
RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO DE ESCOLA

Ano letivo 2021/22

A Equipa de Autoavaliação

Sandra Quaresma, António Rosmaninho, Carlos Rosmaninho, Maria da Paz Santos, Florbela Caroço, Ana Palmeiro,
Ana Fonseca, Ana Fátima Santos, Elsa Barros, António Oliveira, Maria José Mestre e Daniel Pereira

1



ÍNDICE

INTRODUÇÃO 3

1. REFERENCIAL DE AVALIAÇÃO 4

2. METODOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO DA AUTOAVALIAÇÃO 5

3. RESULTADOS OBTIDOS EM CADA DOMÍNIO 6

4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 21

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 23

ANEXOS 25

2



INTRODUÇÃO

A escola é uma organização social complexa, na qual coabitam muitos intervenientes,
orientada para a prestação de um serviço público presencial e/ou à distância, visando o
desenvolvimento de competências aos mais variados níveis, o que exige uma monitorização
contínua para a sua melhoria. Ou seja, a autoavaliação pode ser definida como a análise
sistemática da escola, realizada pelos membros da sua comunidade escolar, com vista a identificar
os seus pontos fortes e fracos e a possibilitar a elaboração de planos de melhoria com vista à
tomada de decisões.

A necessidade de mudança face aos desafios com que cada década nos confronta
conduz-nos inevitavelmente a processos de diagnóstico, planeamento e operacionalização dessas
mudanças, perspetivando sempre a melhoria dos processos de aprendizagem face aos desafios
futuros. Assim, a preocupação constante pela melhoria do serviço prestado à comunidade exige,
por si só, a perceção de um processo de autoavaliação como uma estratégia importante de
melhoria do desempenho e desenvolvimento organizacional. Sendo este um processo auto
regulado pelos próprios atores educativos locais, ele promove o diálogo e a procura de consensos
entre diferentes perspetivas de cada elemento da comunidade e responsabiliza cada um pelas
mudanças a implementar.

No ano letivo 2021/2022, partindo do referencial adotado pela IGEC, a equipa de
autoavaliação, em articulação com a Direção do Agrupamento, teve como intenção monitorizar,
recolhendo informação, as seguintes áreas:

No domínio (área) da Prestação do Serviço Educativo, no campo de análise (dimensão)
Ensino/ Aprendizagem/Avaliação o referente (subdimensão) foi o Envolvimento das Famílias na
Vida Escolar e, no domínio (área) Resultados, no campo de análise (dimensão) Resultados
Académicos os referentes (subdimensões) foram os Resultados do ensino básico geral e os
Resultados do ensino secundário científico-humanístico e Resultados para a equidade, inclusão e
excelência.

De forma a monitorizar estas áreas, a equipa de autoavaliação iniciou o seu trabalho
formulando as questões que queria ver respondidas no final do processo. Após essa formulação,
foram selecionados os instrumentos que melhor se adequaram às informações que se pretendia
recolher. Foi colocado em prática todo o processo de recolha de informação que, após análise,
conduziu ao presente relatório.

Todo este processo, seleção, recolha e análise, encontra-se espelhado neste relatório que
pretende ser abrangente e minucioso, sendo, por isso, o relato completo do referido  processo.

Assim sendo, o presente relatório encontra-se estruturado do seguinte modo: em primeiro
lugar, será apresentado o referencial adotado, explicitando os domínios (áreas), os campos de
análise (dimensão) , os referentes (subdimensões) e os indicadores. Seguidamente, terá lugar a
apresentação da metodologia implementada no processo de autoavaliação, nomeando todas as
etapas, todos os intervenientes nessas etapas, os vários instrumentos utilizados e, por fim, os
documentos trabalhados e consultados para o efeito. Em terceiro lugar, serão apresentados os
resultados obtidos nas avaliações realizadas em cada um dos domínios, apresentando-se os factos
comprovativos dos resultados apresentados. Procede-se, então, à análise dos resultados obtidos,
fazendo-se uma interpretação dos mesmos, retirando o seu significado. Por fim, no capítulo da

3



Conclusão, serão apresentados possíveis caminhos, recomendações que conduzam à melhoria do
funcionamento do Agrupamento.

1. REFERENCIAL DE AVALIAÇÃO

O referencial que norteou o processo de autoavaliação do Agrupamento de Escolas de
Arraiolos foi o referencial adotado pela IGEC. Foram dois os domínios que foram selecionados e
sobre os quais foram recolhidas informações no ano letivo 2021/22: Prestação do Serviço
Educativo e Resultados.

No que diz respeito à primeira área, o foco centrou-se na dimensão Ensino/
Aprendizagem/Avaliação e subdimensão Envolvimento das famílias na Vida Escolar; no que
concerne à segunda área referida, o foco foi a dimensão Resultados Académicos e as
subdimensões Resultados do ensino básico geral, Resultados do ensino secundário
científico-humanístico e Resultados para a equidade, inclusão e excelência.

Na dimensão Ensino/ Aprendizagem/Avaliação e subdimensão Envolvimento das famílias
na Vida Escolar as possíveis questões de avaliação/indicadores foram as/os seguintes:

● Qual o nível de participação (taxa de presença) dos Pais e Encarregados de
Educação nas reuniões para as quais são convocados?

● O Encarregado de Educação conhece e sabe onde consultar os documentos
estruturantes do Agrupamento (Projeto Educativo, Regulamento Interno, Projeto
Curricular, Critérios de avaliação)?

● O Encarregado de Educação sabe as atividades que o Agrupamento realiza e em
quais pode participar?

● O Encarregado de Educação consulta regularmente a página web e/ou o GIAE do
Agrupamento?

● Qual a percentagem de Encarregados de Educação que se desloca à escola para
tomar conhecimento das medidas sancionatórias?

● O Encarregado de Educação procura informar-se regularmente sobre a situação
escolar do seu educando?

● Qual o nível de valorização que os Encarregados de Educação atribuem à escola?
● Qual o nível de acompanhamento do seu educando no cumprimento das tarefas

escolares?
● A escola proporciona momentos de reconhecimento dos educandos na presença

dos Pais e Encarregados de Educação?
● O Encarregado de Educação considera importante que exista uma Associação de

Pais/Encarregados de Educação neste Agrupamento?

Na dimensão Resultados Académicos e as subdimensões Resultados do ensino básico geral,
Resultados do ensino secundário científico-humanístico e Resultados para a equidade, inclusão e
excelência, as possíveis questões de avaliação/indicadores foram as/os seguintes:

● Qual é a percentagem dos alunos da escola que conclui o 1º ciclo até quatro anos
após a entrada no 1º ciclo?(por escola)
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● Qual a taxa de sucesso em cada ano de escolaridade do 1º ciclo? (por escola)
● Quantos alunos transitam para o 2º ciclo de estudos com menção insatisfatória a

Português  ou Matemática?
● Qual a percentagem dos alunos da escola que concluiu o 2º ciclo até dois anos após

a entrada no 5º ano?
● Qual a taxa de sucesso em cada ano de escolaridade do 2º ciclo?
● Qual a percentagem dos alunos da escola com percursos diretos de sucesso no 3º

ciclo?
● Qual a taxa de sucesso em cada ano de escolaridade do 3º ciclo?
● Qual a percentagem dos alunos da escola com percursos diretos de sucesso no

ensino científico-humanísticos?
● Qual a taxa de sucesso em cada ano de escolaridade do Secundário?
● Quantos alunos frequentam o apoio no Ensino Básico e têm nível positivo?
● Quais as disciplinas onde se verifica a maior diferença entre os resultados das

avaliações interna e externa?
● Qual a taxa de sucesso nos alunos com Apoio Social Escolar?
● Qual a taxa de sucesso nos alunos com Relatório Técnico-Pedagógico?
● Qual a taxa de sucesso nos alunos com Programa Educativo Individual?
● Qual a taxa de sucesso nos alunos com Plano Individual de Transição?
● Qual é a taxa de sucesso nos alunos que se encontram a repetir um certo ano de

escolaridade?

2. METODOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO DA AUTOAVALIAÇÃO

Em primeiro lugar, foi constituída uma equipa mais alargada de Autoavaliação, que engloba
vários elementos da comunidade escolar representantes de diferentes estruturas, que nos
auxiliarão no desenvolvimento do plano de monitorização dos vários domínios que constam no
referencial adotado pelo IGEC.

A campanha de sensibilização foi o ponto de partida de todo o processo.
A equipa elaborou um cartaz e uma apresentação digital para promover a importância da

autoavaliação na escola. Estes elementos foram colocados na página do Agrupamento. Numa
reunião com a equipa alargada, foi solicitado aos membros que fizessem chegar, juntos dos
elementos que representam, o Plano de Autoavaliação, o cartaz e a apresentação digital. A
informação chegou, assim, a toda a comunidade educativa. Numa reunião com a psicóloga, o
cartaz foi adaptado para uma linguagem mais acessível para que deste modo a informação fosse
clara para os alunos mais jovens.

