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Introdução 

 

Com a publicação da Lei n.º 31/2002, de 20 de dezembro (Lei do Sistema de Avaliação da 

Educação e do Ensino não Superior) é sublinhado que, para além da sujeição a uma avaliação 

externa por parte das escolas, a autoavaliação das mesmas passa a ter um caráter obrigatório e 

permanente. Mais tarde, através do Decreto-Lei n.º 137/2012, é concretizada uma segunda 

alteração ao Decreto-Lei n.º 75/2008, que aprova o regime jurídico de autonomia, administração e 

gestão dos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, 

em que se considera, no seu artigo 9.º, o relatório de autoavaliação como um instrumento de 

autonomia dos agrupamentos de escolas e das escolas não agrupadas, sendo caracterizado como 

“… 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.”  

Assim, a avaliação interna deverá ser entendida como um processo que procura a promoção de 

uma cultura de responsabilidade, exigência e qualidade das escolas, contribuindo para a 

compreensão e regulação do processo de ensino e de aprendizagem e a reflexão sobre as práticas 

correntes, procurando, desta forma, a busca de soluções e a correção de procedimentos, no 

sentido do máximo ganho de eficácia e na procura de alcançar o estatuto de uma escola de 

excelência. 

Mais uma vez, este foi um ano letivo atípico, que teve o seu início sob a influência da Covid_19, 

com regras concretas emanadas pela DGS e que foram rigorosamente cumpridas no AEA. Com o 

agravamento da pandemia, veio novo confinamento e aulas em E@D mostrando-se o AEA à altura 

para cumprir com esta missão. 
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1. Metodologia Adotada 

 

1.1. Equipa de Autoavaliação 

No ano letivo 2020/2021, a equipa de autoavaliação do AEA era constituída pelos seguintes 

elementos: 

Diretora: Anabela Soares; 

Equipa de Autoavaliação: Ana Cristina Branco; Dalila João Santos; Miquelina Fernanda Mendes; 

Sara Gameiro. 

Equipa Alargada: Lígia Gouveia, Encarregada Operacional; José Carlos Tavares, assistente Técnico 

do AE Arganil; Sandra Gouveia, Educadora de Infância; António Seco, docente do 1CEB; José Luís 

Morais Fernandes, Professor do AE Arganil; Marta Mendes, Presidente da Associação de Pais; 

Paula Almeida, Membro da Associação de Pais; Larissa Nogueira, Presidente da Associação de 

Estudantes; Joana Filipa Castanheira, 12 A-CT. 

O presente relatório foi elaborado pela Diretora, Anabela Soares, Docentes Cândida Lopes; Elsa 

Teixeira; Horácio Silva; Miquelina Mendes e Nuno Dâmaso. Para a sua elaboração foram 

consultados os relatórios das estruturas do AEA, as plataformas oficiais (MISI, InfoEscolas e 

INOVAR, software de gestão escolar, para registo de sumários e de toda a gestão dos alunos e do 

professor no dia-a-dia) e todos os documentos e legislação necessários, tendo os dados 

constantes, nessas fontes, sido posteriormente trabalhados, analisados e devidamente apurados 

conforme se pode constatar pelo documento ora apresentado. 

Para dar apoio a todo o processo, o Agrupamento de Escolas de Arganil continuou a recorrer à 

consultoria externa da empresa Another Step, Lda. 
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1.2. Atividades Desenvolvidas 

 

Ano letivo 2020-21 

              set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul 

Reuniões de Trabalho X X X X X X X X X X X 

Análise de documentação X X X X X X X X X X X 

Elaboração e apresentação de Relatórios X X X X 
   

X X X X 

Elaboração de indicadores X X X 
        

Levantamento de evidencias 
  

X X X 
   

X X X 

Formação 
           

PD X 
          

PND 
  

X 
        

EE 
 

X 
         

AL 
           

Ações de melhoria X X X X X X X X X X X 

Aplicação dos inquéritos 
       

X 
   

Divulgação dos resultados dos inquéritos 
          

X 

 

Tabela 1- Atividades Desenvolvidas 

 

A calendarização apresentada, a partir de 5 de fevereiro e até início do 3º período passou a ser 

feita online de acordo com o Plano de E@D realizando-se dessa forma, a generalidade das 

atividades previstas. Recorde-se que, a 22 de janeiro e por um período de duas semanas, tivemos 

uma paragem de todas as atividades letivas e, a 5 de fevereiro, tiveram início as aulas em E@D. O 

calendário escolar foi, assim, alterado e o início das aulas presenciais foi, de forma gradual, aberto 

durante o início do terceiro período. 
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2. Resultados 

 

Número de alunos/Distribuição por ciclos de ensino e salas/turmas 

No final do ano letivo, o número de alunos do Agrupamento por ciclo de ensino era o que se 

mostra na seguinte tabela: 

 Ciclo de 
Ensino 

Pré-
escolar 

1º CEB 2º CEB 3º CEB Sec_CCH Sec_Prof Total 

2020-2021 Nº de 
alunos 

180 300 178 242 136 169 1225 

2019/2020 Nº de 
alunos 

186 319 160 234 138 172 1209 

 

Tabela 2 -Número de alunos 

Fonte: Relatórios coordenadores 

Comparativamente com o mesmo período do ano transato, verificamos que há ligeiras oscilações 

no número de alunos por ciclo com tendência de redução com exceção do 2º e 3ºCEB onde se 

verificou um ligeiro aumento, tal como se demonstra no gráfico que se segue: 

Gráfico 1 - Comparativo número de alunos 

 

Fonte: Relatórios Coordenadores 
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Número de turmas/salas do Pré-Escolar ao Ensino Secundário - 2020/2021: 

Gráfico 2 - Nº de Salas/turmas 

 

Do Gráfico anterior (Gráfico 1) pode constatar-se a existência de onze salas na Educação Pré-

Escolar com a seguinte distribuição: três em Arganil, duas em Coja, Sarzedo e São Martinho da 

Cortiça, e uma em Pomares e Pombeiro. 

O 1.º Ciclo do Ensino Básico (1.º CEB) constituiu-se com oito turmas em Arganil, quatro em Coja, 

três em São Martinho da Cortiça, duas no Sarzedo e uma em Pomares e Pombeiro, num total de 

dezanove turmas.  

Ao nível dos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico (2.º e 3.º CEB) há a referir a presença de sete turmas 

em Arganil e três em Coja (2.º CEB), quatro delas incluem alunos do Ensino Articulado; dez turmas 

em Arganil e quatro em Coja (3.º CEB), quatro delas incluem alunos do Ensino articulado, num 

universo de vinte e quatro turmas. 

No ensino Secundário, verifica-se a existência de quinze turmas: seis nos cursos Científicos 

Humanísticos (três desdobradas em CSE e LH) e nove nos cursos Profissionais (também nestes 

cursos, há turmas que agrupam dois cursos. No entanto, o apuramento do indicador é por curso – 

Exemplo: Curso Profissional de Técnico de Desporto/Curso Profissional de Técnico de Auxiliar de 

Saúde), com um total de vinte e um cursos. 

Comparando o número de salas/turmas com as existentes no ano letivo anterior, verifica-se que, 

de uma forma geral, há menos turmas no AEA. Embora no ensino Pré-escolar se mantenham as 

onze salas e no 2ºCEB e no 3º CEB se contabilize mais uma turma, no 1º ciclo há menos uma 

turma, no Sec_CCH menos três turmas e no Sec_Prof menos 5 turmas, tal como se representa no 

gráfico seguinte: 

11 

19 

10 
14 

6 
9 

Nº de Salas/turmas 

Pré 1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo Sec_CCH Sec_Prof
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Gráfico 3 - Comparativo nº de salas/turmas 

 

 

 

2.1. Resultados Académicos 

2.1.1. Resultados do Ensino Básico Geral 

Ensino Pré-Escolar 

A avaliação das crianças na Educação Pré-Escolar visa apoiar o processo educativo, permitindo 

ajustar metodologias e recursos de acordo com as necessidades e interesses das crianças. Entende 

o desenvolvimento e a aprendizagem como vertentes indissociáveis no processo de evolução da 

criança. Considera os princípios subjacentes à organização e gestão do currículo definidos nas 

Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (OCEPE), utiliza técnicas e instrumentos de 

observação e registo diversificados e tem um caráter contínuo, formativo e holístico, valorizando-

se os progressos das crianças e a sua participação no processo avaliativo. 

Regista-se no ano em análise a existência de um número considerável de crianças com 

dificuldades, para as quais foram delineados vários apoios. 

O Serviço Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI) apoiou 22 crianças dos diversos 

Jardins de Infância do AEA e a articulação com o docente titular permitiu que o apoio fosse ao 

encontro dos conteúdos trabalhados e se centrasse nas dificuldades da criança. 

Das 180 crianças dos Jardins de Infância do Agrupamento de Escolas de Arganil, 60 transitam para 

o 1.º CEB e dessas, 18 (30%) transitam com dificuldades. Este facto manifesta uma clara melhoria 
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de resultados face ao ano letivo anterior onde 30 crianças (correspondendo a 49,18%) transitaram 

com dificuldades, tal como se verifica no gráfico seguinte: 

Gráfico 4 - Transitam para o 1º CEB com dificuldades 

 

A Equipa Multidisciplinar – medida promovida pelo Município de Arganil em parceria e articulação 

com a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC), envolvendo, o Agrupamento 

de Escolas de Arganil, irá dar continuidade ao desenvolvimento do projeto das Equipas 

Multidisciplinares de Intervenção Multinível no âmbito do Plano Intermunicipal de Prevenção do 

Abandono Escolar e Promoção do Sucesso Educativo da Região de Coimbra. É uma medida do 

Plano de Combate ao Insucesso composta por 4 elementos que intervêm junto de todas as 

crianças do Pré-escolar, com uma regularidade semanal. Dela fazem parte um professor de 

Música, uma professora de Inglês, uma professora de Artes Performativas e um professor de 

Atividade Física e Desportiva.  

 

Percursos diretos de sucesso 

No presente ano letivo não poderemos falar em Percursos Diretos de Sucesso, uma vez que, tal 

como aconteceu no ano letivo transato, os exames foram cancelados para os alunos do 9º ano de 

escolaridade e perderam o carácter obrigatório para conclusão para os alunos do 12º ano, tendo 

estes realizado exame apenas às disciplinas necessárias para ingresso no Ensino Superior ou nem 

realizaram exame a qualquer disciplina. Assim, a nossa análise prendeu-se com o número de 

alunos que terminaram os respetivos ciclos dentro do tempo esperado sendo esse o nosso 

entendimento do indicador “Percursos Diretos de Sucesso” no ano letivo em causa. Foi feita a 
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análise detalhada do percurso dos alunos que realizaram exames no 12º ano e que concorreram 

ao ensino superior, assim como dos alunos dos Cursos Profissionais. 

