apoio Social:
__________________________________________________________
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No presente ano letivo, o Técnico Superior de Serviço Social prestou acompanhamento a
alunos/famílias embora de forma menos presente como era habitual, em virtude da
pandemia que assolou o país e que dificultou o apoio efetivo presencial.



De forma informal, mas muito significativa foi a contribuição do Projeto Mala dos Afetos
que supriu muitas necessidades de alguns alunos, respetivas famílias e, inclusivamente,
famílias de outras áreas de influência. Este projeto é dinamizado por professoras da
escola e conta com a colaboração de toda a comunidade educativa ao nível de doações.

1.17. Encaminhamento para o SPO:
__________________________________________________________


No ano letivo de 2020/2021 o Agrupamento dispôs de duas psicólogas que fizeram vários
tipos de acompanhamento:



Uma das psicólogas, Dra. Joana Valério, abrangeu, maioritariamente, o Ensino PréEscolar e o 1º Ciclo, do Agrupamento Cardoso Lopes, isto é, JI Cerrado da Bica, EB1/JI da
Mina e EB1/JI Aprígio Gomes tendo a sua ação baseando-se numa visão em que o foco é o
indivíduo na sua plenitude, analisando os vários contextos em que está inserido
(familiar, social, económico, escolar), potenciando o desenvolvimento adequado do
aluno, intervindo a nível psicológico e psicopedagógico.



A psicóloga que trabalhou, essencialmente, com o 2º e 3º ciclo, Dra. Joana Graça, fê-lo
no âmbito do Apoio Psicopedagógico, desenvolvendo a sua intervenção estruturada junto
dos alunos, respetivas famílias e professores, para além de situações pontuais que não
foram registadas;



Os quadros com os dados síntese dos acompanhamentos levados a cabo pelas duas
técnicas podem ser consultados na Escola Sede pois encontram-se arquivados;



A seguir se elencam, em quadros síntese, todo o processo de acompanhamento e que as
duas técnicas estiveram envolvidas:

1.18. Projetos e clubes:
__________________________________________________________


O Agrupamento disponibiliza inúmeros clubes e projetos de enriquecimento curricular;

24



No ano letivo de 2020/2021, todavia, e devido ao período de confinamento em que
estivemos, bem como no cumprimento rigoroso das indicações emanadas pela DGS, não
houve qualquer atividade ao nível de clubes.



No que se refere a Projetos, tivemos a dinamização do Projeto Mala dos Afetos que se
revelou muito importante no apoio a famílias carenciadas e a apoio social a alunos com
problemas de vária ordem;

1.19. Projeto ESCXEL
O Projeto ESCXEL – Rede de Escolas de Excelência é uma parceria entre oito Autarquias, as
correspondentes 32 unidades orgânicas de ensino público e o Centro Interdisciplinar de Ciências
Sociais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (CICS.NOVA).
Este projeto é um dos exemplos de parcerias entre escolas e outros atores, que se constituem
como formas de regulação voluntária de natureza colaborativa (Justino & Batista, 2014),
descentralizada

e

informal,

que

emergiram

no

contexto

de

políticas

tendentes

à

descentralização e autonomia das escolas, que têm provocado mudanças nos sistemas educativas
nas últimas décadas. A Rede ESCXEL foi criada em 2008, pela iniciativa de um grupo de
investigadores e das suas interpretações dos desafios e tendências do sistema educativo
Português, com o objetivo de incentivar a melhoria contínua do desempenho e da qualidade das
escolas.

1.19.1. Objetivos do Projeto ESCXEL
Desenvolver modelos de organização escolar (planeamento, implementação e monitorização)
através das seguintes ações:


Dar formação sobre a construção dos projetos educativos no seguimento do Manual já
publicado;



Criar modelos de monitorização e autoavaliação promovendo a criação de indicadores;



Identificar e difundir "boas práticas" através da realização dos Seminários concelhios;



Testar e monitorizar novos modelos de organização escolar, nomeadamente na
constituição de turmas.

Desenvolver estratégias e planos de desenvolvimento através do maior conhecimento das
realidades educativas locais:


Recolher e produzir informação sobre as escolas e contextos envolventes;
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Construir indicadores que ponderem a análise e a comparação dos resultados escolares
em função dos contextos socioeconómicos;



Utilizar esta informação para o planeamento das redes escolares locais, nomeadamente
na elaboração dos Planos de Desenvolvimento Educativo.

Explorar o subsistema das vias profissionalizantes disponíveis na Rede ESCXEL:


Mapear a oferta existente nas escolas da Rede ESCXEL;



Equacionar as necessidades do mercado de trabalho e as expetativas de alunos e
famílias;



Avaliar este subsistema e desenvolver estratégias que contribuam para a sua melhoria.

Dar continuidade à qualificação das aprendizagens dando especial atenção às práticas de sala
de aula.
Produzir conhecimento científico sobre as dinâmicas educacionais, sociais e culturais locais:


Publicar em forma de artigo os resultados científicos, em revistas nacionais e
internacionais;



Desenvolver teses de mestrado e doutoramento resultantes do trabalho no projeto;



Alargar a rede de colaborações nomeadamente a outras escolas, centros de formação e
outras redes nacionais orientadas para a qualificação das aprendizagens e a promoção do
sucesso educativo.

1.19.2. O Projeto ESCXEL no Agrupamento
O Agrupamento de escolas Cardoso Lopes aderiu a este projeto há 7 anos e, desde aí,
tem tido mediadores que fazem a ponte entre as reuniões quinzenais que se realizam na
Escola Secundária D. João V, na Damaia, bem como frequentam os seminários nacionais
onde se discutem temas de interesse educacional e se trazem itens de discussão e
reflexão para as escolas a que os mediadores pertencem. São sempre espaços de
discussão muito profícuos e onde a educação é, efetivamente, discutida.


No ano letivo 2020/2021 realizaram-se 10 reuniões, tendo sido, apenas a primeira,
presencial. As restantes realizaram-se online, através da plataforma Zoom;



No dia 28 de maio a mediadora do Projeto no Agrupamento, participou num seminário
nacional, via Zoom, com a participação do Professor David Justino, subordinado ao tema
«Diferenciação Pedagógica em ambiente digital». Foram apresentados vários exemplos
de boas práticas de diferenciação pedagógica em ambiente digital e também alguns
constrangimentos sentidos e as formas encontradas para superar essas dificuldades.