De modo a que todo o processo de avaliação ocorresse de forma orientada e segura, foi
solicitada a colaboração com o ObservES, no âmbito do Programa de Apoio à Autoavaliação das
Escolas (PAEE). Esta colaboração/parceria com a Universidade de Évora revelou-se de extrema
importância no decorrer de todo o processo. A disponibilidade foi sempre total e as questões
colocadas foram pronta e eficazmente esclarecidas.

Assim, a avaliação dos dois domínios desenvolveu-se com base no seguinte processo:
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● no que diz respeito ao Envolvimento das Famílias na Vida Escolar, a equipa de
autoavaliação procedeu à elaboração e aplicação de inquéritos a todos os Encarregados de
Educação do Agrupamento de forma a obter uma amostra credível de respostas que
permitam tirar conclusões fidedignas, que apontem caminhos de forma a melhorar este
domínio, considerado fundamental no processo educativo. Estes inquéritos foram
elaborados e validados com a colaboração do ObservES, nomeadamente no que diz
respeito ao público alvo, número de questões, tipo de questões, momento de aplicação,
plataforma selecionada para aplicação dos inquéritos, etc. Foi através da representante dos
Encarregados de Educação, pertencente à equipa, que os inquéritos chegaram aos
destinatários, de modo a aproximar mais a Escola dos visados.

Ainda nesta área, foram feitas propostas de alterações aos relatórios dos Diretores
de Turma e dos Coordenadores de Diretores de Turma de modo a recolher, através destes
documentos, informações sobre a participação efetiva dos Encarregados de Educação na
vida escolar dos seus educandos.

Após aplicação dos inquéritos, a equipa fez uma análise dos dados recolhidos
desses inquéritos, análise que consta deste relatório, assim como todos os gráficos, que
seguem em anexo a este documento.

Também os relatórios de Diretores de Turma mencionados foram alvo de análise
por parte da equipa de forma a chegar a conclusões sobre este tema.

● relativamente ao Domínio Resultados Académicos, a equipa de autoavaliação, de forma a
analisar de um modo abrangente este domínio, debruçou-se e apoiou-se em inúmeros
documentos. As pautas com a avaliação do final do ano letivo foram somente o ponto de
partida desta recolha, mas também foram consultados documentos como os relatórios de
Diretores de Turma, os relatórios dos Coordenadores de Diretores de Turma, os relatórios
dos Coordenadores de Departamento, o relatório da equipa da Equipa Multidisciplinar de
Apoio à Educação Inclusiva, etc.. Alguns destes, como por exemplo os relatórios de
Diretores de Turma, foram antecipadamente analisados pela equipa de autoavaliação e
foram sugeridas as alterações consideradas necessárias para que fossem ao encontro das
informações que esta equipa considerou serem essenciais de forma a fazer um retrato fiel
e plural, em todos as suas dimensões, dos resultados escolares do Agrupamento. Os
membros da equipa alargada fizeram a ponte entre a equipa e os elementos da
comunidade educativa, que estes membros representam, e que são os responsáveis pela
elaboração dos documentos que são a base do trabalho desta equipa.

Após a leitura destes documentos, a equipa de autoavaliação procedeu a uma análise
completa, que se encontra nos pontos seguintes.

3. RESULTADOS OBTIDOS EM CADA DOMÍNIO

No presente ano letivo, a população escolar totaliza 625 crianças e alunos: 64 frequentam a
educação pré-escolar, 177 o 1º ciclo, 100 o 2º ciclo, 154 o 3º ciclo e 130 o Ensino Secundário
(ensino regular e profissional).

Neste ponto, apresentamos os resultados obtidos nos dois campos de análise alvos de
estudo, sendo que no Envolvimento dos Pais e Encarregados de Educação foi utilizado um
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inquérito, para além de outros documentos (como relatórios de Diretores de Turma e de
Coordenadores de Diretores de Turma) e nos Resultados académicos foram usados documentos
diversos existentes no Agrupamento( e que foram alvo de alterações, como já mencionado, de
modo a irem ao encontro do que era necessário para a análise da equipa de autoavaliação).

3.1 PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO (PSE) (ENSINO / APRENDIZAGEM/ AVALIAÇÃO) –

Envolvimento das famílias na vida escolar

Como já mencionado anteriormente neste relatório, este domínio foi alvo de estudo e o
instrumento utilizado foi o inquérito aplicado a todos os Encarregados de Educação do
Agrupamento(entre outros documentos). Será a análise a estes inquéritos que constará neste
ponto do relatório. Assim sendo, o método selecionado de modo a tornar mais claro esta descrição
foi: apresentação da questão colocada seguida da análise feita ao resultado das respostas obtidas.
A maior parte dos gráficos ilustrativos estão numerados e seguem em anexo a este relatório.

Os inquéritos aplicados aos Encarregados de Educação, via email, visam a auscultação
separada de três grupos: grupo do pré-escolar, grupo do 1º ciclo e o grupo dos 2º, 3º ciclos e
Ensino Secundário. Verificámos uma participação “comedida”, com uma taxa de participação de
31% no Pré-Escolar, 32% no 1º ciclo e 21% no último grupo. Os Encarregados de Educação que
participaram são maioritariamente do sexo feminino e apresentam uma média de idades de 38
anos no pré-escolar, 39 anos no 1º ciclo e de 44 anos nos 2º/3º ciclos e Secundário. Em termos de
habilitações literárias, verifica-se que neste grupo de Pais/Encarregados de Educação que
responderam ao inquérito, temos a seguinte distribuição:

Pré-escolar                                 1º ciclo                                2º/3º/Sec

Qual o nível de participação (taxa de presença) dos Pais e Encarregados de Educação nas

reuniões para as quais são convocados?

Da análise feita aos relatórios de Diretores de Turma e da consulta feita aos elementos da
equipa de autoavaliação representantes dos níveis de escolaridade mais baixos, a taxa de
presença dos Encarregados de Educação nas reuniões é cerca de 90% no Pré-Escolar, 95% no
1º ciclo, 78% no 2º ciclo, 78% no 3º ciclo, 65% no Curso Educação e Formação e 62% no
Secundário.

- O Encarregado de Educação conhece e sabe onde consultar os documentos estruturantes
do Agrupamento (Projeto Educativo, Regulamento Interno, Projeto Curricular, Critérios de
avaliação)?
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- O Encarregado de Educação sabe as atividades que o Agrupamento realiza e em quais
pode participar?
Da análise das respostas, pode-se verificar que de uma forma transversal, os Encarregados de
Educação conhecem (integral ou parcialmente) os principais documentos estruturantes do
Agrupamento, nomeadamente o Plano Anual de Atividades definido logo no início de cada
ano letivo. Este conhecimento é mais notório nos Encarregados de Educação do 2º, 3º ciclos e
Ensino Secundário. No Pré-Escolar, o desconhecimento é maior no que respeita ao Plano de
Grupo e aos Critérios de Avaliação. (ver anexo PSE.1)

O Encarregado de Educação consulta regularmente a página web e/ou o GIAE do
Agrupamento?
Da análise das respostas, pode-se verificar que os Encarregados de Educação:
● tendem a consultar com maior frequência o GIAE, quando os seus educandos

frequentam anos de escolaridade mais elevados;
● apesar de conhecerem o site do Agrupamento, a maior parte não o consulta

regularmente;
● na sua maioria já consultou pelo menos um dos documentos estruturantes do

Agrupamento.
(ver anexo PSE.2)

Quando existem casos graves de indisciplina, qual a percentagem de Encarregados de
Educação que se deslocam à escola para tomar conhecimento das medidas sancionatórias?
Analisando os relatórios de Diretores de Turma, verifica-se que apenas houve quatro casos
graves de indisciplina no 3º ciclo, que deram origem a procedimento disciplinar: um no
ensino regular e três no Curso Educação Formação. Destes quatro, 75% dos Encarregados de
Educação estiveram presentes na escola para tomar conhecimento das medidas aplicadas.