 

Ensino Básico 

No gráfico seguinte, mostra-se o número de alunos do Ensino Básico que terminaram os 

respetivos ciclos no ano letivo 2020/2021: 

Gráfico 5 - Número de alunos que concluiu o Ensino Básico Geral 

 

Conclusão no tempo esperado – “Percursos diretos de sucesso” 

Ciclo de Ensino 1.º CEB 2.º CEB 3.º CEB 

Total de alunos 79 77 89 

Conclusão no tempo esperado 74 75 84 

Tabela 3 - Número de alunos que conclui o Ensino Básico Geral no tempo esperado 

 

Dos dados pode aferir-se que 93,7% dos alunos (74 num total de 79) fizeram um percurso direto 

de sucesso no 1.º CEB. Transitaram para o 5.º ano de escolaridade a totalidade dos 79 alunos 

inscritos mantendo-se, aliás, o registo dos três últimos anos letivos. 

No 2.º e 3.º CEB todos os discentes inscritos, 75 (menos os 2 transferidos) (97,4% de percursos 

diretos de sucesso) e 84 (menos 5 transferidos) (94,38% de percursos diretos de sucesso), 

respetivamente, finalizaram com sucesso o seu trajeto escolar.  

79 77 
89 

79 75 
84 

2 5 

1º CEB 2º CEB 3º CEB

Número de alunos que concluiu o 
Ensino Básico Geral 
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Uma vez que o Projeto Educativo (PE) do AEA tinha como meta a melhoria da percentagem de 

alunos que concluem os respetivos ciclos no tempo esperado, verifica-se que no ano letivo 

2019/2020 fizeram um percurso direto de sucesso no 1º ciclo 89,47% dos alunos e em 2020/2021 

essa percentagem aumentou para 93,7%. Este é um facto muito positivo mas ligeiramente abaixo 

da Meta estabelecida de 94,03%. Já no que respeita ao 2º e 3º ciclo, regista-se uma diminuição na 

percentagem de alunos com percursos diretos de sucesso. No ano letivo 2019/2020 a 

percentagem é de 100% para o 2º e 3º ciclos e no ano letivo 2020/2021 é de 97,4% e 94,8% 

respetivamente. Esta diminuição deve-se ao elevado número de alunos transferidos tal como 

referido anteriormente.  

Globalmente, a taxa de conclusão, em termos de percursos diretos de sucesso, foi de 95,10% no 

Ensino Básico Geral.  

Em termos da promoção da qualidade de sucesso, verifica-se que, no 1º ciclo, a taxa de alunos que 

transita sem qualquer menção “Insuficiente” é de 96,7%, não atingindo a meta do PE_2019/2023 

que estabelece um aumento de 3% em cada ano letivo partindo da situação inicial de 94,03%. Nos 

2º e 3º ciclos a taxa de alunos que transitam com níveis superiores ou iguais a 3 é de 84,95% e de 

65,10%, respetivamente. Também nestes ciclos a meta do PE_2019/2023 não foi alcançada uma 

vez que partia da situação inicial de 79,74% para o 2º ciclo e de 61,70% para o 3º ciclo.  

Não se verificaram retenções nos 2º e 3º ciclos do Ensino Básico. 

 

 

2.1.2. Resultados do Ensino Secundário Científico-Humanísticos e do Ensino Secundário 

Profissional 

 

Ensino Secundário Científico-Humanísticos 

No que se refere aos resultados do Ensino Secundário Científico-Humanísticos, apresenta-se uma 

análise comparativa dos dois anos letivos, 2019/2020 e 2020/2021, apresentando-se as respetivas 

taxas de sucesso dos diferentes anos de escolaridade, 10, 11º e 12º anos. 

 Ano Letivo 2019/2020 Ano Letivo 2020/2021 

Ano de 
Escolaridade 

10º 11º 12º Global 10º 11º 12º Global 

Sucesso % 100,00 100,00 89,58 96,35 91,49 100,00 97,87 96,32 

Nacional % 91,00 96,90 81,80 90,07 89,80 96,90 85,8 90,80 

Tabela 4 - Taxa de sucesso/insucesso dos Cursos Científico-Humanísticos 
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Por consulta da tabela 4 pode verificar-se que as taxas de sucesso dos anos letivos em análise são 

muito positivas, dado que são superiores às taxas nacionais em todos os anos de escolaridade. 

Além disso verifica-se que a taxa de sucesso do 11º anos, se mantem nos 100% nos anos letivos 

2019/2020 e 2020/2021 e regista-se uma melhoria significativa da taxa de sucesso no 12º. No que 

se refere ao 10º ano de escolaridade e de acordo com os dados da plataforma MISI, regista-se 

uma diminuição do sucesso relativamente ao ano letivo de 2020/2021 quando comparado com o 

ano letivo anterior, o que também se verifica a nível nacional. Assim pode inferir-se que os 

resultados académicos dos alunos de CCH do agrupamento seguem os resultados nacionais 

embora com um desvio positivo. Refira-se, ainda, que relativamente ao 12º ano os dados internos 

da escola provenientes dos relatórios dos coordenadores indicam uma taxa de sucesso de 100%, 

discrepância em relação aos dados da plataforma MISI, deve-se a um aluno transferido que foi 

incluído nos dados nacionais como não tendo concluído. 

Relativamente às taxas de transição/conclusão verifica-se que, com exceção do 10º ano de 

escolaridade, estas taxas mantiveram-se ou ficaram acima das verificadas no ano letivo anterior. 

De facto, no 10º ano de escolaridade a taxa de transição foi de 93,62% e no ano letivo anterior foi 

de 100%. No 11º ano de escolaridade manteve-se a taxa de 100% já verificada no ano letivo 

transato e no 12º ano, a taxa de conclusão de 100% superou a do ano letivo anterior que se situou 

em 81,40%. Em todos os anos as taxas apresentadas cumprem largamente o objetivo traçado nas 

Metas do PE de aumentar entre 1% e 3% em cada ano letivo estes valores, que partiam da 

situação inicial de 88,68%, 80, 77% e 67,27% respetivamente para o 10º, 11º e 12º anos de 

escolaridade. 

No que diz respeito à qualidade do sucesso (classificações acima de 13 valores – maior ou igual a 

14 valores), verifica-se que no 10º ano essa taxa se situa em 65,96%, acima da taxa de 60,97% 

verificada no ano letivo anterior. No 11º ano, a qualidade do sucesso é de 85,71%, acima da taxa 

de 75,51% atingida no ano letivo anterior e no 12º ano de escolaridade a taxa de qualidade do 

sucesso é de 95,74%, acima da verificada no ano letivo transato (83,33%). Verifica-se, por isso, que 

a Meta do PE de aumentar de 1% a 4% a taxa de alunos com classificações acima de 13 valores foi 

claramente cumprida.  

Relativamente à percentagem de alunos que transita sem qualquer classificação inferior a 10 

valores, verificou-se uma ligeira descida quando comparada com o ano letivo anterior o que não 

permitiu atingir a meta do PE de melhorar o sucesso perfeito em 3%. 
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Percursos diretos de sucesso (ciclo de formação 2018/2021): 

 2018/2019 2020/2021  

 Nº de alunos inscritos 
no 10º ano vindos 
diretamente do 3º 
ciclo 

Nº de alunos que 
concluiu o 
secundário ao fim 
de 3 anos vindos 
diretamente do 3º 
ciclo 

% de “Percursos 
diretos de 
sucesso” 

CT 29 20 68,97% 

CSE 6 4 66,67% 

LH 14 11 78,57% 

Tabela 5 - Percursos diretos de sucesso 

 

Como se verifica na tabela, a percentagem de percursos diretos nos três cursos científico 

humanístico situa-se entre os 66,67% e os 78,57%. Esta baixa percentagem de percursos diretos 

não significa que os alunos não tenham terminado o Ensino Secundário em três anos uma vez que, 

durante o 1º período do ano letivo 2018/2019 se verificaram mudanças de curso (para outro CCH 

ou para um CP) tendo terminado o curso para o qual foram transferidos no presente ano letivo. 

 

 

Acesso ao ensino superior 

De seguida apresenta-se uma análise do processo de candidatura e colocação dos alunos do AEA, 

ao ensino superior. 

1ª Fase de candidatura 

No que concerne à 1ª fase de candidatura, dos alunos que frequentaram o 12º ano no ano letivo 

2020/2021, em cursos científico humanísticos, constata-se que dos 47 alunos que concluíram o 

12º ano (100%) apenas 36 se candidataram ao ensino superior, ou seja 23,4 % dos alunos não se 

candidataram. Tendo em conta que esta tipologia de oferta de escola tem como objetivo o 

prosseguimento de estudos, é importante indagar os motivos desta taxa tão elevada de alunos 

que não se candidatam. Ainda a este propósito, refere-se que a percentagem de alunos que não 

concorre ao ensino superior é de 9,1% no curso de Ciências e Tecnologias, 40% no curso de 

Línguas e Humanidades e 30% no curso de Ciências Socioeconómicas, concluindo-se que a esta 

situação é mais evidente nos cursos de Línguas e Humanidades e Ciências Socioeconómicas. 
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Fazendo uma comparação com o ano letivo 2019/2020, pode constatar-se que a percentagem de 

alunos que se candidata ao ensino superior aumenta nos cursos CT mas diminui significativamente 

no curso LH, verificando-se que dos 15 alunos de LH com a oferta de escola concluída apenas 9 se 

candidatam ao ensino superior na 1ª fase de candidaturas. 

Comparando o número de alunos que se candidatam, com os que conseguem colocação verifica-

se uma elevada percentagem em todos os cursos, sempre superior a 80% nos dois anos letivos em 

análise. 

Globalmente, em 2020, 88% dos alunos que concluíram o ensino secundário procedem à 

candidatura na 1ª fase e desses 87% conseguem colocação. Em 2021, apenas 76,7% dos alunos se 

candidatam na 1ª fase e desses 83,3% conseguem colocação no ensino superior. 