26



Foram ainda feitas, via Zoom, três workshops dinamizados pela professora e formadora
Dolores Jardim subordinados aos temas, a saber: Rubricas na avaliação; Avaliação
Formativa e Critérios de Avaliação;

1.21. Projeto SEMEIA
Fazendo um breve enquadramento, saliente-se a parceria entre os vários
agrupamentos de escolas do concelho da Amadora, o Projeto ESCXEL, a Câmara Municipal da
Amadora e a Universidade Nova de Lisboa que ao longo de seis anos conseguiram construir
uma rede de escolas assente na confiança, partilha e reflexão sobre as boas práticas letivas,
mas também sobre as estratégias a implementar quando as práticas não se traduziam no
resultado positivo esperado.
Em junho de 2019 foi auscultada a tutela sobre a possibilidade de se reorganizar o ano letivo em
semestres e iniciou-se nesse momento uma reflexão que teve início numa formação de vinte e
cinco horas para os Diretores do Agrupamento e para os mediadores da rede ESCXEL. A formação
e as reuniões seguintes deram origem à criação de inúmeros documentos de fácil compreensão
para todos os elementos da comunidade educativa. Houve a preocupação de envolver todos os
agentes educativos na discussão, bem como a comunidade. Feitas todas as diligências, iniciou-se
o ano letivo de 2020/2021 no regime semestral.
Com o Projeto SEMEIA, cujo significado importa clarificar- Semestralização, Estratégia,
Monitorização, Inovação e Avaliação, pretende-se: construir práticas pedagógicas diferenciadas
que contribuam para a melhoria das aprendizagens dos alunos e, consequentemente, mais e
melhor sucesso escolar; melhorar a qualidade e consolidação das aprendizagens através do
aumento de práticas de avaliação formativa; apoiar a aplicação dos instrumentos de integração
escolar e promover o uso de ferramentas digitais como estratégia que permita construir
trajetos de aprendizagem individualizados mais autónomos.

1. 22. Metodologia usada na recolha de dados
Quando se iniciou a reflexão sobre a possibilidade do ano letivo se organizar em semestres foram
feitas diversas reuniões no Agrupamento onde os vários departamentos tiveram a hipótese de se
pronunciarem sobre essa hipótese. A maioria dos docentes eram favoráveis à mudança, embora,
como em tudo que pressupõe sair da zona de conforto, havia algumas dúvidas e alguns receios
sobre a proficuidade desta nova organização e, sobretudo, faltava aferir se decorreria daí uma
mudança efetiva e uma objetiva melhoria dos resultados escolares, bem como da qualidade das
aprendizagens.