Qual o nível de valorização que os Encarregados de Educação atribuem à escola?
O Encarregado de Educação procura informar-se regularmente sobre a situação escolar do
seu educando?
Na análise das respostas, verifica-se que, na generalidade, os Encarregados de Educação
consideram estar interessados na situação escolar do seu educando e procuram essa
informação por iniciativa própria, pelo que se considera que atribuem um valor significativo
às questões escolares dos seus educandos. ( ver anexo PSE.3)

Qual o nível de acompanhamento do seu educando no cumprimento das tarefas escolares?
Na análise das respostas do questionário à afirmação: “Considero que consigo apoiar o(s)
meus(s) filho(s) nas atividades propostas pelo(a) educador(a)”, verifica-se que, na sua
generalidade, os Encarregados de Educação consideram conseguir apoiar os seus educandos
nas suas tarefas, independentemente do nível de escolaridade que os seus filhos frequentam.
Salienta-se que é no grupo dos Encarregados de Educação do 2º e 3º ciclos que a
percentagem do “Concordo Parcialmente" é mais elevada. (ver anexo PSE.4)
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A escola proporciona momentos de reconhecimento dos educandos na presença dos Pais e
Encarregados de Educação?
Da análise das respostas, verifica-se que, na sua generalidade, os Encarregados de Educação
consideram positivo a existência de atividades que promovam o reconhecimento do mérito
dos alunos, mas a maior parte deles ainda não participou neste tipo de atividades. Nesta
questão há um claro equilíbrio nas respostas dos Encarregados de Educação dos vários níveis
de ensino existentes no Agrupamento. ( ver anexo PSE.5)

O Encarregado de Educação considera importante que exista uma Associação de
Pais/Encarregados de Educação neste Agrupamento?
Da análise das respostas, verifica-se que, na sua generalidade, os Encarregados de Educação
consideram importante a existência de uma Associação de Pais e que esta poderia ajudar a
comunicação entre si. No entanto, a maior parte deles não coloca a hipótese de pertencer a
uma Associação deste tipo. Nesta questão há um claro equilíbrio nas respostas dos
Encarregados de Educação dos vários níveis de ensino. (ver anexo PSE.6)

Do seu ponto de vista, quais as razões que impedem a constituição de uma Associação de
Pais e Encarregados de Educação no nosso Agrupamento?
Da análise das respostas, verifica-se que, na sua generalidade, os Encarregados de Educação
alegam a dificuldade de conciliar horários e o desinteresse como razões principais que
inviabilizam a constituição de uma Associação de Pais. Salienta-se o facto que a falta de
tempo também foi um dos argumentos, sendo que foi no 2º, 3º ciclos e Secundário que este
argumento obteve uma maior percentagem. (ver anexo PSE.7)
Nas outras razões, também foram apontadas as seguintes:
● Dificuldade em assumir a liderança e iniciar o processo;
● Dificuldade em mudar mentalidades;
● Desconhecimento de como iniciar o processo;
● Dificuldade de comunicação entre os pais;
● Desinteresse ou possível fonte de problemas;
● Receio de não ter disponibilidade (tempo);
● Dúvida sobre se a Associação de Pais fará ou não a diferença;
● Desconhecimento das competências de uma Associação de Pais e de que forma pode

ser uma vantagem;
● Dificuldade na gestão de opiniões;
● Certeza da inutilidade de uma  Associação de Pais.

GRAU DE SATISFAÇÃO DOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO (ENVOLVIMENTO E
PARTICIPAÇÃO)
Num primeiro ponto do questionário, interrogava-se os Encarregados de Educação sobre o
seu grau de satisfação sobre diversos aspetos da vida escolar: o ensino que é lecionado ao
seu educando, a informação fornecida pelo responsável da Turma sobre o processo de
ensino-aprendizagem e avaliação, os processos / critérios de avaliação dos alunos, as
atividades escolares nas quais o Encarregado de Educação pode participar, a forma como
recebe informações sobre a vida escolar do seu educando e a periodicidade com que recebe
essas informações. Da análise das respostas, verifica-se que, na sua generalidade, os
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Encarregados de Educação estão satisfeitos com os diferentes aspetos relacionados com a
comunicação entre si e a escola em todos os ciclos de ensino. Os três aspetos mencionados,
que recolhem menor grau de satisfação (aproximadamente 30% das respostas), prendem-se
com:

- a periodicidade com que recebem informação sobre os seus educandos e atividades
desenvolvidas;

- a forma como recebem essa informação;
- informação sobre as atividades escolares em que os Encarregados de Educação podem

participar.  (ver anexo PSE.8)

Num segundo ponto do questionário, interrogavam-se os Encarregados de Educação sobre o
seu grau de concordância relativamente ao relacionamento da escola com os Encarregados
de Educação, exposto através de afirmações “O Encarregado de Educação considera que …”.
Da análise das respostas a cada afirmação, verifica-se o seguinte para cada uma delas:

- “…as famílias são incentivadas a participar nas atividades escolares”: embora não
seja a maioria, cerca de 40% dos inquiridos discordam ou concordam parcialmente
com esta afirmação, em todos os ciclos de escolaridade.

- “…as opiniões das famílias são tidas em conta”: embora não seja a maioria, cerca de
40% dos inquiridos discordam ou concordam parcialmente com esta afirmação, em
todos os ciclos de escolaridade.

- “…o/a responsável pela Turma promove a participação dos Pais/Encarregados de
Educação no processo de ensino e aprendizagem”: embora não seja a maioria, cerca
de 25%-40% dos inquiridos discordam ou concordam parcialmente com esta
afirmação, consoante o ciclo de escolaridade.

- “…as famílias são motivadas a participar na construção do Projeto Educativo do
Agrupamento, no Projeto de Turma, no Plano Anual de Atividades, no Regulamento
Interno, etc”: Cerca de 50% dos inquiridos discordam ou concordam parcialmente
com esta afirmação, em todos os ciclos de escolaridade.

- “…as convocatórias aos Pais/Encarregados de Educação são feitas com a
antecedência adequada, com a indicação clara do assunto e com a indicação da hora
e do local da reunião”: cerca de 70%-90% dos inquiridos concordam com a afirmação,
consoante o ciclo de escolaridade.

- “…as pessoas convocadas são atendidas à hora marcada, sem adiamento”: cerca de
75%-90% dos inquiridos concordam com a afirmação, consoante o ciclo de
escolaridade.

- “…estou informado/a sobre as atividades da Escola e do Agrupamento e sobre os
serviços de apoio que presta”: embora não seja a maioria, cerca de 30% dos inquiridos
discordam ou concordam parcialmente com esta afirmação, em todos os ciclos de
escolaridade.

- “…as informações prestadas quer aos alunos, quer às famílias são sempre exatas,
claras e atualizadas”: embora não seja a maioria, cerca de 30%-45% dos inquiridos
discordam ou concordam parcialmente com esta afirmação, consoante o ciclo de
escolaridade.

- “…recebo informação adequada e atempada sobre o percurso escolar do(s) meu(s)
filho(s)”: cerca de 70%-85% dos inquiridos concordam com a afirmação, consoante o
ciclo de escolaridade.

- “…gosto da maneira como ensinam o(s) meu(s) filho(s)”: cerca de 70%-85% dos
inquiridos concordam com a afirmação, consoante o ciclo de escolaridade.
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- “…estou satisfeito/a pela forma como o apoio é dado pelos professores ao(s) meu(s)
filho(s)”: cerca de 15%-30% dos inquiridos discordam ou concordam parcialmente
com a afirmação, consoante o ciclo de escolaridade. De salientar que, no Pré-Escolar,
45% dos inquiridos desconhecem como funciona a equipa de intervenção precoce.

- “…o apoio educativo contribui para melhorar o processo de ensino e aprendizagem
dos alunos”: cerca de 70%-84% dos inquiridos concordam com a afirmação, consoante
o ciclo de escolaridade. De salientar que, no Pré-Escolar, 25% dos inquiridos
desconhecem se o apoio da equipa de intervenção precoce ajuda o desenvolvimento
das aprendizagens das crianças.

Sintetizando as ideias apresentadas, verifica-se que os três aspetos mencionados que
recolhem menor grau de concordância com as afirmações dadas prendem-se com:

● a participação das famílias nas atividades desenvolvidas ao longo do ano;
● a pouca relevância que as opiniões dos Encarregados de Educação têm, segundo o

ponto de vistas dos mesmos (daí a importância da existência de uma Associação de
Pais);

● a participação dos Encarregados de Educação na discussão de alguns documentos
estruturantes do Agrupamento.
(ver anexo PSE.9)

3.2   RESULTADOS (RESULTADOS ACADÉMICOS)(RA)

Como já mencionado anteriormente neste relatório, este domínio também foi alvo de

estudo e foram inúmeros os instrumentos utilizados para este efeito. Para além dos documentos

internos já referidos anteriormente, o site Infoescolas foi uma fonte externa de informação

importante, apesar dos dados mais recentes desta fonte se reportarem ao ano letivo 2019/2020.

No ano letivo 2020/2021 não foram recolhidos dados pois a equipa de autoavaliação ainda não se

encontrava constituída.