 2019/2020 2020/2021 

 Oferta de 
escola 

concluída 
dos cursos 
científico 

humanísticos 

Alunos 
candidatos 
ao Ensino 
Superior 

(Nºde 
alunos)/(%) 

Alunos 
colocados 
no Ensino 
Superior 

(Nºde 
alunos)/(%) 

Oferta de 
escola 

concluída dos 
cursos 

científico 
humanísticos 

Alunos 
candidatos 
ao Ensino 
Superior 

(Nºde 
alunos)/(%) 

Alunos 
colocados no 

Ensino 
Superior 

(Nºde 
alunos)/(%) 

CT 25 22/(88%) 20/(91%) 22 20/(91%) 16/(80%) 

LH 18 16/(89%) 13/(81%) 15 9/60%) 8/(89%) 

CSE ------- -------- ------- 10 7/(70%) 6(86%) 

Total 43 38/(88%) 33/(87%) 47 * 36/ (76,6%) 30 (83,3%) 
Tabela 6 - alunos que concluíram o ensino secundário 

*Os dados da plataforma MISI consideram apenas 46 alunos 

Numa análise mais fina dos resultados das colocações no Ensino Superior, em 2020 e em 2021, 

apresentam-se os dados relativos à tipologia de estabelecimentos de ensino superior (Politécnico 

ou Universidade) bem como ordem de preferência da candidatura. Nesta análise são tidos em 

conta todos os alunos candidatos ao ensino superior: alunos dos cursos CCH, dos CP e ainda os 

que tendo concluído o 12º ano em anos letivos anteriores se candidataram em 2020 e/ou em 

2021, bem como alunos externos (indicados na tabela seguinte com a designação “outros”). 

 Alunos candidatos ao Ensino Superior Alunos colocados no Ensino Superior 

Nº de alunos 2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021 

CCH 38 36 33 30 

CP 4 7 3 6 

Outros 12 12 9 8 

Total 54 55 45 44 
Tabela 7 - Ensino Secundário 

 

Tendo em conta os dados da tabela 7, verifica-se que os alunos dos CCH são em maior número 

relativamente ao número de alunos dos CP, o que está de acordo com o espectável dado o perfil 
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dos alunos que frequentam estes cursos. No entanto constata-se uma elevada taxa de colocação 

dos alunos provenientes de CP pois em 2020 dos 4 alunos que se candidataram 3 foram colocados 

o que corresponde a uma percentagem de colocação de 75% De modo semelhante em 2021 dos 7 

alunos de CP que se candidatam, 6 conseguem colocação o que corresponde a uma taxa de 

colocação de 86%. A taxa de colocação de alunos que frequentaram CCH é de 87% em 2020 e 83% 

em 2021.  

Gráfico 6 - Alunos colocados no Ensino Superior 1ª fase 

 

 

Gráfico 7 - Tipo de Ensino 

 

 

Da análise do gráfico 7 pode verificar-se que há uma diferença significativa no que respeita ao tipo 

de ensino do ano 2020 para o ano 2021. Nos CCH o número de alunos colocados em ensino 
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universitário é de 57% em 2021 e apenas 39% em 2020. Este aumento de alunos de CCH no ensino 

universitário corresponde obviamente a uma diminuição no ensino politécnico, 61% em 2020 e 

43% em 2021. Curiosamente nos alunos provenientes de CP acontece o inverso, verificando-se 

uma percentagem de alunos colocados no ensino universitário de 17% em 2021 e 67% em 2020.  

Apresenta-se também uma análise da ordem de preferência de colocação. 

Gráfico 8 - Preferência de Colocação 

 

 

Pode verificar-se que em 2021 são colocados na primeira preferência 47% alunos de CCH, 83% dos 

alunos de CP e 63% dos restantes alunos. Quanto à segunda preferência, 20% corresponde a 

alunos de CCH, 17% a alunos de CP 13% dos restantes. Há ainda a registar 17% de alunos de CCH 

que são colocados na 3ª preferências, 10% na quarta preferência e 7% na quinta opção. É nos 

cursos científico humanísticos que se verifica uma maior dispersão na ordem de preferência de 

colocação. Nos alunos de CP todos os alunos são colocados na primeira ou na segunda opção. 

Em 2020 a situação é semelhante no que concerne aos CCH, verificando-se que 48% dos alunos é 

colocado na 1ª opção, e os restantes distribuem-se pelas 2ª, 3ª, 4ª e 5ª opção em percentagens, 

15%, 24%, 6%, 3% e 3% respetivamente. 

Nos alunos dos CP a dispersão é muito menor, verificando-se que quase todos conseguem 

colocação na 1ª opção, 83% e 17% na 2ª opção em 2021. Em 2020 todos os alunos de CP são 

colocados na 1ª opção (100%).  
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2ª Fase de candidatura 

Fazendo o mesmo tipo de análise para a 2ª fase de candidaturas, é de salientar que em 2021, dos 

26 alunos candidatos, 21 já se tinham candidatado na 1ª fase. Desses apenas 12 conseguiram 

colocação sendo que 7 mudaram de curso e 5 conseguiram colocação pela primeira vez. Dos 14 

não colocados, 6 pretendiam mudar de curso e 8 alunos não conseguiram colocação em nenhum 

curso. 

Da análise da candidatura na 2ª fase em 2020, contam-se 22 candidatos dos quais 19 já tinham 

sido candidatos na 1ª fase. Desses 3 mudaram de curso, 8 não conseguiram mudar de curso, 5 

conseguiram a primeira colocação e 3 não foram colocados em nenhuma das fases de 

candidatura. 

 

Ensino Secundário Profissional 

Considerando os 3 anos de formação dos cursos profissionais, verifica-se que cerca de 85% 

dos alunos apresenta todos os módulos concluídos, correspondendo, em termos de 

aproveitamento, a uma apreciação de Bom. 

Gráfico 9 - Aproveitamento - 3.º período - média turma/média global 

 

 

Gráfico 10 - Aproveitamento – % alunos com todos módulos concluídos (MC)/ por concluir (MpC) no final 3.º período (2020-

2021) 
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Gráfico 11 - Aproveitamento – % alunos com todos módulos concluídos (MC)/ por concluir (MpC) 

 

 

Dos 169 alunos avaliados no final do terceiro período, 144 alunos (85%) concluíram todos 

os módulos lecionados. A meta traçada no PE, para melhorar a qualidade do sucesso escolar nos 

cursos profissionais, é de aumentar em 3% o número de alunos que transita com todos os 

módulos concluídos, a partir do valor de partida de 78,05%, o que foi alcançado no ano letivo de 

2020/2021. 
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Gráfico 12 - Aproveitamento global – ciclo de formação 2018-2021 

 

Tendo em conta o ciclo de formação 2018-2021, nomeadamente a totalidade dos módulos 

lecionados e concluídos até ao momento, as turmas do 12D_Desp, 12D_TAS e 12F-Mult, 

apresentam 100% dos alunos com todos os módulos concluídos. As turmas do 12E_Mec e 

12E_TAR apresentam um total de 6 alunos com módulos por concluir.  

 

Gráfico 13 - Aproveitamento global – ciclo de formação 2019-2022 

 

No ciclo de formação 2019-2022, destaca-se a turma do 11D_Desp em que 100% dos 

alunos apresentam todos os módulos concluídos, contrastando com a turma do 11E_Mec, com 

30% dos alunos a apresentarem três e/ou mais módulos por concluir. 
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Gráfico 14 - Aproveitamento – taxas transição/ conclusão – 3.º Período 

 

O gráfico anterior, mostra-nos, que no final do ano letivo anterior, dos 105 alunos inscritos 

no 10.º e 11.º anos de escolaridade, transitam 103 alunos, o que corresponde a uma percentagem 

de 98,10%, cumprindo com a meta do Projeto Educativo “Manter a taxa de continuidade em cada 

curso do ensino profissional igual ou superior a 70%”. 

Os dois gráficos a seguir apresentados, permitem analisar o ciclo de formação 2018/2021, tendo 

em conta o número de alunos que ingressaram nestes cursos em 2018 e os que os efetivamente 

os concluem no ano letivo 2020/2021. Como se pode observar nos dois gráficos, no total dos 

cursos, a taxa de conclusão é de 76,32%, atingindo a meta traçada (indicador n.º 4 do EQAVET – 

acima dos 65%), para este ciclo de formação, com uma taxa de desistência de 17,11%, inferior à 

meta definida para este ano (22%). É de destacar, que, de acordo a monitorização EQAVET, a 

conclusão em tempo previsto pode ser feita até ao final do ano civil de 2021, coincidindo com a 

época extraordinária de avaliação de dezembro. Assim e tendo em conta a meta traçada para este 

ciclo de formação os resultados alcançados, até ao momento, ultrapassam a meta traçada, em 11 

pontos percentuais (11,32). No ciclo formativo anterior (2017/2020), a taxa de conclusão foi de 

63,24%, registando-se, portanto, uma melhoria significativa. 
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Gráfico 15 - Aproveitamento – ciclo de formação 2018/2021 – Fonte: mapas EQAVET Inovar 
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Gráfico 16 - EQAVET-Indicador n.º 4a) - Taxa de Conclusão dos cursos (2018/2021) 

 

CICLO DE FORMAÇÃO – 2018/2021 

Ingresso 76 

N.º de alunos que concluiu (até 31 de julho) 58 

Desistências 13 

Não aprovados 5 

Tabela 8 - Ciclo de Formação 
 

A tabela permite analisar o ciclo de formação 2018/2021, tendo em conta o número de 

alunos que ingressaram nestes cursos em 2018 e os que os efetivamente os concluíram no ano 

letivo 2020/2021.  

Globalmente, os resultados atingidos foram positivos: no 10.º e 11.º anos de 

escolaridade, a taxa de transição foi de 98%; o ciclo de formação 2018-2021 regista, até ao 

momento, e face aos alunos inscritos no 12.º ano, uma taxa de conclusão de 91%; a 

percentagem de alunos que concluíram todos os módulos lecionados foi de 85%; superaram-se 

as metas traçadas para a percentagem de alunos com médias superiores a 13 valores (80% no 

10.º ano; 59% no 11.º ano e 75% no 12.º ano). 
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PROVAS DE APTIDÃO PROFISSIONAL (PAP) 

No último ano do curso, os alunos desenvolvem uma Prova de Aptidão Profissional 

(PAP) que, no final do ano, defendem perante um júri. Com a entrada em vigor do Decreto-Lei 

n.º 55/2018, de 6 de julho, esta prova integra a avaliação externa destes cursos. 