Tendo sida dada como certa esta mudança para organização semestral pela

tutela, urgia elaborar instrumentos de monitorização das práticas letivas e fazê-lo de forma
sistemática e regular. Foram reunidos todos os Coordenadores de Ano, coordenadora dos Diretores
de Turma e membros da Direção do Agrupamento e foi construído um questionário no Google
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Forms a aplicar, semanalmente, a todos os professores do Agrupamento. Assim, todos os
professores quando terminavam a sua semana de aulas, preenchiam online o questionário e
submetiam-no para que houvesse, posteriormente, um tratamento de dados.
Esse questionário, cuja aplicação se iniciou no princípio de março, tinha uma primeira fase de
preenchimento que eram os dados de identificação do docente, data em que se respondia ao
questionário, ciclo de ensino, ano de escolaridade e disciplina do docente. No que dizia respeito
ao Objetivo 1 do Projeto – Práticas Pedagógicas Diferenciadas, eram pedidas as horas que cada
disciplina tinha semanalmente e se tinha sido tido em conta, no momento da planificação das
aulas, os ritmos de cada uma das turmas e as particularidades de cada um dos alunos; se tinha
havido utilização de materiais manipuláveis e em caso afirmativo, quais tinham sido utilizados; se
tinha havido utilização de materiais digitais e se sim, quais tinham sido utilizados e quais os outros
materiais utilizados nas aulas do docente. Era dado um elenco de possibilidades em que apenas
era preciso identificar os escolhidos.
Relativamente ao Objetivo 2 do Projeto – Avaliação Formativa - era solicitado aos docentes que, numa
lista de instrumentos de avaliação formativa, escolhessem os que tinham utilizado nas suas aulas nessa
semana. Se algum instrumento não estivesse expresso na lista dada, havia a hipótese de «outro» onde
era possível ao docente especificar. Ainda no objetivo 2 era pedido aos docentes que escolhessem de
entre uma lista apresentada, o tipo de informações ou feedback que utilizara como reguladores das
aprendizagens.
Quanto ao Objetivo 3 do Projeto -Atividades promotoras de Inclusão era pedido que se escolhesse as
atividades inclusivas usadas nas aulas dessa semana e quais os intervenientes que tinham contribuído
para essa inclusão.
Esta metodologia pretendia que fosse monitorizada de forma sistemática o trabalho que era feito em
cada aula, por cada professor, mas também de proporcionar a cada docente ou a cada conselho de
ano uma reflexão mais profunda sobre o trabalho que estava a ser levado a cabo com cada turma e
quais as reais necessidades dos alunos em determinado contexto. Sentiu-se que se houvesse a
obrigatoriedade de preencher o questionário semanalmente, não só ter-se-ia uma visão global das
práticas praticadas no Agrupamento, mas também uma autorreflexão por parte dos docentes ao
confrontar-se com as suas próprias metodologias e, quem sabe, com a surpresa, em alguns casos, da
falta de diversidade de metodologias.
Apresentamos, de seguida, os gráficos que resultaram dos questionários aplicados ao longo de
quatro meses (período compreendido entre dois de março e sete de julho) e apresentaremos
algumas conclusões.
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1.23. Apresentação de dados dos inquéritos
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1.24. Análise dos dados recolhidos
Se analisarmos com algum cuidado os resultados dos questionários aplicados ao longo de quatro
meses, verificamos que os professores, de um modo geral, responderam com regularidade ao
questionário proposto e raras vezes deixaram de o fazer. Por outro lado, verifica-se que o 1º ciclo
foi o que apresenta maior percentagem de respostas com cerca de 40,5%, sendo seguido pelo 3º
ciclo com 37,3% das respostas. Embora estes dois ciclos estejam na dianteira, o 2º ciclo também
contribuiu com cerca de 16,8% de respostas, sendo o ciclo de ensino menos representado, o do
Pré-escolar.
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Relativamente aos anos de escolaridade em que se obteve mais respostas, foi ao nível do
2º ano que cerca de 28,8% das respostas foram apresentadas, seguida pelo 3º ano com 27,3%,
24,1% das turmas do 1º ano e, por último, com cerca 19,8% as turmas do 4º ano.
No que se refere ao 2º ciclo, o 6º ano foi mais participativo com 62,4% das respostas e o 5º
ano com 37,6%. Ainda neste nível de ensino a turma B foi mais representativa, apresentando 22,4%
das respostas e a turma D foi a menos participativa no inquérito com cerca de 11,5% de respostas.
No 3º ciclo, o ano de escolaridade que apresentou mais respostas ao questionário foi o 7º
ano com 38,6%, seguido do 8º ano com 35% e, por último, do 9º ano com cerca de 26,4% das
respostas. As turmas de onde foram dadas mais respostas ao questionário foi a turma B e a menos
participativa foi a turma F. Embora, ao nível das disciplinas, haja algum equilíbrio no número de
respostas que foram dadas, destaca-se a disciplina de Francês com 11,4% de respostas dadas
seguida da Geografia com 9,5% das respostas.
Quando observamos o primeiro gráfico do Objetivo 1 sobre Práticas Pedagógicas
Diferenciadas, 95,3% dos inquiridos, afirma planear as suas aulas de acordo com as características
dos alunos tendo em conta os seus ritmos, capacidades e dificuldades. No entanto, 4,7% dos
inquiridos afirma não ter qualquer preocupação o perfil dos seus alunos, no momento de planificar
as suas aulas e atividades.
Relativamente aos materiais utilizados nas aulas, 58,6% dos inquiridos afirmou ter usado
materiais manipuláveis contra 41,4% de docentes que afirmou não o ter feito. Esta situação pode,
eventualmente, justificar-se pelo facto de vivermos um tempo de pandemia e ser mais difícil
promover a partilha de materiais entre as várias turmas ou mesmo dentro de cada grupo.
Quando se questionou se eram usados materiais digitais nas aulas, cerca de 67,7% dos
inquiridos afirmou fazê-lo, aparecendo destacado em primeiro lugar, a Escola Virtual o Youtube
ou, apenas, o uso do computador.32,3% dos inquiridos afirmou não usar materiais digitais na sua
prática letiva. Foi ainda perguntado que outros materiais eram utilizados nas aulas e cerca de
85,2% dos inquiridos privilegia o uso do manual da sua disciplina. A complementar este dado,
verifica-se que cerca de 39,6% dos inquiridos afirma mesmo não usar outro material para além do
manual. 16,2% dos inquiridos afirma pedir os alunos tarefas de investigação, e com uma
percentagem residual de cerca de 0,2% 0u mesmo 0,1% materiais como Diário de turma, trabalhos
de projeto ou trabalhos de grupo.
Quanto ao Objetivo 2 relativo à Avaliação Formativa e aos instrumentos de avaliação
usados para esse efeito, 42,8% dos inquiridos afirma utilizar as apresentações orais, 45,9% utiliza
grelhas de observação, ou ferramentas digitais, cerca de 30,9%, mas ainda há 20,9% dos inquiridos
que afirma não usar qualquer instrumento de avaliação formativa. De forma residual,
apresentando resultados entre os 0,2 e 0,1 % das respostas, aparece o Portfólio, exercícios do
manual, atividades de revisão e até testes de compreensão, entre outros.
Quando inquiridos sobre o tipo de feedback utilizado como meio regulador de
aprendizagem, 90,9% dos inquiridos afirma que o Feedback oral é o mais utilizado, seguido de
47,3% do feedback visual, seguindo-se com 36,4% o feedback escrito. 22,4% dos inquiridos aponta
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como método privilegiado a autoavaliação dos alunos e 15,8% a heteroavaliação. No entanto,
cerca de 3% dos inquiridos responde que não utiliza qualquer feedback com os seus alunos.
Quanto ao Objetivo 3 relativo às Atividades Promotoras de Inclusão, 80,6% dos inquiridos
afirma não utilizar qualquer prática de inclusão nas suas aulas e 13,2% dinamiza Tertúlias
Dialógicas. De forma residual, oscilando entre os 0.3% e os 0,1% aparecem práticas como
assembleia de turma, aula ao ar livre trabalho entre pares ou debates. Quando auscultados sobre
outros intervenientes nas suas aulas como elementos de inclusão, 89,3% dos inquiridos afirma não
usar qualquer outro elemento e, de forma muito reduzida, aprecem recursos como o Técnico
Superior de Ação Social, os Serviços de Psicologia, a Animadora Sócio Cultural ou o Diretor de
turma em alguns casos, mas apresentando percentagens de cerca de 0,1% dos inquiridos.
Esta análise é, naturalmente, fruto da análise de dados que resultaram da aplicação do
inquérito

no

Agrupamento.
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Parte II

1.Ensino à Distância
Neste ano de 2021 em tempos de combate à epidemia provocada pela Covid 19 viveram-se tempos de
isolamento social e confinamento doméstico que impediram o normal funcionamento das atividades do
Agrupamento de escolas.
Impossibilitado de manter as aulas presencias com os seus alunos, coube ao Agrupamento, com o
envolvimento, dedicação e empenho de todos os seus docentes, garantir o superior objetivo de manter o
processo de ensino/aprendizagem.
Assim e de forma a garantir a continuidade desse processo procedeu-se à recuperação de um plano
de ensino à distância, denominado Plano de E@D do Agrupamento de Escolas Cardoso Lopes que já tinha
sido posto em prática no ano letivo de 2019/2020;
Para a concretização do Plano interessou ainda promover o envolvimento de toda a comunidade
educativa e dos parceiros externos disponíveis para colaborar, de entre os quais são exemplo a autarquia
e o programa EPIS.