As questões que foram colocadas e mencionadas no ponto 2 deste relatório são agora

respondidas com base em todos os instrumentos mencionados.

Qual é a percentagem dos alunos da escola que concluiu o 1º ciclo até quatro anos após a
entrada no 1º ciclo? (por escola)

De acordo com o site Infoescolas, verifica-se a existência de percentagens elevadas (acima
dos 90%) de percursos diretos, neste Agrupamento, no final da década passada.
Comparativamente, e de acordo com a estatística fornecida pela representante do 1º ciclo na
equipa, verifica-se igualmente neste ano letivo, no Concelho de Arraiolos, uma percentagem
elevada de percursos diretos, 93%. Saliente-se que é na EB1 do Vimieiro em que a
percentagem de percursos diretos é menor (82%). (ver anexo RA.1)
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Fonte: Infoescolas

Qual a taxa de sucesso em cada ano de escolaridade do 1º ciclo? (por escola)
Da análise da estatística fornecida pela representante do 1º ciclo na equipa, verifica-se,

este ano letivo, no Concelho de Arraiolos, uma percentagem elevada de sucesso, 97%.
Identifica-se a EB1 da Igrejinha como a escola do Concelho com menor taxa de transição
(80%). (ver anexo RA.1)

Quantos alunos transitam para o 2º ciclo de estudos, com menção insatisfatória a
Português ou Matemática?

Da análise da estatística fornecida pela representante do 1º ciclo na equipa, verifica-se,
neste ano letivo, no Concelho de Arraiolos, uma percentagem residual de alunos nesta
situação, pois dos 124 alunos do 4º ano que transitaram apenas 4 tiveram menção
insatisfatória a Português ou Matemática.

Qual a percentagem dos alunos da escola que concluiu o 2º ciclo até dois anos após a
entrada no 5º ano?

De acordo com o site Infoescolas, verifica-se a existência de percentagens elevadas de
percursos diretos neste Agrupamento, no final da década passada, ainda que abaixo de
outras escolas com contextos semelhantes. Comparativamente, de acordo com o relatório de
Coordenador de Diretores de Turma do 2º ciclo, verifica-se uma melhoria na percentagem de
percursos diretos - 93% - no ano letivo 2021/22.

Fonte: Infoescolas
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Qual a taxa de sucesso em cada ano de escolaridade do 2º ciclo?
De acordo com as pautas finais do segundo semestre, verificamos a existência de

excelentes percentagens de sucesso (transição) no 2º ciclo: 94% no 5º ano e 100% no 6º ano
(sendo a meta de 95%, a estabelecida no Projeto Educativo). (ver anexo RA.2)

Qual a percentagem dos alunos da escola com percursos diretos de sucesso no 3º ciclo?
De acordo com o site Infoescolas, verificamos a existência de percentagens de percursos

diretos neste Agrupamento, no final da década passada, abaixo de outras escolas de
contextos semelhantes. De acordo com o relatório de Coordenador de Diretores de Turma do
3º ciclo, verifica-se que este ano letivo 2021/22 a taxa de percursos diretos no Agrupamento
de Escolas de Arraiolos foi de 94% ; comparativamente a 2019/2020, regista-se uma
significativa melhoria.

Fonte: Infoescolas

Qual a taxa de sucesso em cada ano de escolaridade do 3º ciclo?
De acordo com as pautas finais de segundo semestre, verificamos a existência de

excelentes percentagens de sucesso (transição) no 3º ciclo: 100% no 7º ano, 98% no 8º ano e
87% no 9º ano (sendo este ano de escolaridade aquele que ficou abaixo da meta de 95%,
estabelecida no Projeto Educativo).  (ver anexo RA.2)

Qual a percentagem dos alunos da escola com percursos diretos de sucesso no ensino
científico-humanísticos?

De acordo com o site Infoescolas, verificamos a existência de percentagens de percursos
diretos neste ciclo de estudos do Agrupamento, no final da década passada, acima de outras
escolas de contextos semelhantes. De acordo com as pautas finais do ano letivo 21/22,
verificou-se que 76% dos alunos que terminaram o secundário, fizeram-no em três anos,
comparativamente a 2019/2020 regista-se um significativo decréscimo.
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Fonte: Infoescolas

Qual a taxa de sucesso em cada ano de escolaridade do Secundário?
De acordo com as pautas finais de segundo semestre, verificamos a existência de

excelentes percentagens de sucesso (transição) no Secundário: 86% no 10º ano, 95% no 11º
ano e 90% no 12º ano (sendo o 10º ano de escolaridade aquele que ficou abaixo da meta de
90%, estabelecida no Projeto Educativo). (ver anexo RA.2)

Quantos alunos frequentam o apoio no Ensino Básico e têm nível positivo?
Consultando as grelhas da Estatística do segundo semestre preenchidas em reunião de

Departamento, bem como a estatística do 1º ciclo, verifica-se que, do universo de alunos a
frequentar momentos de apoio:

- no 1º ciclo, 79% dos alunos atingiram menção satisfatória a Matemática e 83% a
Português;

- no 2º ciclo, 69% dos alunos atingiram nível positivo a Matemática e 74% a Português;
- no 3º ciclo, 50% dos alunos  atingiram nível positivo a Matemática e 94% a Português.

Qual é a taxa de sucesso nos alunos que se encontram a repetir um certo ano de
escolaridade?

Consultando os relatórios de Diretores de Turma, bem como a estatística do 1º ciclo, e
analisando o universo de alunos que se encontram a repetir o ano de escolaridade,
constata-se que:

- 6 alunos do 1º ciclo repetiram o ano de escolaridade, tendo 100% deles transitado de
ano, em 2021/22;

- 5 alunos do 2º ciclo repetiram o ano de escolaridade, tendo 60% deles transitado de
ano, em 2021/22;

- 5 alunos do 3º ciclo (ensino regular) repetiram o ano de escolaridade, tendo 80%
deles transitado de ano, em 2021/22;

- os 20 alunos do Curso Educação e Formação transitaram para o segundo ano do
Curso, em 2021/22.

Quais as disciplinas onde se verifica a maior diferença entre os resultados das avaliações
interna e externa?
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Perante a questão colocada, consideramos a distinção de avaliação interna e avaliação
externa, face ao novo modelo de conclusão do Ensino Secundário e Acesso ao Ensino
Superior implementado pelo Ministério da Educação, desajustada à realidade atual das
escolas, uma vez que o conceito de aluno interno para conclusão do secundário e de acesso
ao Ensino Superior, deixou de existir. Neste ano, nem todos os alunos chamados “internos”
quiseram realizar o exame nacional, pelo que estaríamos a comparar grupos visivelmente
diferentes. Assim, optou-se apenas por analisar os resultados das avaliações externas de
todos os alunos que compareceram ao exame (inscritos à disciplina durante o ano ou não)
com os resultados nacionais.

De acordo com os dados recolhidos na estatística dos resultados dos exames nacionais (1ª
Fase; ENES) e provas de aferição de 9º ano (1ª Fase; ENEB), verifica-se que:

- no ensino básico, as taxas de sucesso em ambas as avaliações externas (Português e
Matemática) revelaram um desempenho dos alunos do Agrupamento de Escolas de
Arraiolos que está em linha com as taxas nacionais, com um ponto percentual de
diferença:

- no ensino secundário, os resultados obtidos nos exames nacionais revelaram uma
média inferior à nacional nas disciplinas Matemática A, Matemática Aplicada às
Ciências Sociais, Filosofia, Físico-Química A e Geografia A. Naquelas onde se
verificaram maiores diferenças foram nas disciplinas de Matemática Aplicada às
Ciências Sociais, Físico-Química e Filosofia.  (ver anexo RA.3)
Salienta-se que, neste ano letivo, os alunos não eram obrigados a realizar exames
nacionais para concluir as disciplinas do ensino secundário, pelo que as diferenças
mencionadas  terão de ser lidas com alguma reserva.

Qual a taxa de sucesso nos alunos com Apoio Social Escolar?
Consultando os relatórios de Coordenadores de Diretores de Turma, verifica-se que:
- dos 50 alunos do 2º ciclo que beneficiam deste apoio, 94%  transitou de ano;
- dos 67 alunos do 3º ciclo que beneficiam deste apoio, 95%  transitou de ano.

Qual a taxa de sucesso nos alunos com Relatório Técnico-pedagógico, com Programa
Educativo Individual ou Plano Individual de Transição?

De acordo com os dados fornecidos pela Equipa de Educação Especial, verificamos a
existência de um total de 69 alunos com medidas seletivas e/ou adicionais, revelando-se uma
excelente percentagem de sucesso de 93%, bem como nos alunos com Programa Educativo
Individual e Plano Individual de Transição (100%).
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3.3   PROJETO EDUCATIVO (PE)

Neste ponto fazemos uma monitorização das metas que constam no Projeto Educativo com

vista a avaliação do seu grau de consecução.