Gráfico 17 - PAP – Classificações finais - ciclo de formação 2018/2021 

 

Como se pode constatar no gráfico anterior, dos 64 alunos inscritos, 63 alunos 

defenderam o seu projeto e todos concluíram com sucesso a PAP - 13 alunos (21%) obtiveram 

classificações entre os 10 e 13 valores; 32 alunos (51%) conseguiram classificações entre os 14 e 

os 17 valores e 18 alunos (29%) alcançaram classificações entre os 18 e os 20 valores. Apenas 

um aluno, com medidas adicionais, não realizou a PAP. 

 

FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO (FCT) 

Os alunos estagiaram em diversas empresas e instituições dos concelhos de Arganil, 

Góis, Pampilhosa da Serra, Coimbra, Tábua, Cartaxo e Base Aérea de Monte Real. 

Os discentes do ciclo de formação 2018/2021 iniciaram a FCT no mês de abril de 2021, à 

exceção dos do curso profissional Técnico de Desporto (12D_Desp) que realizaram Prática 

Simulada (para os alunos com mais horas de estágio em falta, devido à situação de pandemia), 

em substituição da FCT e começaram no dia 8 de março. 
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Os alunos do ciclo de formação 2019/2022 realizaram a FCT entre abril e maio de 2021. 

 

Gráfico 18 - FCT – ciclo de formação 2019-2022 

 

Como se pode verificar no gráfico anterior, e no total dos 5 cursos, cerca de 84% dos 

alunos obteve classificações acima dos 14 valores e 47% dos alunos obteve classificações entre 

os 18 e os 20 valores neste primeiro ano de estágio. 

 

Gráfico 19 - FCT – ciclo de formação 2018-2021 

 

No final do ciclo de formação 2018-2021, 60 alunos concluíram com sucesso o total de 

600 horas da formação em contexto de trabalho, como se pode verificar no gráfico n.º 19. 

Cerca de 47% dos alunos obteve classificações entre os 14 e os 17 valores e 48% dos alunos 

alcançaram classificações iguais ou superiores a 18 valores. De salientar que os 4 alunos com 
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medidas adicionais realizaram TVPE e, no ano letivo de 2020/2021, concluíram 300 horas de 

FCT. 

A integração dos alunos nos locais de estágio foi também muito positiva e evidenciaram, 

também, boas capacidades técnicas. Como reflexo desse trabalho, salienta-se o convite para 

receberem novamente os alunos do Agrupamento. 

Neste ano letivo, foi também possível concretizar a mobilidade em Sofia, Bulgária, para 

6 alunas finalistas do curso de turismo ambiental e rural e de multimédia, no âmbito do projeto 

Erasmus +, no setor do Ensino e Formação Profissional (KA1), com a candidatura BYTE – Boost 

Your Training Experience. 

Em relação aos Cursos Profissionais, convém salientar a importância do Quadro EQAVET - 

Quadro Referência Europeu de Garantia da Qualidade para o Ensino e Formação Profissionais, 

que tem como finalidade, atuar ao nível das condições conducentes à melhoria da qualidade, 

da eficácia e da eficiência do sistema de educação e formação profissional (EFP) no espaço 

europeu, colocando à disposição das autoridades e dos operadores da EFP ferramentas comuns 

para a gestão da qualidade, assentes numa forte articulação entre os diferentes “stakeholders” 

(decisores políticos, organismos reguladores, operadores de EFP, alunos/formandos, 

profissionais de EFP e de orientação, encarregados de educação, empresários e outros 

parceiros sociais) e no desenvolvimento, monitorização, avaliação e melhoria contínua da 

eficiência da oferta formativa.  

Após a auditoria e de acordo com o relatório final de verificação de conformidade, a ANQEP, 

atribuiu à Escola Secundária de Arganil, o Selo de Conformidade EQAVET (três anos – Grau 

avançado de alinhamento), num sistema alinhado com o Quadro de Referência Europeu de 

Garantia da Qualidade para o Ensino e Formação Profissional, em julho de 2020. 

O quadro EQAVET é constituído por um vasto conjunto de indicadores, mas numa primeira 

fase, de implementação do Quadro EQAVET, foram analisados um conjunto de três indicadores, 

que permitiram obter informação para a Fase de revisão no processo cíclico de melhoria 

contínua da oferta de EFP, a saber:  

 Indicador n.º 4 - Taxa de conclusão em cursos de Ensino e Formação Profissional (EFP):  

a) Percentagem de alunos /formandos que completam cursos de EFP inicial (isto é que obtêm 

uma qualificação) em relação ao total dos alunos/formandos que ingressam nesses cursos.  

 Indicador n.º 5 - Taxa de colocação após conclusão de cursos de EFP:  
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a) Proporção de alunos /formandos que completam um curso de EFP e que estão no mercado 

de trabalho, em formação (incluindo nível superior) ou outros destinos, no período de 12-36 

meses após a conclusão do curso. 

 Indicador n.º 6 - Utilização das competências adquiridas no local de trabalho:  

a) Percentagem de alunos/formandos que completam um curso de EFP e que trabalham em 

profissões diretamente relacionadas com o curso/Área de Educação e Formação que 

concluíram.  

b) Percentagem de empregadores que estão satisfeitos com os formandos que completaram 

um curso de EFP.  

É de louvar que a escola, presentemente, está acima da meta estabelecida em todos os 

indicadores supracitados. 

 

 

2.1.3. Resultados de outras ofertas formativas 

No ano letivo 2020/2021 frequentaram o Ensino Articulado, no 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, 42 

alunos, tendo concluído esta oferta formativa dentro do número de anos previsto (dois ou três anos, 

respetivamente), correspondendo, assim, a uma taxa de conclusão de 100%. Comparativamente com o 

ano transacto (9 alunos), verificou-se um substancial aumento do número de alunos neste tipo de oferta 

educativa, com um aumento de aproximadamente 466,67%. 

19 alunos do 2º ao 7º ano de escolaridade frequentaram o Ensino doméstico e um aluno do 6º ano 

estava na modalidade de Ensino Individual. 

Fontes: NOVAR; Relatório EMAEI; Relatório Final 2021- Agrupamento, Arganil - Pólo Música Coimbra 

 

 

2.1.4. Resultados de educação e formação de adultos 

 

Neste ponto são abordados os seguintes aspetos: 

 Número de adultos certificados em cursos de educação e formação de adultos, face 

aos que iniciaram a oferta (EFA/PLA) 

 Percentagem objetivo encaminhados 
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 Percentagem objetivo certificados 

 Percentagem desempenho inscritos 

 

Número de adultos inscritos e certificados: 

Gráfico 20 - EFA/PLA 

 

Relativamente ao ano 2019/2020 (com um registo de 23 indivíduos), verificou-se um grande 

decréscimo no número de inscritos no curso EFA. De facto, em 2020/2021, iniciaram o curso 

EFA 6 alunos e só 4 frequentaram de forma assídua as sessões de formação o que corresponde 

a 66,67%. 

Apenas os formandos que não cumpriram com a assiduidade obrigatória às sessões de 

formação, nem com qualquer tarefa/atividade de aprendizagem/formação proposta pelos 

formadores das respetivas Áreas de Competência Chave (ACC) é que não obtiveram 

certificação. 

Ao longo dos três períodos, os níveis de desempenho relativos ao processo RVCC, são os que se 

apresentam na tabela:  

Indicadores 1.º Período 
 

2.º Período 
 

3.º Período 

Inscritos 194 70 93 

Encaminhados Ofertas 148 55 80 

Encaminhados RVCC 32 10 17 

Certificados RVCC 4 15 25 

Tabela 9 - RVCC 
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Os totais do ano letivo são os que constam do seguinte gráfico: 

Taxas RVCC – Reconhecimento, validação e certificação de competências: 

Gráfico 21 - RVCC 

 

Da tabela e do gráfico podemos constatar que, devido ao período de confinamento, verificou-

se um grande decréscimo no segundo período, em todos os indicadores, à exceção do número 

de certificados. Dos adultos inscritos, a maior parte foi encaminhado para outras modalidades 

de qualificação e apenas um pequeno número foi encaminhado para RVCC. 

Relativamente ao ano letivo anterior registou-se um aumento no número de inscritos: 322 em 

2019/2020 e 357 em 2020/2021. Pese embora este aumento, o número de inscritos ainda se 

situa abaixo do ano letivo 2018/2019 que registou 394 indivíduos. 

Todas as turmas cumpriram as horas de referência estabelecidas para esta modalidade de 

oferta, conforme Tabela abaixo: 

Turma / 
Nível 

Número de horas 
de referência 

Horas lecionadas 
no 3.º período 

Horas lecionadas 
acumuladas 

(1.º P + 2.º P) 

Final do Curso 

A1 
(Arganil) 

75 20 55 Concluído 

A1 (Côja) 75 39 36 Concluído 

A2 75 20 55 Concluído 

B1 75 39 36 Concluído 

Tabela 10 - Cronograma 

 

98,35% 

214% 

29,80% 

55,70% 

Total inscritos Encaminhados
ofertas

Encaminhados RVCC Certificados RVCC

RVCC 
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Pelo segundo ano consecutivo houve necessidade de adaptar as aulas às condições 

determinadas pela pandemia. Os adultos, em geral, adaptaram-se bem à nova realidade 

cumprindo com as regras determinadas pela escola/agrupamento.  

 

 

 

2.1.5. Resultados para a equidade, inclusão e excelência 

 

 Resultados dos alunos oriundos de contextos socioeconómicos desfavorecidos 

(Programa Escolar de Reforço Alimentar [PERA] e Comissão de Proteção de Crianças 

e Jovens [CPCJ]) 

 

O Programa Escolar de Reforço Alimentar (PERA) é gerido com as receitas próprias do AEA.  

Durante este ano letivo, usufruíram deste apoio 51 alunos dos 2º, 3º Ciclos e Secundário, 

verificando-se assim, um acréscimo de 8 alunos relativamente ao ano letivo 2019/2020. 

 A distribuição dos alunos por escola do agrupamento é a indicada no gráfico a seguir: 

Gráfico 22 - PERA-Distribuição dos alunos pelas escolas do agrupamento 

 

Este programa tem sido uma mais-valia no apoio a crianças/jovens cujos agregados familiares 

não possuem recursos socioeconómicos necessários para promover uma alimentação saudável 

aos seus filhos naquela que é considerada a refeição mais importante do dia, o pequeno 
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almoço. No presente ano letivo, usufruíram deste apoio 8 crianças com processo de promoção 

e proteção na CPCJ de Arganil, menos uma que no ano letivo transato. 

 

Gráfico 23 - Alunos em contexto sócioeconómico desfavorecido 

 
 

Não se verificaram retenções nas crianças e jovens intervencionados pela Comissão. 