1.1. Linha de ação dos Departamentos
Os departamentos eram responsáveis, em tudo o que se relaciona com o presente Plano, pelas
orientações pedagógicas para cada disciplina/ano curricular. Esta responsabilidade inclui o balanço das
atividades desenvolvidas, o levantamento de conteúdos lecionados/não lecionados e a identificação de
prioridades com base nas Aprendizagens Essenciais.
Cada departamento procedeu, no âmbito deste Plano, aos ajustamentos às planificações que
consideram pertinentes e que serão levadas em conta por cada conselho de turma/ano.
As orientações pedagógicas efetuadas pelos departamentos no contexto dos parágrafos anteriores
foram comunicadas a cada equipa pedagógica de ano.

1.2. Linha de ação dos conselhos de turma/ano
Para efeitos do presente Plano, os conselhos de turma, reuniam e articulavam a sua ação em
equipas pedagógicas de ano. Nos anos em que as equipas pedagógicas já funcionavam ao abrigo do PAFC
(Plano de Autonomia e Flexibilidade Curricular) mantiveram-se os coordenadores designados e em
funções.
Coube aos conselhos de turma definir o Modelo de E@D de cada turma, definir metodologias de
ensino, selecionar os meios tecnológicos de E@D a aplicar em cada situação.
Com o objetivo de cuidar da comunidade escolar, coube ainda aos conselhos de turma:
-

Desenvolver atividades promotoras do sentimento de pertença à turma;

-

Pensar no desenvolvimento do bem-estar emocional dos alunos e na promoção da confiança
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face à escola;
-

Prevenir situações de isolamento de alunos;

-

Incentivar a interajuda entre os alunos.
Coube aos professores titulares de turma, no 1º Ciclo, e aos diretores de turma, no caso dos 2º e

3º Ciclos, com o apoio dos coordenadores de ano, a organização e gestão do trabalho do conselho de
turma.
A educadora titular de grupo, o professor titular de turma e o diretor de turma desempenharam
uma função central ao nível da articulação entre professores e alunos. Organizou o trabalho
semanalmente, acompanhou a distribuição das tarefas aos alunos e garantiu o contacto com os
pais/encarregados de educação.

1.3. Equipa de Apoio
Foi constituída no âmbito deste Plano uma equipa de apoio com diferentes valências para dar
resposta/organizar questões emergentes, designadamente ao nível das decisões pedagógicas e do apoio
tecnológico.

2. Estratégia e circuito de comunicação
Uma comunicação simples e eficaz revestiu-se de uma ainda maior importância estratégica quando
o contacto físico e direto entre interlocutores era inviável, como era o caso. Interessava facilitar a
comunicação evitando dispersão de interlocutores, excesso de mensagens, intermediações desnecessárias
e, principalmente, conflituantes ou mesmo contraditórias.
Toda e qualquer comunicação norteou-se por uma mensagem central: adequar-se aos
destinatários; seguir uma estratégia a ser transmitida através dos meios e canais mais adequados.
Estabeleceram-se neste Plano, níveis de comunicação a atribuições específicas em função dos
papéis desempenhados.
Assim, e de forma a orientar os procedimentos e no âmbito específico deste plano, estabeleceramse algumas regras de comunicação.

2.1. Comunicação interna do Agrupamento
2.1.1. Comunicação e orientações
Foram sempre enviadas pela Diretora, através de correio eletrónico (e-mail), a qualquer nível de
articulação pedagógica, grupos de docentes ou docentes do Agrupamento.
Foram sempre recebidos pela Diretora através da Coordenadora de Curso, Coordenadores de
Departamento, diretores de turma ou coordenadores de equipa pedagógica.
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2.1.2. Comunicação de natureza pedagógica e curricular
Orientações dúvidas e esclarecimentos foram sempre estabelecidos entre Coordenadores de
Departamento ou grupo disciplinar e docentes do respetivo departamento ou grupo disciplinar, utilizando
o respetivo endereço eletrónico institucional dos interlocutores.
A comunicação entre membros de departamento ou grupo disciplinar foi ainda estabelecida
através de reuniões à distância utilizando a plataforma Zoom, convocadas pelo/a Coordenador/a
departamento.

2.1.3. Comunicação relacionada com trabalho dos alunos
Orientações dúvidas e esclarecimentos do ponto de vista da coordenação de atividades, bem como
comunicações relacionadas com alunos e encarregados de educação, foram sempre estabelecidos entre
diretores de turma e docentes do conselho de turma, utilizando o respetivo endereço eletrónico
institucional dos interlocutores.
A comunicação entre elementos de um conselho de turma foi ainda estabelecida através de
reuniões à distância utilizando a plataforma Zoom, convocadas pelo/a diretor/a de turma.
De referir ainda que, mesmo depois de se ter regressado ao ensino presencial, as reuniões de natureza
vária, continuaram a realizar-se via plataforma Zoom porque pareceu a opção mais acertada, quer em
termos de fluidez de trabalho, quer em termos de manter, tanto quanto possível, o distanciamento social
necessário.
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2.1.4. Comunicação dentro das equipas pedagógicas de ano
Todos os assuntos relacionados com articulação do trabalho entre turmas do mesmo ano
foram sempre estabelecidos entre diretores de turma e/ou coordenador de ano, utilizando o
respetivo endereço eletrónico institucional dos interlocutores.

2.1.5. Comunicação com entidades externas ao agrupamento
Todas as comunicações com entidades externas ao Agrupamento para orientações
esclarecimentos ou outras foram, por princípio, da responsabilidade exclusiva da Diretora do
Agrupamento.
Excetuam-se deste pressuposto as comunicações estabelecidas entre educadoras,
professores titulares de turma e diretores de turma com alunos/encarregados de educação no
estrito cumprimento das funções dos primeiros.
Excetuam-se também as interações necessárias ao trabalho a realizar no âmbito do
ensino à distância entre docentes e respetivos alunos/encarregados de educação.

2.1.6. Comunicações no âmbito do Ensino à Distância
No âmbito do trabalho concreto das disciplinas e áreas curriculares, e apenas neste
âmbito, os docentes puderam estabelecer contacto direto com alunos e encarregados de
educação sem necessidade de intermediação de diretor de turma ou da Diretora do
Agrupamento.
Os canais de contacto admitidos foram a plataforma Moodle do Agrupamento, para
apresentações e envio e receção de trabalho e tarefas de carater pedagógico, e a plataforma
zoom para trabalho em grupo com as turmas.
Em complemento a estas ferramentas foram utilizados o correio eletrónico (e-mail)
usando o endereço institucional do docente e os endereços comunicados por alunos e
encarregados de educação, ou outros criados especificamente para o efeito desde que
devidamente confirmados entre as partes

2.1.7.