Metas Grau de consecução

● Criar a equipa de

autoavaliação.

A equipa foi criada e começou a trabalhar ainda no primeiro trimestre do ano
letivo.

● Manter o Ensino Experimental

da Matemática e o

desdobramento das disciplinas

de Português e Inglês, para

reforço da oralidade e da

escrita – 2º Ciclo;

● Manter as ofertas de

Matematicando, Oficina da

Oralidade e da Escrita e

Educação Literária – 3º Ciclo;

● Manter e melhorar o Projeto

“Mentorias”;

● Dar resposta ao Apoio ao

estudo e tutorias solicitados;

● Manter a oferta das Academias

– Ensino Secundário;

● Manter a Coadjuvação

Educação Física-  1º Ciclo.

-A manutenção dos vários projetos de apoio à aprendizagem em certas
disciplinas traduziu-se numa mais–valia para as taxas de sucesso,
nomeadamente no incremento do sucesso nas disciplinas de Matemática,
Português e Inglês, quer no 2º quer no 3º ciclos; salienta-se a menor
percentagem de sucesso a Matemática no 3ºciclo. (ver anexo PE.1)

Da análise feita aos REPAS pelos diferentes Grupos disciplinares, importa
salientar o seguinte:
- no 2º ano de escolaridade, as áreas e domínios em que os alunos

apresentaram mais dificuldades, ficando abaixo da média nacional no
parâmetro Consegue, foram: em Português - Escrita; em Estudo do Meio
– Sociedade / Natureza e Tecnologia; em Matemática – Números e
operações e em Educação Artística – Experimentação e Criação;
interpretação e Criação; Apropriação e Reflexão.

- no 5ºano, na disciplina de Matemática, os resultados do Agrupamento
acompanham a tendência dos resultados Nacionais os quais revelam
níveis de desempenho baixos em todos os domínios da disciplina de
Matemática, mais acentuada no domínio “Números e Operações” e no
domínio e “ organização de tratamento de dados”. Contudo, no domínio “
Geometria e Medida”, os resultados do Agrupamento superaram em
cinco pontos percentuais os resultados Nacionais.

- no 5º ano, em Ciências Naturais, de uma forma geral, também os
resultados do Agrupamento acompanham a tendência dos resultados
Nacionais. No entanto, houve mais alunos a conseguirem situar-se em
níveis de desempenho mais elevados do que na disciplina de Matemática.
No que se refere ao diferencial entre os resultados do Agrupamento e os
resultados a nível Nacional, verifica-se que este assume valores positivos
em dois dos três domínios avaliados. De salientar o domínio “Unidade na
diversidade de seres vivos” em que os resultados do Agrupamento
expressam um diferencial positivo bastante significativo nas categorias de
desempenho mais elevadas (“Conseguiu” e “Conseguiu… mas…”) de
“+17,7 p.p.” em relação aos resultados nacionais.

- no 5º ano, nas disciplinas de Educação Visual e de Educação Tecnológica,
verifica-se, globalmente, que os resultados são consideravelmente
melhores do que os verificados a nível nacional, com destaque para os
domínios da Apropriação e Reflexão e Recursos e Utilizações Tecnológicas.
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Não se observam áreas problemáticas, contudo existe uma enorme
discrepância dos resultados, nos diferentes domínios/conteúdos, na
mesma turma. Confirma-se que os resultados de desempenho dos alunos
estão condicionados a circunstâncias pessoais, contextos específicos do
momento e recursos humanos envolvidos.

- no 8º ano, na disciplina de História, os resultados das provas do nosso
Agrupamento estão alinhados com os resultados nacionais e, nos casos
das turmas A e B, acima da média nacional.

- no 8º ano, na disciplina de Geografia, os resultados das provas do nosso
Agrupamento estão muito próximos da média nacional; os valores das
aprendizagens C (conseguiu) superam a média nacional mas com uma
ligeira inferioridade comparativa no tema associado a Mapas e
Localizações.

- no 8º ano, na disciplina de Português,o Agrupamento apresentou bons
resultados em todos os domínios. Contudo, considera-se que deverá
haver reforço das aprendizagens a Gramática e Educação Literária.
Fazendo uma análise comparativa com os resultados nacionais, o
Agrupamento apresenta resultados francamente melhores em todos os
domínios.

- Para monitorizar as diferenças entre os resultados obtidos pelos alunos do
Agrupamento de Escolas de Arraiolos nas provas de avaliação externa e os
resultados nacionais, foram analisados as estatísticas obtidas na 1ª fase dessas
provas (ler o ponto 3.2 deste documento)

- Monitorizando as taxas de sucesso, foram analisadas as pautas finais quer do
ensino básico quer do ensino secundário regular, tendo sido elaborada a
estatística respetiva (ler ponto 3.2), verificando-se que as taxas de
transição/aprovação em cada ano de escolaridade situam-se acima dos 80%,
sendo os anos de menor sucesso o 3º ano, na escola EB1 da Igrejinha, e os 9º e
10º anos, na escola EB Cunha Rivara.

- Na medida de promoção do sucesso Projeto das Mentorias e tendo em conta
o que se pretende (incrementar o número de mentores e mentorandos em
15%), verifica-se da leitura do relatório do Projeto que, relativamente à
participação dos alunos no Programa no ano letivo transato, no qual estavam
inscritos 78 alunos, concluíram a formação 65 alunos mentores. No presente
ano letivo 2021/22, inscreveram-se 98 alunos, dos quais 89 concluíram a
formação, tendo assim havido um incremento de 26% na participação dos
alunos neste Programa. (ver anexo PE.2)

-análise aos relatórios dos Coordenadores de Diretores de Turma, verifica-se
que foram disponibilizadas todas as 16 tutorias solicitadas em Conselhos de
Turmas. Em relação aos apoios ao estudo, dos 123 alunos que se pretendiam
beneficiar com estes momentos, foram disponibilizados 85% dos apoios
solicitados. Esta percentagem prende-se com ocorrência de constrangimentos
dos horários.

- No projeto das Academias, verificaram-se, neste ano letivo, elevadas taxas de
adesão dos alunos, acima dos 70%, à exceção dos alunos de Matemática
Aplicada às Ciências Sociais do 10º ano, na qual se ficou pelos 23% de
participação. Estas ofertas devem manter-se em virtude da forte adesão
revelada nos restantes anos de escolaridade e disciplinas. (ver anexo PE.3)

- Foi mantida a oferta de coadjuvação de Educação  Física no 1º Ciclo.
● Colocar as taxas de sucesso de

aprovação no Ensino Básico nos

95%;

-No Agrupamento de Escolas de Arraiolos, através da leitura do ponto 3.2
Resultados Académicos deste documento, verifica-se a existência de uma baixa
taxa de retenção. No entanto, salienta-se o menor desempenho obtido na EB1
da Igrejinha nos 2º e 3º anos, bem como a EB 2,3/ES Cunha Rivara nos 9º e 10º
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● Colocar as taxas de sucesso no

Ensino Secundário nos 90%.

anos.

● Assegurar que os alunos que

beneficiam de medidas

seletivas e/ou adicionais

tenham acompanhamento por

parte de um docente de

Educação Especial;

● Assegurar que são cumpridas

as medidas constantes no

RTP/PEI desses alunos;

● Fomentar a participação ativa

destes alunos em todos os

projetos da comunidade

educativa.

- No acompanhamento por parte da Equipa de Educação Especial, todos os
alunos sinalizados com este tipo de medidas tiveram acompanhamento por
parte da equipa de Educação Especial. No que diz respeito à taxa de transição
dos alunos sujeitos a este tipo de medidas e da análise da informação fornecida
pela Equipa de Educação Especial, salienta-se que as medidas previstas foram
cumpridas e as taxas de sucesso dos alunos sujeitos a este tipo de medidas
situa-se nos 93%. (ler ponto 3.2 deste documento)

-No que diz respeito à promoção da participação crescente de alunos com
medidas seletivas e/ou adicionais nas mobilidades do Projeto Erasmus +, os
objetivos ficaram aquém do desejado, na medida em que no decorrer do ano
letivo 2021/22, nenhum aluno integrado no Decreto-Lei 54 participou na
mobilidade deste projeto. No entanto, quatro alunos com apoio social
estiveram integrados no projeto e participaram no seu desenvolvimento, tendo
um deles integrado a mobilidade neste ano letivo. Apesar da divulgação do
Projeto junto de toda a comunidade educativa, não houve grande adesão ao
mesmo  por parte dos alunos com medidas seletivas e/ou adicionais.