O volume processual da CPCJ é contabilizado por ano civil. Comparativamente aos períodos 

homólogos, regista-se uma diminuição de casos. No entanto, devido à situação pandémica, o 

número de sinalizações começou a aumentar encontrando-se no final do ano letivo 17 alunos 

do AEA com processo ativo na CPCJ. A distribuição dos alunos pelos ciclos de ensino é a que se 

descreve no gráfico seguinte: 

Gráfico 24 - Alunos do AEA 
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Quanto ao escalão etário verificou-se que a maioria das crianças se situa entre os 10 e os 15 

anos. Em relação ao género estão em acompanhamento 9 crianças do género masculino e 8 do 

género feminino.  

  
  
 

 Resultados dos alunos com Relatório Técnico-Pedagógico (RTP), Programa Educativo 

Individual (PEI) e/ou Plano Individual de Transição (PIT) 

Durante o 3º período, foram mobilizadas Medidas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão para 

406 alunos, isto é,33, 78% no universo de 1202 alunos. É de salientar que os alunos que 

frequentam o ensino doméstico/Individual e que os alunos do curso EFA não foram 

contabilizados nesta monitorização, pois não são mobilizadas medidas para estes alunos. Foram 

acompanhados 129 alunos por Professores da Educação Especial. 

 

Gráfico 25 - Distribuição das MSAI 
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Gráfico 26 - Alunos com RTP, PEI e/ou PIT 

 

Globalmente, as medidas foram consideradas eficazes. No entanto, tendo em conta que o 

objetivo é o sucesso pleno, ainda há muitos alunos para os quais as medidas não foram 

consideradas eficazes.  

Globalmente, os alunos com medidas seletivas e adicionais conseguiram a 

transição/aprovação/conclusão, com exceção de um aluno. O sucesso destas medidas cifrou-se, 

por isso, em 99,4% acima dos 97,08% do ano letivo anterior. Aliás, pelo terceiro ano 

consecutivo a percentagem do sucesso destas medidas subiu. 

No ano letivo anterior 174 alunos usufruíram de medidas Seletivas e Adicionais, verificando-se, 

assim, uma redução de 27 alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127 

20 
10 

127 

19 
10 

RTP PEI PIT

Alunos com RTP, PEI e/ou PIT 

Nº de alunos

Alunos com sucesso



Relatório de Autoavaliação — 2020/2021  

 pág. 36 

 

 Resultados de desenvolvimento e valorização dos alunos de excelência (Quadro de 

Excelência e Bolsa de Verão) 

 

Quadro de Excelência: 

 

Gráfico 27 - Nº de alunos do QE face ao total de alunos por ciclo 

 

 

Gráfico 28 - Percentagem de alunos de QE por ciclo de ensino 

 

 

De acordo com o Regulamento Interno, «O Quadro de Excelência visa dar notoriedade pública, 

junto de toda a comunidade educativa, do desempenho escolar dos alunos, nos domínios 

cognitivo reconhecendo aqueles que revelam excelentes resultados no domínio curricular». 

1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo Sec_CCH Sec_Prof.

300 

178 

242 

136 

179 

50 
24 13 16 8 

Nº de alunos do QE face ao total de 
alunos por ciclo 

Total de alunos Nº de alunos do QE

1º ciclo
2º ciclo

3º ciclo
Sec_CCH

Sec_Prof.

16,67% 

13,48% 

5,37% 

11,76% 

4,47% 

Percentagem de alunos de QE por 
ciclo de ensino 



Relatório de Autoavaliação — 2020/2021  

 pág. 37 

De acordo com os gráficos apresentados, verifica-se que o Quadro de Excelência é mais 

conseguido no 1º ciclo com 16, 67% dos alunos a atingirem resultados de excelência. Pelo 

contrário, é no 3º ciclo e nos cursos profissionais com 5,37% e 4,47% dos alunos, 

respetivamente, onde este quadro é menos conseguido. O 2º ciclo conta com 13,48% dos 

alunos no Quadro de Excelência e o Sec_CCH 11,76%. 

Percentualmente, em termos comparativos com o ano letivo anterior, verifica-se um ligeiro 

decréscimo do número de alunos no QE no 3º ciclo e Sec_prof. Nos restantes ciclos/cursos 

verificou-se um aumento da percentagem de alunos em QE sendo esse aumento bastante 

significativo no 2º ciclo, tal como é sugerido no gráfico seguinte: 

Gráfico 29 - QE - Comparativo 

 

No 1.º Ciclo do Ensino Básico, é no intervalo [94; 96[ onde se encontram mais alunos (28).  

No 2º ciclo do Ensino básico foi no intervalo [4,95; 5]  onde se concentrou o maior número de 

alunos (8) e no 3º ciclo do Ensino básico foi no intervalo [4,85; 4,89[  onde se concentrou o 

maior número de alunos (10).  

 Quadro de Mérito: 
 

Para o Quadro de Mérito foram propostos 32 alunos do agrupamento distribuídos da seguinte 

forma pelos vários ciclos de ensino: 
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Gráfico 30 - Alunos Quadro de Mérito 

 
 

Relativamente ao ano letivo anterior, verifica-se um aumento significativo do número de alunos 

propostos para este Quadro sendo no 3º ciclo que esse aumento é mais expressivo: 

 
Gráfico 31 - QM Comparativo 

 
 

 

 

 Bolsa de Verão 

 

Tal como se verificou no ano letivo anterior, também no ano letivo 2020/2021 esta 

atividade apoiada pela Câmara Municipal não se concretizou. 

 

 Quadro da Liga Cojense 

A Liga Cojense pretende reconhecer, anualmente, o desempenho dos alunos da 

Escola Básica 2, 3 de Coja. No ano lectivo 2020/2021, 8 alunos integraram este quadro: 4 
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alunos do 2º ciclo (menos dois que no ano letivo anterior) e 4 no 3º ciclo (mais 3 que 

no ano letivo anterior). 

 

 Prémio Professor Ramos Mendes 

O Prémio Professor Ramos Mendes visa distinguir o aluno do 12.º ano com melhor 

desempenho na disciplina de Português. No ano letivo 2020/2021, essa distinção foi 

atribuída a dois alunos que obtiveram a classificação interna final de 17 valores. 

 

 

 

 Quadro de Mérito da disciplina de Matemática 

 

O Quadro de Mérito da Matemática pretende enaltecer o desempenho dos 5 melhores 

alunos nesta disciplina com nível 5 ou 4, nos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, e com 

classificações superiores a 16 valores no Ensino Secundário. 

 

Gráfico 32 - Quadro de Mérito de Matemática 

 
 

De acordo com o gráfico, verifica-se que em todos os anos foi atingido o limite dos 5 alunos 

imposto pelo regulamento deste quadro de mérito o que revela melhorias relativamente ao 

ano letivo anterior nos CCH. 

Situação dos alunos que concluíram o Ensino Secundário Profissional na escola  

No ciclo formativo 2017/2020 43 alunos concluíram o seu curso. A taxa de colocação (mercado 

de trabalho e prosseguimento de estudos) após conclusão dos cursos é de 93,03% superando a 
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meta definida (acima de 90%). A taxa de alunos diplomados que prosseguiram estudos tem 

subido, verificando-se de ano para ano o aumento do número de alunos que manifesta 

interesse em se preparar para os exames nacionais de acesso ao ensino superior e aos CTESP. 

Considerando o número de diplomados que se encontram no mercado de trabalho, a taxa dos 

que exercem profissões relacionadas com o curso é de 45,45%, ficando um pouco abaixo da 

meta estabelecida (acima de 50%). No entanto, se considerarmos o número de diplomados que 

exercem profissões relacionadas com os cursos em relação ao total de diplomados, a taxa cifra-

se em 11,6% muito aquém da meta estabelecida (acima de 25%).  

Relativamente ao ciclo formativo 2018/2021 ainda não há dados disponíveis. 

 

Inserção dos alunos com PITVPE (Plano Individual de Transição para a Vida Pós-Escolar) 

 

Verificou-se uma redução de 3 alunos com PITVPE relativamente ao ano anterior (13). 

A distribuição dos 10 alunos por ano de escolaridade é a que se mostra no seguinte gráfico: 

Gráfico 33 -Alunos com PITVPE 
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2.2. Resultados Sociais 

2.2.1. Participação na vida da escola e assunção de responsabilidades 

Participação das crianças e alunos nas iniciativas da escola para a formação pessoal e 

cidadania 

 

O AEA insere, anualmente, no seu Plano Anual de Atividades (PAA), iniciativas que 

incidem no incremento de uma atitude cívica individual, no relacionamento 

interpessoal, social e intercultural em articulação com a Estratégia Nacional de 

Educação para a Cidadania/Cidadania e Desenvolvimento (CED). Assim, a estratégia 

definida para o AEA concretizou-se, tendo constado do PAA, tendo como referência as 

seguintes dimensões: 

 Direitos Humanos  

 Igualdade de Género 

 Interculturalidade 

 Desenvolvimento Sustentável  

 Educação Ambiental 

 Saúde 

 Sexualidade 

 Media 

 Instituições e Participação Democrática 

 Literacia Financeira e Educação para o Consumo 

 Segurança Rodoviária 

 Empreendedorismo  

 Mundo do Trabalho 

 Segurança, Defesa e Paz 

 Voluntariado 

 Riscos 

 Bem-estar animal 

 Outra temática. 

Da análise dos dados retirados do PAAINOVAR, podemos constatar que todos os ciclos de 

ensino desenvolveram atividades de acordo com as prioridades definidas na estratégia de 

CED. Note-se que, de acordo com a legislação em vigor, no PAAINOVAR não constam temas 

para a CED para o ensino Pré-escolar e para o 4º ano de escolaridade No entanto, foram 

consultadas quais as atividades constantes na plataforma e verificou-se que, grande parte das 
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atividades desenvolvidas se enquadra neste âmbito, nomeadamente, Educação Ambiental, 

Desenvolvimento Sustentável, Empreendedorismo e Saúde. Além disso, sempre que uma 

atividade se insira num tema de CED que não é direcionado para um determinado ano de 

acordo com a estratégia definida, será contabilizado em “Outra temática” e algumas atividades 

estão contempladas em mais do que um tema de CED, pelo que não há contradição entre os 

dados resultantes do INOVAR PAA e os resultados da tabela que resultam do relatório dos 

Coordenadores. Assim: 

Nos 1º e 2º ciclos, o maior número de atividades desenvolvidas foi no âmbito dos Direitos 

Humanos, Educação Ambiental e Saúde; 

No 3º ciclo, o maior número de atividades desenvolvidas foi no âmbito dos Direitos 

Humanos/Igualdade de Género, Educação Ambiental e Saúde; 

No Ensino Secundário, o maior número de atividades desenvolvidas foi no âmbito dos Direitos 

Humanos/Igualdade de Género; Empreendedorismo/Voluntariado e Saúde. 