Plano de monitorização e avaliação

A monitorização, avaliação regular e constante da concretização deste Plano, permitiu
identificar dificuldades e constrangimentos e melhorar processos e resultados.
Assim foi estabelecido um sistema de monitorização e avaliação que ausculta alunos e
encarregados de educação e docentes envolvidos nos processos.
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2.1.8.

Equipa responsável

Foi nomeada pela Diretora do Agrupamento uma equipa responsável pela recolha e
tratamento de dados relativos à avaliação do Plano de E@D do Agrupamento.
A equipa foi constituída por três elementos que integram também a Direção do
Agrupamento, a equipa do Observatório da Qualidade e o PTE.
Foi responsabilidade da equipa selecionar, elaborar e propor à Diretora os necessários
instrumentos de recolha e tratamento de dados, bem como a sua periodicidade, com base nos
indicadores estabelecidos no ponto seguinte.

2.1.9.

Indicadores

Foram indicadores de qualidade, a monitorização do grau de satisfação dos docentes, dos
alunos e dos encarregados de educação, bem como a qualidade do feedback dado a alunos, visando
a monitorização das aprendizagens.
Foram indicadores de quantidade o número de tarefas enviadas pelos docentes, em função
do plano de trabalho elaborado e a taxa de concretização das tarefas propostas.
Foram ainda considerados para efeito de avaliação a disponibilização de meios tecnológicos
de E@D, o apoio ao desenvolvimento de competências digitais de professores e de alunos, e o
desenvolvimento de mecanismos de apoio, dirigidos aos alunos sem computador e ligação à
internet em casa.
O Plano de E@D do Agrupamento de Escolas Cardoso Lopes teve início de aplicação na data
de início do terceiro período
Em baixo são apresentados os instrumentos de recolha e tratamentos de dados assim como
os relatórios de resultados da monitorização e avaliação, considerando-se parte integrante deste
Relatório.
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3. Monitorização do Ensino à Distância -Gráficos
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Avaliação da Implementação do Plano de E@D – EE
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Grau de satisfação numa escala de 1 a 5
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Grau de satisfação global

Avaliação final do Plano do Ensino à Distância - 20/21 – Docentes

JI do Cerrado da Bica
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EB1/JI da Mina
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EB 2,3 Cardoso Lopes
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Grau de satisfação de 1 a 5
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Constrangimentos sentidos durante o período de aulas à distância
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Parte III

1.Resultados Escolares
1.1. Pré-escolar
_________________________________________________________


A avaliação neste nível de ensino tem uma dimensão marcadamente formativa e
contínua tendo como objetivo a adequação do processo educativo e a melhoria da
qualidade das aprendizagens;



No final do ano letivo de 2020/2021 transitaram para o 1º ano do 1º ciclo 146 crianças,
sendo que a grande maioria ingressou nas escolas do Agrupamento;



Todas as crianças que transitaram para o 1º ano do 1ºciclo revelaram ter adquirido
competências fundamentais nas três Áreas de Conteúdo das Orientações Curriculares
para a Educação Pré-Escolar;

1.2. 1º Ciclo
_________________________________________________________
 No 1º ciclo do ensino básico, no final do 2º semestre do ano letivo de 2020/2021, foram
avaliados 554 alunos: 156 do 1º ano de escolaridade; 139 do 2º ano, 127 do 3º ano e 132
do 4º ano de escolaridade;


A percentagem de níveis positivos foi de 99,4% no 1º ano, 94,2% no 2º ano, 96,8% no 3º
ano e 96,2 % no 4º ano de escolaridade;



Dos 554 alunos avaliados, 452 registaram zero negativas o que representa uma
melhoria de 0.4% face ao ano letivo anterior;



A taxa de retenção nos 1º,2º e 3º anos é de 0% e no 4º ano é de 19%;
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1.3. 2º Ciclo
_________________________________________________________


No 2º semestre do ano letivo de 2020/2021 foram avaliados 286 alunos: 145 no 5º
ano e 141 no 6º ano;



A média de percentagem de níveis iguais ou superiores a três, por disciplina, no 5º
ano foi de 86.96%, verificando-se uma ligeira subida face ao ano letivo transato;



A média de percentagem de níveis iguais ou superiores a três, por disciplina, no 6º
ano foi de 97.3%, verificando-se uma subida face ao ano letivo transato



93 alunos (57,8%) do 5º ano não obtiveram níveis inferiores a três, no 2º semestre, o
que representa uma subida de 8,47% face ao ano letivo anterior;



Considerando o 2ºciclo, a disciplina que registou uma maior percentagem de
classificações inferiores a três foi Matemática com 25%.

1.4. 3º Ciclo
_________________________________________________________


No final do 2º semestre foram avaliados 311 alunos: no 7º ano, 114; no 8º ano,109
alunos e no 9º ano foram avaliados 88 alunos;



No 2º semestre do ano letivo de 2020/2021, a média de percentagem de níveis igual ou
superior a 3, por disciplina, no 7º ano foi de 93.01%, no 8º ano foi de 82.01% e no 9º ano
foi de 86,36%;



No 2º semestre do ano letivo de 2020/2021, a média de percentagem de níveis igual ou
superior a 4, por disciplina, no 7º ano foi de 40.9%, no 8º ano foi de 41.6% e no 9º ano
foi de 38.06%;



Considerando o total de níveis atribuídos a todas as disciplinas no final do 2º semestre,
verifica-se a seguinte distribuição: no 7º ano 6,83% são níveis dois e 46,12% são níveis 3;
no 8º ano, 5,58% são níveis dois e 44,95% são níveis 3; no 9º ano, 5,36% são níveis 2 e
49,39% são níveis 3;
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Considerando o 3ºciclo, no 7º ano, as disciplinas que registaram uma maior
percentagem de classificações inferiores a três são: Matemática com 25,77% e Ciências
Naturais com 14,43% seguido do Português com 10,31%;



As disciplinas que registam uma classificação de frequência mais alta são: Educação
Física com 98,97%, Educação Visual com 98,77% e Geografia com 96,91%;



No 8º ano, as disciplinas que registaram uma maior percentagem de classificações
inferiores a três são: Matemática com 50,00% e Inglês com 39,53% seguido do Português
com 30,23%;