● Oferecer a disciplina de Arte

em Palco no 2º Ciclo;

● Oferecer as disciplinas de

Educação Tecnológica,

Educação Musical, Oficina de

Teatro, Expressão Plástica no 3º

Ciclo;

-A disciplina Arte em Palco manteve-se, no ano letivo de 2021/22, a funcionar
no 2º Ciclo.

-Relativamente à abertura de pelo menos duas das opções oferecidas em cada
ano do 3º Ciclo, verificou-se que a escola ofereceu todas estas opções e todas
elas estiveram em funcionamento no ano letivo 2021/2022.

● Oferecer outro percurso de

formação no 3º Ciclo;

● Oferecer as 4 opções dos

Cursos Científico-humanísticos;

● Oferecer a opção de um Curso

Profissional.

No ano letivo 2021/22, foi possível ao Agrupamento diversificar a oferta
formativa, abrindo:
- no 3º ciclo, uma turma Curso de Educação e Formação – Tratador/a de
Animais em Cativeiro (medida que contribuiu para o decréscimo do insucesso
no 2ºe 3º ciclos);
- no 10º ano do Ensino Secundário, três opções: Ciências e Tecnologias, Línguas
e Humanidades e Socioeconómicas;
-  no 10º ano do Secundário, o Curso Profissional Técnico de Juventude.

● Oferta do processo

Reconhecimento, Validação e

Certificação de Competência

RVCC.

● Oferta de Cursos Educação e

Formação de Adultos B2+B3 e

Secundário

Da análise do relatório do Qualifica, em relação ao número de formandos em
processo Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências,
verifica-se que no Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas de Arraiolos
desde o dia 01-09-2021 a 15-07-2022 efetivaram-se no total 11 novas
inscrições, a saber:

Foram no entanto certificados 2 adultos, de nível secundário, que
completaram com sucesso a respetiva formação, nas diferentes Áreas de
Competências-Chave (um deles fez a sua inscrição no ano letivo anterior).

Este ano letivo não foi aberta qualquer turma de Educação e Formação de
Adultos.

● Abertura do Gabinete do - O Gabinete do Aluno entrou em funcionamento em março de 2022; para o
funcionamento deste Gabinete foram alocados alguns recursos internos e
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Aluno;

● Manter o Gabinete dos

Técnicos Especializados;

● Apostar na prevenção destes

comportamentos de

indisciplina.

estabelecidas várias parcerias externas necessárias ao seu funcionamento (ver
anexo PE.4)
- Relativamente ao Gabinete das Técnicas Especializadas, mostrou ser uma das
mais-valias que o Agrupamento tem, na medida em que informou e orientou
os 54 alunos que foram acompanhados no âmbito da Orientação Vocacional;
as técnicas acompanharam 99 alunos na área de Psicologia, 26 alunos na área
da Terapia da Fala e 45 alunos na área do Serviço Social. (ver anexo PE.5)

Relativamente à monitorização dos comportamentos de indisciplina,
analisando os relatórios de Coordenadores Diretores de Turma, verifica-se:
- a ocorrência de 9 situações graves no 2º ciclo, apesar de não terem dado

origem a procedimento disciplinar;
- a ocorrência de 44 situações graves no Curso Educação e Formação,

apesar de não terem dado origem a procedimento disciplinar;
- a ocorrência de 1 situação grave no 3º ciclo regular e 3 situações graves

no Curso de Educação e Formação, dando origem todas elas a
procedimento disciplinar.

Face a esta situação, foram abordados nas aulas de Cidadania e
Desenvolvimento e não só, temas como Bullying, Direitos Humanos,
Comportamentos de Risco e Voluntariado. Foram realizados debates e diálogos
sobre estes temas com intervenções da Escola Segura com a colaboração dos
serviços de Psicologia e no âmbito do Programa de Desenvolvimento das
competências socioemocionais.

● Criação de uma associação de
pais e/ou encarregados de
educação.

Relativamente às estratégias promovidas pela direção no sentido de incentivar
a sua criação, no decorrer deste ano letivo, foram várias as ações que se
desenrolaram de forma a incentivar a criação de uma Associação de Pais e/ou
Encarregados de Educação, a saber: nas reuniões de Diretores de Turma com os
Encarregados de Educação foi feita uma sensibilização para a importância de
uma Associação; nas reuniões de Orientação Vocacional promovidas pela
Psicóloga Ana Fátima com os Encarregados de Educação dos alunos do 9º ano
salientou-se a necessidade da existência desta Associação e o Diretor da escola,
em inúmeros contactos informais junto dos Encarregados de Educação do
Agrupamento, realçou-se que esta Associação seria uma mais-valia para toda a
comunidade escolar.

● Assegurar a participação ativa
dos pais e encarregados de
educação na vida escolar dos
seus educandos.

- No que diz respeito ao número de contactos Diretores de
Turma/Encarregados de Educação realizados, verifica-se que 53% dos Diretores
de Turma realizaram entre 6 a 10 contactos semanais e 42% realizaram até 5
contactos semanais.

Fonte: inquérito aos Diretores de Turma

No que diz respeito às ações realizadas na escola que envolveram a
participação dos Pais e Encarregados de Educação, verifica-se que:
- da análise aos relatórios dos Diretores de Turma, houve 7 turmas onde se

realizaram uma ou mais atividades com referência à participação dos pais;
- da análise do Plano Anual de Atividades e Projeto Cultural de Escola,

verificou-se a existência de um total de 13 atividades com a menção
explícita à participação das famílias.

● Desenvolver e incrementar o

Projeto Cultural de Escola

Da análise do Plano Anual de Atividades e Projeto Cultural de Escola, e
tentando quantificar o número de atividades e número de parcerias
estabelecidas para as concretizar, verificou-se a existência de um total de 177
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(PCE);

● Manter e incrementar os

projetos desenvolvidos pelas

Bibliotecas Escolares;

● Participar nos projetos

educacionais promovidos pela

CMA.

atividades e Projetos, com a referência a 70 parcerias.

Analisando a atividade desenvolvida pela Equipa da Biblioteca e quantificando
os recursos (internos /externos) necessários à participação da Biblioteca nos
diferentes projetos, verifica-se que, para um total de 14 projetos
desenvolvidos ao longo do ano letivo na esfera da Biblioteca, foram elencados
todos os recursos internos e externos (ver anexo PE.7). Ao analisar as
estatísticas recolhidas na Biblioteca Escolar ao longo do ano letivo, verifica-se
que o espaço foi sobretudo mais usado para a realização de aulas (devido não
só à articulação levada a cabo, mas também à presença de postos
informáticos), pesquisas e estudo (ver anexo PE.7). Foram realizadas um total
de 723 requisições informaticamente (63%) e 420 requisições em papel.

Relativamente à parceria que o Agrupamento tem com a Câmara Municipal de
Arraiolos, a meta estabelecida inicialmente (participar em pelo menos 50% dos
projetos promovidos pela Câmara Municipal de Arraiolos) foi ultrapassada. Da
listagem fornecida pela Direção, verificamos que a Câmara Municipal de
Arraiolos promoveu a dinamização de 19 projetos e o Agrupamento participou
em todos eles. (ver anexo PE.6).

● Incentivar a participação no

Projeto Erasmus +;

● Incentivar a participação no

projeto eTwinning.

Neste ano letivo 2021/22:
- tivemos a participação de 22 professores e 58 alunos (um dos quais com
escalão A) em mobilidade no Projeto Erasmus +, no decorrer do final do
segundo semestre;
- recebemos no nosso Agrupamento professores e técnicos em Job Shadowing:
6 docentes polacos (Setembro de 2021) e 2 assistentes técnicos italianos (Maio
de 2022).
- foi promovido um projeto eTwinning -There is a world around us com uma
escola francesa e uma escola italiana (troca de tradições entre os países).

● Uniformizar todos os

documentos usados no

Agrupamento;

● Criar condições para que

progressivamente se passe do

arquivo em papel para o

arquivo digital;

● Incrementar a ação das

estruturas intermédias.

- No ano letivo anterior, foi criada uma pasta na intranet com todos os
documentos usados no Agrupamento, com vista à uniformização dos
documentos usados pelos diversos intervenientes;
- Nos dois últimos anos foi eliminada a entrega de atas e anexos em formato
papel.
- Relativamente à articulação entre as várias estruturas e analisando os
relatórios de Diretores de Turma e de Coordenadores, tem-se que:
● estruturas intermédias: foram realizadas reuniões regularmente entre as

estruturas intermédias, superior ao número estipulado na meta (duas por
semestre), nomeadamente entre a Direção e coordenadores de
Departamento, entre Direção e coordenadores de Diretores de Turma,
entre Direção e coordenadores de Cursos.