Verifica-se, ainda, que o tema Saúde foi transversal a todos os ciclos e com um número 

significativo de atividades. 

Os temas que têm menor representação nas atividades desenvolvidas são Risco, Segurança 

Rodoviária, Bem-estar animal, Literacia Financeira e Educação para o Consumo e Instituições e 

Participação Democrática. 

Nos gráficos seguintes, mostra-se a percentagem por ciclo de ensino dos temas mais tratados 

no âmbito da CED de acordo com os dados do PAA INOVAR: 

Gráfico 34 - Direitos Humanos/Igualdade de Género 
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Gráfico 35 - Desenvolvimento sustentável/Educação ambiental 

 

 

Gráfico 36 - Empreendedorismo/Voluntariado/Mundo do Trabalho 

 

 

Gráfico 37 - Saúde/Sexualidade 
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 Pré-Esc. 1ºCEB 2ºCEB 3ºCEB Sec. 

Riscos ----- ----- 2 ----- ----- 

Voluntariado 10 2 6 4 6 

Segurança/Segurança Rodoviária 3 1 3 ----- ----- 

Saúde/Afetos 23 11 34 11 5 

Direitos Humanos 4 2 9 3 16 

Bem-estar Animal 1 1 5 ----- ----- 

Interculturalidade 6 ----- ----- 1 9 

Media 4 4 ----- 4 ----- 

Educação Ambiental /Desenvolvimento Sustentável 38 17 8 7 8 

Conceção de Cidadania(*) 1 ----- 17 ----- ----- 

Empreendedorismo ----- ----- ----- ----- 29 

Igualdade de Género ----- ----- 1 ----- 8 

Literacia Financeira e Educação para o consumo ----- ----- ----- 2 ----- 

Instituições e Participação Democrática ----- ----- ----- 2 1 

Total de atividades 90 38 85 34 82 

Tabela 11 - Saúde / Sexualidade 

 

Número de atividades de acordo com o Ciclo e a CED – Relatório Coordenadores 

(*)Não consta do PAA INOVAR 

Apesar dos constrangimentos causados pela pandemia, as atividades foram adequadas às 

diretivas que foi necessário seguir e os objetivos dos projetos/atividades desenvolvidos foram, 

na generalidade, cumpridos. 

 

Biblioteca Escolar  

O Modelo de Avaliação da Biblioteca Escolar - MABE - subjacente ao processo de avaliação das 

Bibliotecas Escolares, tem-se revelado um instrumento orientador de boas práticas e indutor de 

uma cultura de avaliação, a qual visa determinar até que ponto a missão, as metas e os 

objetivos estabelecidos para as bibliotecas estão ou não a ser alcançados, identificando as 

práticas que têm sucesso e que deverão manter-se e os aspetos que importa otimizar. 

O processo de avaliação é precedido da elaboração e aplicação de um Plano de Melhoria, que 

visa a realização de várias atividades, das quais se destacam: 
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Domínio A – Currículo, Literacias e Aprendizagem 

 “Conhece a Biblioteca da tua escola” (Alunos do 1º Ciclo e anos iniciais dos 2.º e 3.º 

ciclos);  

 Projeto Cidadani@ Digit@l na Biblioteca Escola (Alunos do 2º Ciclo); Programa TIC_TAC 

(Ensino Secundário);  

 A Rádio no Ar, com a BE e o Pré-Escolar;  

 Oficina de Escrita «Ao Correr da Pena» (1.º, 2.º e 3.º ciclos) 

Domínio B – Leituras e Literacias 

 Projeto "Ler + Qualifica" (Formandos do Centro Qualifica);  

 Clube de Leitura «Ler é Fixe!» (2º ciclo);  

 Final do Concurso «Viver a Leitura» DEZEMBRO ( 2º e 3.º ciclos);  

 Projeto "10 Minutos a Ler" (Todos os alunos do AEA);  

 Clube de Leitura de Leitores de Animes Online – LAO (EB Nº 2 e da ESA );  

 Concurso Viver a Leitura (2.º e 3.º ciclos) 

Domínio C – Projetos, Parcerias e Relação com a Comunidade 

 Concurso Nacional de Leitura (1.º, 2., 3.º ciclos e Secundário);  

 Participação no Concurso "Histórias da Ajudaris 2021 (pré-escolar, 1.º e 2.º Ciclos); 

  Comemoração da Semana do Livro e da Leitura - Encontros com escritores, Maratona 

de Anime e concursos de leitura expressiva (Todos os ciclos de ensino) ; 

  Pais, Filhos, Livros e Ternura - Livros em PONTOS DE RECOLHA (Crianças, alunos e 

famílias);  

 Empréstimo Domiciliário - 3.º e 4.º anos 

Domínio D – Gestão da Biblioteca Escolar 

 Comemoração do Mês das Bibliotecas Escolares - «Descobrir Caminhos para a Saúde e o 

Bem-Estar» (Alunos de todos os ciclos);  

 Candidatura à requalificação da BE de Sarzedo;  

 Avaliação das bibliotecas - EB1 de Arganil e EB 2 de Arganil e elaboração dos respetivos 

relatórios.  
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Na avaliação mencionada no último ponto, feita na aplicação informática acima referida 

disponibilizada pela RBE, estas Bibliotecas obtiveram a média global de 3,66, referente aos 4 

domínios (A, B, C, D), sendo que o domínio B – Leitura e Literacia obteve nível 4.  

Refira-se, ainda, que a BE se manteve em linha durante o período de E@D nomeadamente com 

empréstimo domiciliário, atendimento presencial (com marcação) e diariamente através da 

plataforma MTeams. 

 

Participação dos alunos em diferentes estruturas e órgãos da escola 

As diferentes estruturas e órgãos da escola são compostos pelos membros da comunidade 

educativa que, através dessa representatividade, podem colaborar e contribuir para a 

prossecução dos interesses do AEA. Assim, a respeito da participação dos alunos, destaca-se a 

sua participação nas seguintes: 

1. Conselho Geral –2 alunos têm representação no Conselho Geral. 

2. Assembleia de Delegados  - com a periodicidade de uma vez por período. Os delegados de 

todas as turmas desde o 4º ano, têm oportunidade de apresentar sugestões de melhoria, bem 

como discutir ideias que sejam apresentadas. O próprio funcionamento da assembleia, 

emerge de forma democrática, uma vez que são os próprios alunos que elegem o presidente e 

o secretário. Durante o 2º período, a assembleia manteve-se através da Plataforma Teams. 

3. Associação de Estudantes - eleita anualmente de forma democrática pelos alunos a partir do 

9º ano. 

4. Participação no Projeto Parlamento dos Jovens. 

5. Conselho Eco Escolas, com as nove escolas do conselho e onde os alunos do AEA 

têm representação. 

 

Alunos retidos por faltas 

 

Alunos retidos por faltas: Há 1 aluno com mais de 18 anos que foi excluído por excesso de 

faltas no final do 2º período. 
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2.2.2. Cumprimento das regras e disciplina 

Comportamento de todas as turmas do AEA 

 

Comportamento: 

Gráfico 38 - Comportamento no Pré-escolar e Ensino Básico 

 

 

Gráfico 39 - Comportamento no Ensino Secundário 

 

 Da análise dos gráficos podemos concluir que no ensino Pré-Escolar uma turma apresenta 

comportamento “Suficiente” o que corresponde a 9,09%; cinco turmas apresentam 

comportamento “Bom” (45,5%) e as outras cinco “Muito Bom”;  

No Ensino Básico, de um total de quarenta e três turmas, dez apresentam comportamento 

“Bom” (23,26%) e trinta e três apresentam comportamento “Muito Bom” (76,74%). 
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No Ensino Secundário, de vinte e duas turmas, oito apresentam comportamento “Suficiente” 

(36,36%), cinco “Bom” (22,73%) e nove “Muito Bom” (40,91%). 

Globalmente, nas 76 turmas/salas, 26,32% apresentam comportamento “Bom” e 61,84% 

“Muito Bom”. 

Comparativamente com o ano letivo anterior, registou-se um aumento de 3,95% do número de 

salas/turmas com comportamento “Suficiente” mas, o número de salas/turmas com 

comportamento “Muito Bom” aumentou 21,05%, o que é uma boa progressão, tal como se 

pode apurar no gráfico que se segue: 

Gráfico 40 - Comparativo Comportamento 

 

 

Percentagem de ocorrências e medidas disciplinares sancionatórias 

Registos de ocorrência por ciclo de ensino: 

Ciclo de Ensino 1º CEB 2ºCEB 3ºCEB Sec_CCH Sec_Prof 

Registos de ocorrência — 2020/2021 1 10 50 5 86 

% por ciclo 2020/2021 0,33% 5,62% 20,66% 3,68% 50,89% 

% por ciclo 2019/2020 0% 2,5% 23,93% 0% 35,45% 

Tabela 12 -  Ocorrências 
 

Comparativamente com o ano letivo 2019/2020, verifica-se um aumento da percentagem de 

registos de ocorrência com exceção do 3ºCEB onde se verificou uma ligeira redução.  

Globalmente temos os seguintes registos de ocorrências e sanções disciplinares: 

2019/2020 2020/2021

7,89% 11,84% 

51,32% 

26,32% 

40,79% 

61,84% 

Comparativo Comportamento 

Suficiente

Bom

Muito Bom
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Gráfico 41 - Percentagem de ocorrências 

 

 

Gráfico 42 - Sanções disciplinares 

 

As 12 sanções aplicadas aos alunos dos cursos profissionais dizem respeito a 6 alunos. A sanção 

mais gravosa foi de 1 dia de suspensão. 

De acordo com os gráficos apresentados, (resultados do INOVAR), é o Ensino Secundário 

Profissional que levanta maior preocupação em termos de comportamento.  

No seguinte gráfico, mostra-se com mais pormenor o número de situações de comportamentos 

desajustados nos Cursos Profissionais registados na plataforma INOVAR:  
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Gráfico 43 - Registo Ocorrência INOVAR 

 

 

De salientar que não houve qualquer registo no terceiro período, podendo dever-se ao facto de 

as turmas do 11.º e 12.º anos estarem a realizar a FCT. 