As disciplinas que registam uma classificação de frequência mais alta são: Geografia
com 98,84%, Educação Física com 97,67% e Educação Visual com 90,70%;

1.5. Avaliação Externa – Provas Finais
_________________________________________________________
 Em virtude da Pandemia de COVID-19 as Provas Finais de 9º ano, das disciplinas de
Português e de Matemática, foram suspensas pela Tutela em janeiro de 2021, não
havendo assim, dados a considerar;

1.6. Sucesso e insucesso
_________________________________________________________


No que diz respeito ao sucesso educativo, deve fazer-se uma ressalva pois poderão
surgir algumas discrepâncias quando comparamos os dados recolhidos pelo Observatório
de Qualidade e os apresentados na exportação MISI. Nesta última, o sucesso é calculado
de forma distinta, integrando todos os alunos independentemente de se encontrarem
ainda no Agrupamento, ou não. No Observatório de Qualidade o sucesso é calculado
com base no número de alunos, real, que é avaliado no final do ano letivo;
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Analisamos também as grelhas de levantamento de dados que cada diretor de turma
tem e também as planilhas manuais que são efetuadas, para recolha de dados, no
Observatório de Qualidade;

1.6.1. 1ºciclo
_________________________________________________________


Se comparado o sucesso do 1º ciclo com o ano letivo anterior de 2019/2020,
verificamos que a taxa de sucesso global do presente ano letivo, desceu em 1,2%; de
uma taxa de sucesso de 97,8%, passámos para uma percentagem de 96,6%. A taxa de
insucesso no 1º ciclo fixou-se, portanto, nos 3,4%.



Verifica-se um equilíbrio notório entre as taxas de sucesso registadas no Agrupamento
e as taxas de sucesso nacionais;



Atribuímos esta ligeira descida face ao ano letivo anterior ao facto dos alunos e os
professores, mais familiarizados com o ensino à distância, terem reunido um conjunto
de práticas de avaliação, adaptadas às novas circunstâncias e aplicaram um grau de
exigência superior ao do primeiro momento de confinamento.



A distribuição da taxa de retenção no 1º ciclo foi a seguinte:



1ºano: 0,0%



2ºano: 0,0%



3ºano: 0,0%



4ºano: 19, %

1.6.2. 2ºciclo
_________________________________________________________


A percentagem de sucesso no 2º ciclo, no ano letivo de 2020/2021 foi de 97,9%, tendo
subido 0.5 pontos percentuais relativamente ao ano letivo anterior;
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 A taxa de insucesso no 2º ciclo fixou-se nos 2,1%, menos 1% que no ano letivo
anterior, em que a taxa de insucesso tinha sido de 11%;


A distribuição da taxa de retenção no 2º ciclo foi a seguinte:



5ºano: 0,70%



6ºano: 0,25%

1.6.3. 3ºciclo
_________________________________________________________
 A percentagem de sucesso no 3º ciclo, no ano letivo de 2020/2021 foi de 96,2%, tendo
descido 1,3 pontos percentuais relativamente ao ano letivo anterior;
 A distribuição da taxa de insucesso no 3º ciclo foi a seguinte:


7ºano: 6,5%



8ºano: 3,7%



9ºano: 1,1%

%
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1.7. Português - Frequência
__________________________________________________________________________


Dado facto de não se terem realizado Provas finais de 3º ciclo pelos motivos
elencados, importa, contudo, dar alguma atenção às disciplinas de Português e
Matemática pelo seu carácter estruturante;



No 7º ano, por exemplo, constatamos que a percentagem de positivas atribuídas
nesta disciplina no presente ano letivo foi de: 80,58% no 1ºsemestre; e 89,13% no
2ºsemestre.



No 8º ano, a percentagem de positivas atribuídas nesta disciplina no presente ano
letivo foi de: 92,7% no 1ºsemestre; e 95,4% no 2ºsemestre.



No 9º ano a percentagem de positivas atribuídas nesta disciplina no presente ano
letivo, no foi de: 74,7% no 1ºsemestre e 97,7% no 2ºsemestre.

1.8. Matemática - Frequência
_________________________________________________________________________


No que se refere às classificações de frequência da disciplina de Matemática no 3º
ciclo, podemos concluir que estas têm vindo sempre a subir, sobretudo nos últimos
três anos letivos;



No 7º ano, por exemplo, percebemos que a percentagem de positivas atribuídas
nesta disciplina no presente ano letivo foi de: 80,5% no 1ºsemestre e 89,1% no 2º
semestre.



No 8º ano, percebemos que a percentagem de positivas atribuídas nesta disciplina
no presente ano letivo foi de: 93% no 1ºsemestre e 95,4% no 2º semestre.



No 9º ano, a percentagem de positivas atribuídas nesta disciplina no presente ano
letivo foi de: 54% no 1ºsemestre e 66% no 2º semestre.
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2. Jornadas Pedagógicas
__________________________________________________________________________


Em 2019/2020 o Observatório de Qualidade participou na organização da Jornadas
Pedagógicas que se realizaram com grande envolvimento de todos os professores do
Agrupamento. Estas têm a participação de todos os professores e organizam-se em dois
momentos. Numa primeira parte, reúnem-se grupos de trabalhos onde são debatidos
vários pontos de interesse para a prática letiva e para o Agrupamento, em concreto.
Numa segunda parte das Jornadas são apresentadas as conclusões por cada um dos
moderadores dos grupos, para todos os participantes;



No ano letivo de 2020-21 as Jornadas não se realizaram devido ao contexto pandémico
em que o país vivia. A troca de ideias e a reflexão conjunta sobre temas como
Avaliação Formativa e Avaliação por rubricas ou ainda a organização do ano escolar,
por semestres, fez-se, sobretudo nas reuniões de conselho de ano ou em sede de
Departamento, todas elas, em regime de videoconferência através da plataforma
Zoom.

Parte IV

1.Inquirição à comunidade educativa


O Observatório de Qualidade realiza, de dois em dois anos, um processo de
inquirição aplicado à comunidade educativa, ou seja, a todos os docentes, alunos,
funcionários e a uma amostra de pais e encarregados de educação. O último
processo de inquirição foi realizado no ano letivo de 2016/2017.