● Coordenadores de Diretores de Turma e os respetivos Diretores de Turma:
foram realizadas reuniões entre os coordenadores e os respetivos
Diretores de Turma sempre que se considerou necessário e superaram o
número determinado nesta meta (2 por semestre). Assim, antes das
reuniões dos conselhos de turma de início do ano, antes das reuniões
intercalares e das reuniões de avaliação, os coordenadores de Diretores
de Turma reuniram com os Diretores de Turma.

● Reuniões de Departamento: foram realizadas quatro reuniões de
departamento, a saber, lançamento do ano letivo, análise dos resultados
do primeiro semestre, adoção de manuais e análise dos resultados do
segundo semestre e preparação do ano letivo 2022/23.

● Incentivar a inscrição na

formação na capacitação digital

de docentes (níveis 1, 2 e 3);

● Distribuir computadores por

docentes e discentes.

Até ao final do ano letivo 2021/22, e face ao questionário aplicado no final do
semestre (julho 2022), verifica-se que cerca de 62% dos professores do
Agrupamento realizaram formação no âmbito da Capacitação Digital.

Analisando o relatório do Plano Ação Desenvolvimento Digital de Escola, e face
aos kits recebidos do Ministério da Educação, neste ano letivo, foram entregues
cerca de 400 kits, embora alguns ainda não tenham levantado o cartão de
acesso à internet, pois chegaram tardiamente.
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4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Face aos resultados apresentados nos pontos anteriores, nos dois domínios escolhidos para
alvo de avaliação, procuramos aqui salientar as principais ideias com vista a avaliação da qualidade
do trabalho executado e dos produtos obtidos.

Relativamente ao Envolvimento da família na vida escolar, salienta-se o seguinte:
● a taxa de presença dos Encarregados de Educação nas principais reuniões tende a diminuir

com o avanço da idade dos seus educandos;
● o conhecimento dos documentos estruturantes nomeadamente o Plano Anual de

Atividades é satisfatório, exceto no Pré-Escolar onde o desconhecimento de alguns destes
documentos é maior;

● a consulta da plataforma online de gestão, por parte dos Encarregados de Educação, é feita
sobretudo pelos pais dos alunos do Ensino Secundário; já a página online do Agrupamento
não é visitada regularmente;

● nos casos de indisciplina grave, que envolvem medidas sancionatórias, a maior parte dos
Encarregados de Educação vão à escola para tomar conhecimento das medidas aplicadas;

● a larga maioria dos Encarregados de Educação procuram informar-se da situação escolar do
seu educando, por iniciativa própria, revelando assim, perante o seu educando, uma forte
valorização da escola;

● a generalidade dos pais afirma conseguir apoiar os seus educandos nas tarefas escolares;
sublinha-se neste ponto o facto dos inquiridos terem, na sua maioria, nas suas habilitações
académicas, pelo menos o Ensino Secundário;

● a generalidade dos Encarregados de Educação considera positivo a existência de momentos
de reconhecimento do mérito dos alunos;

● a generalidade dos Encarregados de Educação considera importante a existência de uma
Associação de Pais e Encarregados de Educação, mas estão muito reticentes em participar
num projeto deste tipo, tendo sido apontados vários obstáculos pelos próprios
Encarregados de Educação;

● a generalidade dos Encarregados de Educação inquiridos está satisfeita com os diferentes
aspetos relacionados com a comunicação entre si e a escola, mas há aspetos a melhorar,
como a periodicidade da informação prestada e as atividades desenvolvidas no
Agrupamento de Escolas de Arraiolos;

● relativamente ao relacionamento da escola com os Encarregados de Educação, os aspetos
salientados como menos positivos prendem-se com o facto da opinião dos pais não ser
levada em conta e a participação das famílias nas atividades desenvolvidas ao longo do ano
não ser solicitada com frequência, bem como a sua participação na elaboração dos
documentos estruturantes.

Deste modo, no que toca à subdimensão Envolvimento das famílias na vida escolar, o
Agrupamento tem seguido uma linha de ação de qualidade no sentido de disponibilizar às famílias
diferentes caminhos de participação e de colaboração com a Escola. Ainda assim, a mensagem e
ações levadas a cabo, presencialmente ou à distância nas diferentes plataformas, não têm sido
suficientemente eficazes no sentido de disponibilizar a informação tão frequentemente ou com a
clareza desejada pela comunidade escolar. Embora os Encarregados de Educação reconheçam a
importância da existência de uma Associação de Pais, o Agrupamento ainda não conseguiu
encontrar na comunidade de Pais um caminho capaz de os convencer das mais valias que esta
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Associação de Pais poderá construir no Agrupamento de Escolas.

Relativamente às subdimensões Resultados do ensino básico geral, Resultados do ensino
secundário científico-humanístico e Resultados para a equidade, inclusão e excelência,
procuramos aqui salientar as principais ideias com vista à avaliação da qualidade do trabalho
executado e dos produtos obtidos:
● percentagem elevada de percursos diretos no 1º ciclo, com possibilidade de melhoria na

EB1 do Vimieiro;
● percentagem elevada de sucesso nos diversos anos de escolaridade do 1º ciclo, com

possibilidade de melhoria na EB1 da Igrejinha;
● percentagem elevada de percursos diretos no 2º ciclo, bem como elevadas taxas de sucesso

em cada um dos anos de escolaridade;
● percentagem elevada de percursos diretos no 3º ciclo, bem como elevadas taxas de sucesso

em cada um dos anos de escolaridade à exceção do 9º ano;
● parca percentagem de percursos diretos no Ensino Secundário, 76%; as elevadas taxas de

sucesso em cada um dos anos de escolaridade à exceção do 10º ano;
● os apoios ao estudo a Português e a Matemática, no Ensino Básico, tendem a perder a sua

eficácia com o avançar do ciclo de estudos, especialmente o da Matemática;
● grande parte dos alunos a repetir um ano de escolaridade no Ensino Básico, puderam com

essa repetição, ultrapassar algumas lacunas e progrediram de ano;
● as diferenças de resultados entre as avaliações externas no final do Ensino Básico do

Agrupamento de Escolas de Arraiolos e as médias nacionais são mínimas, apenas de 1
ponto percentual;

● as maiores diferenças de resultados entre as avaliações externas do Ensino Secundário do
Agrupamento de Escolas de Arraiolos e as médias nacionais foram, neste ano letivo, nas
disciplinas de Matemática Aplicada às Ciências Sociais, Física e Química A e Filosofia;

● quase a totalidade dos alunos que beneficiam de Apoio Social Escolar transitaram de ano;
● elevadas taxas de sucesso nos alunos com Relatório Técnico-pedagógico, com Programa

Educativo Individual ou Plano Individual de Transição.

Deste modo, no que toca às subdimensões acima referidas, o Agrupamento tem seguido
uma linha de ação de qualidade no sentido de disponibilizar todo o apoio necessário à
comunidade escolar, usando as ferramentas pedagógicas e legislativas ao seu dispor para permitir
aos alunos a obtenção dos bons resultados que apresentam. Ainda assim, identifica-se em todos
os ciclos de ensino e em certos anos de escolaridade, necessidades de melhoria e apoio aos alunos
na entrada do secundário, com vista ao correto encaminhamento, capaz de potenciar o seu
sucesso no 10ºano.

Relativamente à monitorização das metas do Projeto Educativo, a generalidade das metas
definidas está cumprida ou perto de ser alcançada. Saliente-se como metas ainda por alcançar ou
com um caminho de melhoria para percorrer, as metas relacionadas com:
● taxas de sucesso nos 9º e 10º anos;
● existência de uma Associação de Pais no Agrupamento;
● participação de alunos com medidas seletivas e/ou adicionais no Projeto Erasmus +;
● existência de poucos adultos candidatos à melhoria das habilitações académicas no Centro

Qualifica.

Assim, da avaliação feita, sintetiza-se na tabela SWOT, alguns pontos que poderão servir de
bússola, na definição de prioridades para futuras ações a implementar no futuro:
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Aspetos
internos

Pontos Fortes Áreas de melhoria

-Forte acompanhamento dos alunos do
Decreto-lei 54.
-Oferta educativa diversificada.
-a existência de uma equipa de técnicos
multidisciplinares no Agrupamento.

- Organização e divulgação da informação relativa a
atividades e projetos a decorrerem na escola;
- Formas de participação dos Pais e Encarregados de
Educação nas atividades que decorrem na escola;
- Envolvimento dos Pais e Encarregados de Educação na
elaboração dos documentos estruturantes;
- Constituição de uma Associação de Pais;
-Taxas de sucesso no 9º ano e 10º ano;
- Número de adultos candidatos à melhoria das suas
habilitações académicas no Centro Qualifica.
- Participação dos alunos do decreto DL 54 em projetos da
comunidade educativa, nomeadamente no projeto Erasmus
+ .