 

Tratamento dos incidentes disciplinares 

Naturalmente, todas as situações foram devidamente encaminhadas e implementadas 

estratégias adequadas à resolução desta problemática, nomeadamente a medida “Eu sei Estar”; 

a realização de ações de sensibilização e de uma assembleia de alunos com o diretor de turma; 

a integração de alunos no Programa de Mentoria e de Tutoria e a realização de reuniões 

intercalares. Foram, igualmente, estabelecidas metas no que diz respeito à melhoria da 

percentagem de alunos cumpridores, de acordo com os indicadores definidos para análise do 

comportamento, bem como relativamente ao número de registos no Inovar, devido a infrações 

cometidas. De uma forma geral, verificou-se que a percentagem de alunos cumpridores 

melhorou em todas as turmas, mesmo não tendo conseguido alcançar as metas traçadas, tendo 

também diminuído o número de infrações registadas. 
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2.2.3. Solidariedade e Cidadania 

Trabalho voluntário 

Ações de solidariedade 

Ações de apoio à inclusão 

Ações de participação democrática 

O incremento da solidariedade e da cidadania é uma das missões atuais de qualquer 

estabelecimento educativo. Numa sociedade que revela progressivamente um crescendo de 

problemas sociais, a escola assume um papel de excelência no trabalho destes valores que 

devem estar enraizados ao chegar à idade adulta. Assim, ao longo do ano em análise, e tendo 

por referência o INOVAR PAA, constatamos que:  

- Como se tem verificado ao longo dos anos, também neste ano, se desenvolveram ações de 

solidariedade e trabalho voluntário; o Agrupamento adere a peditórios, integra a equipa do 

Banco Alimentar contra a fome, elabora e atribuí cabaz de Natal, entre outras.  

- As ações de participação democrática têm tido especial ênfase no percurso dos alunos. 

Destacam-se práticas como: eleição do delegado e subdelegado desde o 1.º Ciclo; assembleias 

de delegados desde o 2.º Ciclo; eleições para a associação de estudantes desde o 2.º Ciclo e 

ainda, participação no projeto Parlamento dos Jovens.  

- O apoio à inclusão é atualmente uma imposição legal, que entrou em vigor com o Decreto-Lei 

n.º 54/2018, de 6 de julho, e a responsabilidade da escola neste âmbito é acrescida. 

 

3. Reconhecimento da comunidade  

 

Grau de satisfação da comunidade 

Valorização dos sucessos dos alunos 

Contributo da escola para o desenvolvimento da comunidade envolvente 

 

O Grau de satisfação da comunidade tem vindo a ser espelhado em relatórios anteriores, de 

acordo com o previsto no modelo CAF implementado no Agrupamento de Escolas de Arganil e à 

luz disto, o Projeto Educativo estabelece linhas orientadoras quanto às competências sociais a 
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alcançar, sendo propósito do Agrupamento promover a equidade, a coesão social e o civismo, 

princípios estes que são sobejamente reconhecidos pela comunidade envolvente.  

Assim, é claramente notório que as crianças e os alunos são envolvidos em diversas iniciativas 

de âmbito cultural, desportivo e recreativo, que promovem e favorecem os valores da 

cidadania, solidariedade e respeito. Como exemplos, refira-se o Dia da Escola, o Parlamento dos 

Jovens, a realização de Semanas e Festas temáticas (como a Semana da Saúde, Festa de Natal, 

Semana dos Afetos) e a participação nas Arganilíadas – este ano realizado em formato 

adequado à covid_19 e Projeto Desporto Escolar. Outras atividades e projetos, tais como 

Erasmus+, Etwinning, Programa Eco-Escolas (atribuição de bandeira verde), Escola Embaixadora 

do Parlamento Europeu, Clube Ciência Viva, Prémio Dr. Jorge Paiva, Clube Europeu, Educação 

para a Saúde, Ajudaris, entre outros, contribuem para fortalecer a educação cívica e ambiental. 

A formação pessoal e social dos alunos é também adquirida mediante a sua participação ativa 

em campanhas solidárias (Loja Social de Arganil, Banco Alimentar, Cruz Vermelha Portuguesa, 

Liga Portuguesa contra o Cancro, AMI, I Make a Wish) destinadas a ajudar pessoas carenciadas. 

Este ano, devido às restrições impostas pela DGS e ao confinamento das escolas que se iniciou 

em fevereiro provocado pela situação de pandemia, algumas atividades previstas ficaram 

condicionadas. Algumas foram canceladas (como visitas de estudo) e para outras privilegiou-se 

a participação on-line.  

Por outro lado, não devem deixar de ser enaltecidas outras atividades realizadas em prol da 

comunidade como, por exemplo, a atividade “Pequenas Ações, Grandes Corações” – entrega de 

donativos à Casa da Criança da Obra do Frei Gil, em Mira; Ação de Limpeza Eco-Escolas|Ribeira 

de Folques e Mata da Misericórdia – ação de limpeza integrada no plano de ação do programa 

ECO-ESCOLAS realizada pelos alunos do Curso Profissional Técnico/a de DESPORTO e Técnico/a 

TURISMO AMBIENTAL E RURAL, entre outras. 

Valorizar os sucessos dos alunos do AEA é uma estratégia que tem sido plenamente assumida e, 

neste sentido, estão instituídos os Quadros de Mérito e Excelência, Quadro de Mérito da 

Matemática, Emáticos, Liga Cojense e Lions/Manuel Castanheira, Prémio Professor Ramos 

Mendes e Projeto 100%.  

No Dia da Escola presta-se o reconhecimento no âmbito de diversos projetos em que o 

Agrupamento se encontra envolvido, valoriza-se o sucesso dos alunos com base no “Turmais”, a 

Bolsa de Verão promovida pela Câmara Municipal de Arganil que, à semelhança do ano 

anterior, ficou suspensa pelos motivos já elencados.  



Relatório de Autoavaliação — 2020/2021  

 pág. 53 

A divulgação das iniciativas e dos trabalhos dos alunos em exposições e através da TV Escola, a 

par da publicação das atividades internas em órgãos de comunicação social - jornais locais e 

regionais, rádio local, na página Web do AEA face e insta e no Jornal escolar Ecos do Açor - são 

outros modos de estimular o sucesso e projetar a imagem do Agrupamento no exterior. Outra 

iniciativa que cumpre com esses objetivos - o Cinedita - Festival de Curtas de Arganil este ano 

com alguns condicionantes resultantes das regras impostas pela DGS. 

A nível de reconhecimento da comunidade, destacamos: 

 Prémios do Programa Eco-Escolas (promovido pela ABAE) – 5 primeiros prémios: 

“Alimentação saudável e sustentável: O que vais lanchar?”– 1º Prémio Jardim de 

Infância/Escola Básica nº1 de Arganil; “Alimentação saudável e sustentável: Na minha 

casa não desperdiçamos” – 1º Prémio Jardim de Infância/Escola Básica nº1 de Arganil; 

“Geração depositrão: Constrói o teu Traga Pilhas” – 1º Prémio Ex aequo – Jardim de 

Infância/Escola Básica nº1 de Arganil; “Desafio UHU: Eco-Pinhata” –  1º PrémioJardim 

de Infância/Escola Básica nº1 de Arganil; “As aves que nos rodeiam” – 1º Prémio Jardim 

de Infância/Escola Básica nº1 de Arganil; 

 Bandeira verde em todas as escolas – Galardão 

 Diploma Eco-agrupamento – promovida pela Associação Bandeira Azul da Europa 

 Certificação 21-27 Erasmus+ escolar 

 Prémio Nacional Fazer em Rede – Boas Práticas, atribuído pela RBE:  A Rádio no Ar 

com a Biblioteca Escolar e o Pré-Escolar foi distinguido pela Rede de Bibliotecas 

Escolares com o prémio Boas Práticas, no valor de 750 euros. Projeto que se evidenciou 

pela adequação ao problema/necessidade a que visa responder, qualidade do trabalho 

desenvolvido, pela inovação, pela clareza dos documentos de apresentação bem como 

pela sua replicabilidade de acordo com a nota da RBE: 2021; 

 Bolsa Projeto 100% da responsabilidade social dos empresários do concelho (parceria 

entre o AEA e as empresas do concelho liderada pela VUMBA): apoio a alunos que 

seguem para o ensino superior e que apresentem carências económicas. 
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 Projeto “Inspira o teu professor” - 1º prémio, na categoria individual, atribuído a um 

aluno do AEA e convidado a participar na cerimónia de entrega de prémios do Global 

Teacher Prize Portugal (GTPP); 

 Prémio Lions Clube de Arganil “Manuel Castanheira” - Esse prémio tem o valor fixo de 

cento e cinquenta euros. É um prémio que contempla o(a) melhor aluno(a) do Ensino 

Secundário, beneficiário de um qualquer nível de escalão de apoio e cujos resultados 

obtidos sejam esforço e mérito resultante da sua capacidade e empenho nos estudos; 

 Distinção AgroSelo – uma iniciativa da CAP – Confederação dos Agricultores de Portugal 

e Fórum Estudante. Esta distinção obteve-se através dos alunos responsáveis pelo 

projeto Agroescolas – do Curso Profissional Técnico/a de Turismo Ambiental e Rural e 

Clube Ciência Viva; 

 Selo Escola Amiga da Criança – a iniciativa conjunta da CONFAP (Confederação Nacional 

das Associações de Pais), da LeYa e do psicólogo Eduardo Sá, visa distinguir escolas que 

concebem e concretizam ideias extraordinárias, contribuindo para um desenvolvimento 

mais feliz da criança, no espaço escolar; 

 Selo de Segurança Digital; 

 Selo Escola Saudável – nível avançado (nível III) – Certifica que o Agrupamento integra 

e assume nas suas práticas quotidianas a promoção da saúde e do bem-estar da 

comunidade educativa – Atribuído pela DGE; 

 Selo protetor – Garantir os Direitos da Criança em todos os Contextos de Vida – 

Atribuído pela CNPDCJ; 

 Selo Escola Embaixadora do Parlamento Europeu; 

 Menção honrosa do POPH – área de formação de adultos – Centro Qualifica; 

 

Plano de E@D 

 

Como forma de operacionalizar o ensino à distância, o Agrupamento de Escolas de Arganil 

elaborou e pôs em prática o Plano de E@D. A ferramenta fundamental neste processo de 

ensino foi a plataforma TEAMS – fundamental na concretização do Plano, tão fundamental 

quanto a preocupação de levar este ensino a todos os alunos precavendo a situação de 

isolamento e exclusão social – e globalmente, a monitorização efetuada pela Equipa de 
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Autoavaliação, pôde concluir que o Plano funcionou e a comunidade mostrou-se satisfeita com 

a resposta da Escola a este 2º confinamento e modalidade de ensino. De facto, de acordo com 

a monitorização do plano E@D onde foram inquiridos alunos, EE, PD, obtiveram-se as seguintes 

conclusões ao nível da satisfação global: 

 Número de Sessões Síncronas e Sessões Assíncronas semanais – A maioria considerou-

se Satisfeito ou Muito Satisfeito; 

 Número de aulas ministradas – A maioria considerou-se Satisfeito ou Muito Satisfeito. 