O processo de inquirição é um dos eixos do modelo de autoavaliação implementado
no Agrupamento e é essencial para os órgãos de gestão no processo de diagnóstico
dos problemas do agrupamento bem como na fase de decisão.



No presente ano letivo não foram feitos os inquéritos como se tinha planeado, pois
as atividades letivas presenciais foram suspensas, dificultando a logística.
Acrescente-se que foram sendo feitas várias inquirições aos alunos, professores e
encarregados de educação, no âmbito do Ensino à Distância e do Projeto SEMEIA,
mas o Observatório de Qualidade reconhece, contudo, a necessidade de continuar a
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inquirição à comunidade escolar, pelo que prevê a aplicação de questionários no
próximo ano letivo de 2021/2022.

Parte V

1.Plano Plurianual de Melhoria – 2018-2021


Neste ano letivo termina o período de vigência do Plano Plurianual de Melhoria
(PPM) elaborado em 2018, será tempo de se fazer um balanço das várias ações
implementadas no Agrupamento, colmatando eventuais falhas encontradas e fazer
sugestões de adaptação ou reformulação de algumas delas em algumas das ações
aplicadas no agrupamento. Todavia está prevista a apresentação de uma adenda
ao PPM que terá de ser apresentado à DGE com eventuais ajustes que se
afigurarem necessários ao documento em vigência. No próximo ano letivo de 202223, far-se-á, então, um novo PPM para vigorar nos por mais 4 anos.



As ações de melhoria implementadas no Agrupamento são as seguintes:

Eixo

Ações de Melhoria
Ação de melhoria 2: Assessorias Pedagógicas, Sala de Estudo nos 2º e 3º
Esta ação comporta três vertentes na mesma ação, cujo
objetivo principal é promover a melhoria substancial dos resultados
escolares no Agrupamento. Decidiu-se fundir estas três ações numa só
pois têm por base o mesmo objetivo embora sejam operacionalizadas
de forma diferente.

Pedagógicas

Eixo 1- Gestão Curricular no domínio das Práticas

Ciclos e Apoio Acrescido em Português e Matemática no 2º e 3º Ciclo

Nas Assessorias Pedagógicas, estão em permanência dois
professores, na mesma sala de aula, procurando dar assistência mais
efetiva a todos os alunos. É um trabalho de extrema colaboração entre
os dois docentes e proporciona um maior suporte à aprendizagem.
De frequência obrigatória por parte dos alunos sinalizados pelo
professor titular da disciplina, o qual assegura, organiza e gere o seu
funcionamento, tendo em vista uma melhoria dos resultados escolares
dos alunos da turma.
No que se refere ao Apoio Pedagógico Acrescido, verifica-se a
articulação de trabalho desenvolvido entre o professor que leciona o
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apoio e o professor titular de turma para planificação conjunta de
todas as atividades a implementar nas aulas de apoio por forma a
colmatar as fragilidades diagnosticadas.
Assim, Apoio pedagógico (individual ou em pequeno grupo) em
todas as turmas, mediante sinalização realizada pelo professor titular
de turma, com alunos que indiciem risco de insucesso, após a
implementação dos testes de avaliação diagnóstica, realizados durante
o período de funcionamento das aulas de Português e de Matemática;
Trata-se de acionar uma intervenção incisiva e célere em
situações de indisciplina, essencialmente em sala de aula. Esta ação
desenvolve-se em duas vertentes que em seguida se especificam. A
figura do professor assessor para as questões de foro disciplinar e um
espaço

denominado

“Sala

de

Moderação

de

Conflitos

Comportamentais” complementam-se e constituem o cerne desta
ação. Assim, sempre que, em sala de aula ocorra uma situação de
indisciplina em que o professor não conseguia resolver, deve solicitar a
intervenção do professor do GSC. Este deslocar-se-á à sala de aula
onde procurará mediar o conflito no sentido da sua resolução. Caso não
seja possível solucionar o conflito, o aluno deverá acompanhar o
referido professor à sala de moderação de conflitos onde se acionará
todo o processo de registo e aplicação de medida disciplinar ao
envolvido

ou

aos

envolvidos

na

situação

de

indisciplina.

Os

encarregados de educação deverão ser de imediato informados da
ocorrência e convidados a ser parceiros na resolução da ocorrência.
Os alunos que em sala de aula não realizarem as tarefas
propostas pelos professores, devido a fatores a si imputados
(absentismo, atraso, desconcentração, falta de empenho, indisciplina),
deverão ficar a desenvolver ou concluir as referidas tarefas, após o fim
do seu turno letivo na “Sala de Trabalho Complementar”.
A informação da necessidade deste encaminhamento é dada
pelo professor da disciplina onde se verificou o incumprimento que,
através de documento próprio, indicará igualmente o trabalho a
desenvolver. Este processo implica que a informação da penalização
aplicada ao aluno seja transmitida ao seu encarregado de educação. A
Sala de Trabalho Complementar é supervisionada por professores ou
técnicos superiores.
Ação de melhoria 3: Promoção da Disciplina - Grupo de supervisão
comportamental (GSC): Sala de Moderação de Conflitos (SMC) e Sala
de Trabalho Complementar (STC)
Trata-se de acionar uma intervenção incisiva e célere em
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situações de indisciplina, essencialmente em sala de aula. Esta ação
desenvolve-se em duas vertentes que em seguida se especificam. A
figura do professor assessor para as questões de foro disciplinar e um
espaço

denominado

“Sala

de

Moderação

de

Conflitos

Comportamentais” complementam-se e constituem o cerne desta
ação. Assim, sempre que, em sala de aula ocorra uma situação de
indisciplina em que o professor não conseguia resolver, deve solicitar a
intervenção do professor do GSC. Este deslocar-se-á à sala de aula
onde procurará mediar o conflito no sentido da sua resolução. Caso não
seja possível solucionar o conflito, o aluno deverá acompanhar o
referido professor à sala de moderação de conflitos onde se acionará
todo o processo de registo e aplicação de medida disciplinar ao
envolvido

ou

aos

envolvidos

na

situação

de

indisciplina.