Aspetos
externos

Oportunidades Constrangimentos

-Parceria com a Câmara Municipal de
Arraiolos para motivar a participação dos
Encarregados de Educação.

-Fraca participação dos Encarregados de Educação na vida
da escola.
-Incompatibilidade entre os horários de trabalho dos pais e
da escola.

Tabela SWOT (Strenghts (Forças); Weaknesses (Fraquezas/Áreas de melhoria); Opportunities (Oportunidades); Threats

(Ameaças/Constrangimentos)

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

As escolas confrontam-se hoje, mais que nunca, com a necessidade de dar resposta aos
desafios de uma sociedade em permanente e rápida mudança. A implementação de uma equipa
de autoavaliação foi uma estratégia definida no Projeto Educativo, com o intuito de regular o
funcionamento do Agrupamento, com o objetivo de melhorar a qualidade dos seus serviços.

Quanto à participação no processo de autoavaliação, verifica-se que a taxa de adesão dos
Pais e Encarregados de Educação foi inferior à verificada noutros ciclos de autoavaliação do
Agrupamento.

Face ao explanado nos pontos anteriores, e após toda a análise dos resultados recolhidos,
salienta-se a necessidade de manter a sustentabilidade dos pontos fortes do agrupamento, e
traçam-se aqui algumas pistas que podem servir de orientação para a tomada de decisões
conducentes à melhoria da organização e funcionamento da escola.

No que concerne às oportunidades de melhoria relativas ao Envolvimento dos
Encarregados de Educação na vida escolar, os questionários aplicados no âmbito do presente
processo de autoavaliação demonstraram um bom nível de satisfação dos Encarregados de
Educação relativamente a algumas questões avaliadas, no entanto concluímos que é necessário
aprofundar o desenvolvimento de uma dinâmica que envolva mais Pais e Encarregados de
Educação nos projetos e atividades do Agrupamento, nomeadamente :

- melhorar a divulgação da mais valia que seria a existência de uma Associação de Pais e
Encarregados de Educação, que permitiria a estes uma maior auscultação das suas famílias,
uma maior valorização da sua opinião e, consequente, participação na tomada de decisões;
tentando ultrapassar alguns dos obstáculos por eles identificados, impeditivos da
constituição de tal Associação;
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- melhorar os mecanismos de participação das famílias na elaboração de alguns documentos
estruturantes do Agrupamento;

- melhorar o processo que promove a participação das famílias e restante comunidade nas
atividades escolares, nomeadamente:

- aprimorar a plataforma de registo de atividades e Projetos, capaz de
congregar/organizar tudo o que ocorre no Agrupamento, com preenchimento de
campos essenciais como parcerias, participação/não participação dos Encarregados
de Educação, etc..

- aprimorar o processo divulgação de Projetos e atividades, tornando-o, por exemplo,
mensal;

- melhorar a webpage do Agrupamento tornando-a mais apelativa e dinâmica;
- envolver os alunos que beneficiam de medidas seletivas e/ou adicionais em todos

os projetos da comunidade educativa, fomentando a sua participação ativa nesses
projetos e atividades que decorrem na escola.

No que concerne aos Resultados do ensino básico geral, Resultados do ensino secundário
científico-humanístico e Resultados para a equidade, inclusão e excelência, concluímos que as
taxas de percursos diretos são muito boas, as taxas de retenção são pouco significativas, contudo é
necessário um olhar vigilante visando a melhoria de resultados académicos no final do ensino
básico (9º ano) e à entrada no ensino secundário (10º ano) e a integração dos alunos do
Decreto-lei 54 nos Projetos internacionais.

Assim, recomenda-se que as equipas responsáveis pelas ações de melhoria a implementar
estejam centradas nos objetivos educativos (Resultados Académicos) e no reforço de proximidade
com as famílias  (Envolvimento dos Encarregados de Educação na vida escolar).

Por último, para o planeamento e concretização de todo o trabalho inerente a este tipo de
monitorizações, sublinha-se a importância da existência de um bloco semanal comum aos
elementos da equipa restrita de autoavaliação.

Arraiolos, outubro de  2022
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ANEXOS

ANEXOS RELATIVOS AO PONTO 3.1: PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO (ENSINO / APRENDIZAGEM/

AVALIAÇÃO) – Envolvimento das famílias na vida escolar

ANEXO PSE.1 - DOCUMENTOS ESTRUTURANTES DO AGRUPAMENTO

Pré-escolar

1º ciclo:

2º/3º ciclos e Secundário:
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ANEXO PSE.2 - DOCUMENTOS ESTRUTURANTES DO AGRUPAMENTO ONLINE

ANEXO PSE.3 - VALORIZAÇÃO DA ESCOLA PELOS ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO

ANEXO PSE.4 - APOIO DOS ENC. DE EDUCAÇÃO NAS TAREFAS ESCOLARES DOS SEUS EDUCANDOS
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ANEXO PSE.5 - RECONHECIMENTO DO MÉRITO DOS ALUNOS

ANEXO PSE.6 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO

ANEXO PSE.7 - DIFICULDADES NA CONSTITUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
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Pré-escolar                               1º ciclo                          2º/3º/Sec

ANEXO PSE.8 - VALORIZAÇÃO DA ESCOLA PELOS ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO (I)

Estou satisfeito com…

28



ANEXO PSE.9 - VALORIZAÇÃO DA ESCOLA PELOS ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO (II)

Considero que…
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ANEXOS RELATIVOS AO PONTO 3.2: RESULTADO ACADÉMICOS

ANEXO RA.1 - PERCURSOS DIRETOS NO 1º CICLO   E   TAXAS DE SUCESSO NO 1º CICLO
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ANEXO RA.2 - TAXAS DE SUCESSO NO ENSINO REGULAR (2º/3º/SECUNDÁRIO)
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ANEXO RA.3 - DIFERENÇAS ENTRE MÉDIAS DO AEA E NACIONAIS(SECUNDÁRIO)

ANEXOS RELATIVOS AO PONTO 3.3: PROJETO EDUCATIVO

ANEXO PE.1 - MEDIDAS DE APOIO A MATEMÁTICA-PORTUGUÊS-INGLÊS (2º/3º)

ANEXO PE.2 - PROJETO DAS MENTORIAS
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ANEXO PE.3 - PROJETO DAS ACADEMIAS

ANEXO PE.4 - GABINETE DO ALUNO

Recursos internos Recursos externos
Humanos:
-  8 Alunos em regime de voluntariado;
- 7 Professores afetos ao gabinete do Aluno;
- 1 Psicóloga, 1 Assistente Social (do GTE)
(Recursos disponibilizados em 12 tempos/ 45min efetivos
de atendimento)
- Equipas associadas aos Projetos de Mentorias e PES. (No
planeamento e execução de atividades abertas à
comunidade )
Materiais: espaço físico do Gabinete e respetivo
equipamento

Parcerias do GSBE:
- UCC do Centro de Saúde de Arraiolos;
-CRI de Évora;
-Bombeiros Voluntários de Arraiolos;
- Núcleo de Dadores de Sangue de
Arraiolos;
- Câmara Municipal.

(recursos disponíveis de acordo com as
necessidades de intervenção)
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ANEXO PE.5 - INTERVENÇÃO DO GABINETE DE TÉCNICAS ESPECIALIZADAS( AO NÍVEL DO APOIO INDIVIDUAL A

ALUNOS)

ANEXO PE.6 - PROJETOS PROMOVIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIOLOS (LISTA FORNECIDA PELA

DIREÇÃO)

● CAF - Complemento de apoio à família (1º ciclo)
● AAAF - Atividades de animação de apoio à família (JI)
● EcoEscolas
● Abril das Crianças (1º ciclo)
● PRI - Percussão,  reciclagem e inclusão (1º ciclo)

● Interagir para Melhorar

● Color ADD (3º anos)

● Lagartinhas da Fruta (JI e 1º ciclo)

● Comemoração do Natal (JI e 1º ciclo)

● Prémios de Mérito Escolar

● Dia da Criança (JI e 1º ciclo)

● Carnaval - Concurso de Máscaras

● Mês da Juventude

● Tapete Está na Rua 2022

● Plataforma + Cidadania Alentejo Central (1º ciclo)

● Olimpíadas do Património e da Cidadania (1º ciclo)

● Atividades de acompanhamento dos alunos da EB1 de Arraiolos face à realização das provas de aferição do 2º

ano (1º ciclo)

● Escola de música (JI)

● Natação (JI)
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ANEXO PE.7 - PROJETOS NA BIBLIOTECA
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