No entanto, refira-se que 20,8% dos EE se considere Insatisfeito; 

 Número de trabalhos solicitados – Os professores e os EE consideraram-se Satisfeito e 

Muito satisfeito (havendo 15,2% dos EE, Insatisfeito); quanto aos alunos, apesar da 

maioria se considerar Satisfeito e Muito satisfeito, há 25% Insatisfeitos e 11,8% Muito 

Insatisfeito; 

 Acompanhamento pelos professores – todos se manifestaram Satisfeito e Muito 

Satisfeito; 

 Desempenho dos alunos nas Sessões Síncronas – A maioria considerou-se Satisfeito com 

o desempenho das alunos nas Sessões Síncronas, no entanto, importa relevar que mais 

de 20% dos EE, dos professores e dos alunos revelou-se Muito Insatisfeito; 

 Desempenho dos alunos nas Sessões Assíncronas – a percentagem de Insatisfeito é 

considerável, sendo particularmente elevada nas respostas dadas pelos professores 

(37,9%); 

 Acompanhamento do DT – Elevado o nível de satisfação no acompanhamento prestado 

pelo DT – superior a 70% no Muito Satisfeito para alunos e professores e superior a 60% 

para os EE; 

 Plano de E@D do AEA – Na globalidade a comunidade educativa manifestou-se 

Satisfeito e Muito Satisfeito com o Plano E@D; 13,8% dos EE manifestaram a opção 

Insatisfeito. 

Foi feito um esforço conjunto das entidades da comunidade local para combater a exclusão 

social neste contexto e o resultado foi bastante satisfatório.  

Concluindo, considera-se que, globalmente, a comunidade envolvente está satisfeita com o 

serviço prestado pelo Agrupamento em prol do bem comum. 
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4. Recursos Humanos 

 

Na tabela seguinte, faz-se referência aos recursos humanos do Agrupamento nos anos letivos 

2019/2020 e 2020/2021 (com referência ao mês de outubro de cada um dos anos): 
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2020/2021 122 26 8 2 9 2 1 58* 14 0 

2019/2020 127 19 6 2 10 2 0 55 15 6 

Tabela 13 - Recursos Humanos 

 

(*) O aumento de 3 assistentes operacionais no ano 2020/2021 deve-se à vivência excecional 

em tempo de covid_19 para cumprimento das normas da DGS nomeadamente, na higienização 

dos espaços. 

Não se verificam grandes oscilações no número de pessoas a prestar serviço no Agrupamento 

com exceção do número de trabalhadores de limpeza (de 6 para 0, o que é equivalente à 

redução de 3 funcionários a tempo inteiro). 

De acordo com a portaria 272-A/2017 de 13 de Setembro, o rácio de AO deveria ser igual a 56 

AO em permanência o que não se verifica. 
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Formação MAIA e Capacitação Digital: 

Na tabela seguinte regista-se o número de professores que receberam formação ao nível do 

Projeto MAIA e da Capacitação Digital durante os dois últimos anos letivos (2019-2021):  

Ti
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e 
Fo
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aç

ão
 

Projeto MAIA Capacitação Digital 

Melhoria das 
práticas de 
avaliação 
Pedagógica: 
Projetos de 
Intervenção 

VII Colóquio 
Responder aos 
Desafios da 
Educação 
Inclusiva 

X Encontros 
Cidadania e 
responsabilidade 
Sócioambiental 

ACD Nível I Nível II 

2019/2020 15   77 --------------------- 

2020/2021 
0 22 19  30 14 

 Pré-Escolar – 4  

Tabela 14 - Formação MAIA e Capacitação Digital 

 

De acordo com os valores da tabela, verifica-se a necessidade de reforçar a formação no âmbito 

do Projeto MAIA. (Ação de Melhoria 2) 

5. Monitorização e Melhoria 

 

 No âmbito do Plano de Ação Estratégica “Partilhar para Melhorar” foi feita a Observação 

Interpares realizada entre docentes das diferentes disciplinas curriculares e docentes de 

educação especial num contexto de intervenção/ação em simultâneo fazendo jus às 

práticas correntes entre estes pares de docentes. Foram constituídos 11 pares de docentes 

para a realização deste projeto que se concentrou entre março e junho de 2021 devido à 

suspensão das atividades letivas presenciais. Do relatório efetuado pode concluir-se que 

esta Ação é uma mais-valia com a troca de experiências e aprendizagens, a interação entre 

professores, devendo dar-se maior visibilidade e continuidade; 

 O Programa de Mentoria 2M – Mentoria por Pares – que se insere no âmbito do 

Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar-PNPSE, foi desenvolvido pelo SPO. 

Apresenta-se como resposta da estrutura do AEA na promoção do reforço das 

aprendizagens, na integração escolar, de forma a conduzir à melhoria de resultados 

académicos com o envolvimento dos alunos no seu percurso educativo, desenvolver 

competências sociais e de cidadania e diminuir a indisciplina. Este programa contou com 
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a inscrição de 101 alunos, dos quais 62 mentores e 39 mentorandos, verificando-se que o 

número de inscrições aumentou ao longo do ano letivo. É nas disciplinas de Matemática, 

Inglês e Português que há um maior número de mentores. O Programa foi adequado às 

condições geradas pela pandemia verificando-se, contudo, alguns constrangimentos na 

sua aplicação pelo que no 3º período foi reforçada a sensibilização para o trabalho de 

mentoria. Após inquérito aplicado aos alunos que participaram ativamente no programa 

para avaliar o impacto desta medida concluindo-se que, tanto os mentores como os 

mentorandos interiorizaram o seu papel, reconhecendo-o como relevante, quer na 

integração académica dos colegas estudantes, quer no contributo para uma melhor 

adaptação e integração ao contexto educativo. 74,5% dos participantes referiu que numa 

próxima edição, do Programa 2M, é provável que se volte a candidatar como 

mentor/mentorando. 84% dos mentorandos participantes considera ter sido importante 

participar no  programa de mentoria. O Programa de Mentoria foi percebido como um 

mecanismo importante para a integração e consolidação de conteúdos programáticos das 

diversas disciplinas, bem como na adaptação e inclusão de alunos ao AEA.. 

 PADE – Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola; 

 Tendo em conta o Relatório CAF Educação 2021, as propostas de melhoria apresentadas 

pela comunidade educativa no âmbito dos inquéritos de satisfação realizados em abril de 

2021 e a auscultação dos Departamentos, foram aprovadas 16 Ações de Melhoria cujo 

plano terá início no ano letivo 2021_2022 e que deverão concretizar-se até 2023. Foi assim 

elaborado o PAM com as seguintes 16 ações de Melhoria envolvendo todos os atores da 

comunidade educativa restrita e alargada: 

Ação de 
Melhoria 

Designação da ação de melhoria 

1 Elaborar plano para melhorar as condições físicas da Escola Sede 

2 Melhorar o processo de preparação e avaliação do plano de formação 

3 Rever o processo de registo, monitorização e resposta a reclamações e sugestões 

4 Evidenciar a necessidade de renovação do equipamento informático do AEA 

5 Melhorar a gestão dos recursos humanos 

6 Promover o sucesso escolar 

7 Promover a empatia e a melhoria do clima escolar 
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8 Avaliar de forma sistemática as necessidades e expectativas da comunidade 
educativa 

9 Reforçar os mecanismos de participação dos alunos 

10 Melhorar a gestão de projetos, parcerias e protocolos 

11 Valorizar os tempos lúdicos e as atividades criativas 

12 Valorizar e reconhecer os esforços individuais e das equipas 

13 Realizar uma auditoria às cantinas 

14 Melhorar as competências das lideranças intermédias 

15 Melhorar a integração de alunos com origens culturais diferentes 

16 Aprender com a Biblioteca Escolar 

Tabela 15 - Ações de Melhoria 

 

Destacam-se as seguintes linhas de atuação:  

 Reflexão ao nível das estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica sobre 

os fatores que provocam oscilações nos resultados académicos dos alunos, no sentido de 

serem definidas estratégias eficazes e promotoras de sucesso.  

 Dotação de ferramentas que possibilitaram a concretização do Plano Digit@arganil.  

 Reforço das medidas de combate à indisciplina nas aulas em que o ambiente educativo 

não permite que todos os alunos disponham das condições propícias às aprendizagens. 

Continuidade da medida “Eu Sei estar” em todos os ciclos.  

 A implementação consistente da diferenciação pedagógica em sala de aula, 

relativamente aos alunos com dificuldades de aprendizagem, assim como em relação aos 

que revelam mais capacidades, visando a melhoria das aprendizagens.  

 A observação da prática letiva em contexto sala de aula, como forma de potenciar a 

problematização das questões pedagógicas, a identificação de alternativas para a 

melhoria da qualidade do processo de ensino e de aprendizagem e o desenvolvimento 

profissional.  

 A consolidação do dispositivo de autoavaliação existente, enquanto instrumento de 

autorregulação e melhoria do Agrupamento, em particular no que respeita à prestação 

do serviço educativo.  

 Aplicação do Projeto MAIA – Monitorização, Acompanhamento e Investigação em 

Avaliação Pedagógica 
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 Implementação do Modelo CAF Educação, modelo europeu recomendado para a 

autorregulação das escolas que pretendem manter o foco na qualidade.  

 

 

 

 

6. Conclusões 

 

Cientes das dificuldades que atravessamos, com constantes adequações a novos 

constrangimentos, como sendo a situação pandémica de covid_19 e a transição digital, aliadas 

a um escasso número de Assistentes Operacionais face às necessidades do Agrupamento, 

continuamos a mostrar um enorme empenho no sentido de alcançar sempre os melhores 

resultados, passíveis de poder atingir metas de excelência. São indicadores positivos a 

constante reflexão sobre as práticas desenvolvidas e o trabalhado colaborativo continuado, 

assim como o reconhecimento externo da atividade do Agrupamento, embora com a noção da 

existência de aspetos que necessitam de uma especial atenção, devidamente espelhados nas 

16 Ações de Melhoria apresentadas.  
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