Os

encarregados de educação deverão ser de imediato informados da
ocorrência e convidados a ser parceiros na resolução da ocorrência.
Os alunos que em sala de aula não realizarem as tarefas
propostas pelos professores, devido a fatores a si imputados
(absentismo, atraso, desconcentração, falta de empenho, indisciplina),
deverão ficar a desenvolver ou concluir as referidas tarefas, após o fim
do seu turno letivo na “Sala de Trabalho Complementar”.
A informação da necessidade deste encaminhamento é dada
pelo professor da disciplina onde se verificou o incumprimento que,
através de documento próprio, indicará igualmente o trabalho a
desenvolver. Este processo implica que a informação da penalização
aplicada ao aluno seja transmitida ao seu encarregado de educação. A
Sala de Trabalho Complementar é supervisionada por professores ou
técnicos superiores.

avaliação

escolar na

do sucesso

no domínio

Ação de melhoria 1: Turmas constituídas por ritmos de aprendizagem
dos alunos

erna

Curricular

Gestão

Eixo 2 –

interna/ext

Ações de Melhoria

Eixo

Constituição de turmas em função dos ritmos de aprendizagens
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dos alunos (de acordo com os resultados obtidos pelos alunos nas
avaliações finais de ano letivo e com o parecer do professor
titular/diretor de turma), de modo a poder rentabilizar os recursos de
recuperação e de apoio em função das necessidades das turmas.
Ação de melhoria 4: Animação de pátios no 1º ciclo e Ludoteca
Nas escolas do 1º Ciclo: seleção do grupo dinamizador
conjugando o voluntariado, a eleição entre pares e o perfil de cada
aluno, por forma a integrar aqueles que apresentam características de
personalidade desafiadora e protagonistas da indisciplina, a par com
outros que se destacam como modelos de comportamento assertivo.
A Ludoteca como espaço de referência no Agrupamento quer
como fomentadora de várias atividades lúdicas e comemorativas ao
longo de todo o ano letivo, bem como como espaço de trabalho
voluntário dos alunos no sentido de se envolverem nas várias dinâmicas
da escola.

Ação de melhoria 6: Supervisão Pedagógica
Esta ação visa a melhoria do desempenho docente, de modo a
contribuir para a melhoria dos resultados escolares dos alunos apelando
à modificação de práticas pedagógicas. O supervisor deve ser entendido
como um recurso que auxilia o docente supervisionado, a trilhar o seu
próprio caminho de desenvolvimento.

Ação de melhoria 7: Monitorização e Avaliação
Generalização das conclusões do trabalho de monitorização
assertiva de ações de apoio à melhoria das aprendizagens através do
trabalho desenvolvido pela equipa de Avaliação Interna e pelo
Observatório de Qualidade.

comunid

envolvi

domínio

ade no

ade

da

Ação de melhoria 5: Cardoso Lopes & Família (GAAF)
do

comunid

se

Parceria

Eixo 3 –

mento

Ações de Melhoria

Eixo

O Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF) surgiu
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no âmbito do Projeto TEIP e tem como finalidade contribuir para
o crescimento harmonioso e global do aluno, assim como
pretende promover a família nas suas diferentes dimensões
garantindo um ambiente mais humanizado e facilitador da
integração escolar e social. Nesse sentido, procurou-se dinamizar
um trabalho de parceria entre os Professores Titulares de
Turma/Diretores de Turma com os Encarregados de Educação e os
parceiros da comunidade ao nível da promoção dos direitos das
crianças e dos jovens e ao nível dos apoios sociais.



No âmbito do programa TEIP são produzidos relatórios semestrais pedidos pela DGE.
Este relatório é produzido pela Coordenadora TEIP, em parceria com a Direção do
Agrupamento e com elementos do Observatório de Qualidade;



Os relatórios TEIP são públicos e podem ser consultados pois encontram-se
arquivados em suporte digital;
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Parte VI

1.Conclusões


As conclusões, na forma de análise SWOT, resultaram de uma reflexão conjunta, a
partir dos vários documentos produzidos pelo Observatório de Qualidade, no âmbito
do modelo de autoavaliação do Agrupamento.

1.1. Pontos Fortes
__________________________________________________________________________________

 Existência de uma liderança forte.
 Existência de uma cultura facilitadora do trabalho colaborativo entre docentes.
 Confiança na prática pedagógica da escola/professores.
 Disponibilidade docente para gerir a diferença em qualquer grupo turma.
 Práticas experimentais no processo de ensino e aprendizagem (divisão de turmas).
 Existência de percursos alternativos com sucesso educativo.
 Taxa de abandono escolar residual.
 Participação da escola no Projeto ESCXEL.
 Projeto SEMEIA – Semestralidade do ano letivo.
 Monitorização pelo Observatório de Qualidade segundo as solicitações da EPIPSE no
âmbito do TEIP.
 Abertura à comunidade envolvente, reconhecida e reconhecida, através de parcerias
reais.
 Existência de uma equipa multidisciplinar disposta a colaborar com a comunidade
educativa.
 Partilha de boas práticas com evidência nas Jornadas Pedagógica e nos momentos de
monitorização das Ações TEIP.
 Trabalho realizado no domínio da autoavaliação, com reflexos positivos no planeamento
estratégico e na definição de ações de aperfeiçoamento centradas nos processos de ensino
e de aprendizagem, com vista à melhoria dos resultados escolares.
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1.2. Pontos fracos
________________________________________________________


Resultados escolares ainda abaixo da média nacional nas disciplinas de Português e

Matemática 9ºano no Ranking de escolas;


Reduzida articulação vertical no âmbito da gestão curricular.



Processos de articulação vertical ainda pouco consistentes.



Pouco envolvimento e participação dos alunos nos processos de decisão;

1.3. Oportunidades
________________________________________________________
 Abertura por parte das instituições locais para colaboração com a UO.
 Recursos provenientes do TEIP.
 Projeto ESCXEL.
 Projeto SEMEIA
 Existência de agrupamentos TEIP na mesma área geográfica que facilitam a partilha de
experiências.
 Existência de um centro de formação da associação de escolas (CFAECA) que permite
uma execução do plano de formação e uma melhor rentabilização dos recursos.
 Forte colaboração entre a autarquia local e o agrupamento com relevo na melhoria da
prestação de serviço educativo.
 Associações de Pais e Encarregados de Educação disponíveis para colaborarem com a UO.

1.4. Constrangimentos
________________________________________________________
 45,8% de alunos carenciados beneficiários do ASE.
 Alguns alunos em risco de exclusão social.
 A não existência, por parte de todos os alunos, a meios informáticos ou à Internet;
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