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1. INTRODUÇÃO
A procura da excelência na escola pública é uma preocupação de longa data, uma vez que a ela compete a
formação dos jovens e, dos seus conhecimentos e competências, depende o futuro do desenvolvimento do país.
Neste sentido, o Agrupamento de Escolas de Murça procura a excelência com o objetivo de melhorar o seu serviço
educativo, tendo sempre como linha orientadora o Projeto Educativo.
A Equipa de Autoavaliação do Agrupamento (EAA) tem a seu cargo o processo de autoavaliação com a
finalidade de registar os aspetos positivos da organização, identificar as áreas mais problemáticas e os aspetos a
melhorar e, na sequência desta análise, propor as soluções mais adequadas para as dificuldades encontradas e
potenciar os aspetos positivos.Neste contexto, o Agrupamento desenvolveu pelo nono ano este processo.
Este tem caráter obrigatório, definido na Lei nº 31/2002 de 20 de dezembro, no artigo 6.º, devendo
desenvolver-se em permanência. Embora a lei não estabeleça normas relativamente aos procedimentos da avaliação,
formula a exigência de que estes se devem submeter “a padrões de qualidade devidamente certificados” (artigo 7.º).
De acordo com a legislação já referida, a autoavaliação deve ter em conta os seguintes critérios:
a. Grau de concretização do Projeto Educativo e modo como se prepara e concretiza a educação, o ensino e
as aprendizagens das crianças e alunos, tendo em conta as suas características específicas;
b. Nível de execução de atividades proporcionadoras de climas e ambientes educativos capazes de gerarem
as condições afetivas e emocionais de vivência escolar propícias à interação, à integração social, às
aprendizagens e ao desenvolvimento integral da personalidade das crianças e alunos;
c. Desempenho dos órgãos de administração e gestão das escolas ou Agrupamentos de escolas, abrangendo
o funcionamento das estruturas escolares de gestão e de orientação educativa, o funcionamento
administrativo, a gestão de recursos e a visão inerente à ação educativa, enquanto projeto e plano de
atuação;
d. Sucesso escolar, avaliado através da capacidade de promoção da frequência escolar e dos resultados do
desenvolvimento das aprendizagens escolares dos alunos, em particular dos resultados identificados
através dos regimes em vigor de avaliação das aprendizagens;
e. Prática de uma cultura de colaboração entre os membros da comunidade educativa.
A autoavaliação é um processo de avaliação interna, mas a intervenção de agentes externos revela-se
fundamental para lhe conferir uma maior objetividade. No presente ano letivo, o Agrupamento de Escolas de Murça
continuou o trabalho de parceria com a equipa de consultores externos do Serviço de Apoio à Melhoria das Escolas
(SAME) da Universidade Católica do Porto.

1.1. Fases do trabalho desenvolvido
Nos últimos relatórios fizemos a contextualização do trabalho realizado pela Equipa de Autoavaliação do
Agrupamento (EAA) nos anos anteriores, para tal apresentou-se umagrelha de fácil leitura que pretendeu expressar o
dinamismo/evolução do trabalho desenvolvido.
No presente ano queremos, de uma forma ainda mais objetiva, clarificar em toda a comunidade educativa
quais os nossos propósitos ao longo dos anos. Para tal, construímos um esquema (fig 1) que elucida as fases do
trabalho desenvolvido. Neste podemos identificar as três fases já percorridas pela autoavaliação:
1. Fase 1 – Construção do Plano Plurianual de Melhoria: esta fase caracterizou-se pela construção dos
instrumentos de autoavaliação e sua implementação a todo o Agrupamento, que culminou com a adesão
ao Programa dos Territórios Educativos de Intervenção Prioritária.
2. Fase 2 – Melhoria das aprendizagens dos alunos: nesta fase colocámos em marcha a análise de situações
particulares que condicionam a construção das aprendizagens por parte dos alunos, desde a indisciplina,
passando pelas práticas de motivação e da avaliação.
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3.

Fase 3 – Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória: na fase agora em desenvolvimento fazemos uma análise que nos permite demonstrar em todo o
Agrupamento a construção do que se prevê no Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória.
Fig. 1 –As fases do trabalho desenvolvido pela Equipa de Autoavaliação do Agrupamento
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2. PREPARAÇÃO E CONDUÇÃO DA AUTOAVALIAÇÃO
2.1. Constituição da equipa de autoavaliação (EAA)
A EAA, que praticamente se manteve, é constituída pelos seguintes elementos:
 Palmira Guedes (coordenadora)
 Maria Céu Calvão (pres. conselho geral)
 Humberto Nascimento (subdiretor)
 Maria Gracinda Alves (adjunta direção)
 José António Aires (rep. pessoal docente)
 Paulo Santos (rep. pessoal docente)
 Teresa de Jesus Costa (rep. APEE)
 Esmeralda Alves (rep. pessoal não docente)
 Jéssica Fernandes (rep. dos alunos)
Este grupo integra representantes das principais estruturas que intervêm no processo educativo professores, alunos, pais e encarregados de educação (PEE) e pessoal não docente e continua a contar com a
colaboração do Serviço de Apoio à Melhoria das Escolas (SAME) da Universidade Católica, através do apoio
indireto da consultora externa, Professora Doutora Manuela Gama.
2.2. Calendarização da autoavaliação
a)
Passos
1.º
2.º
3.º

4.º

Ao longo do 1.º período
Tarefas
Definir a Equipa de AA

✓

Organizar e planear a
✓
Autoavaliação
Divulgar a continuação do ✓
projeto de autoavaliação
✓
✓
✓
Formar e sensibilizar

✓
✓

Operacionalização
Manutenção da EAA.
Elaborar o planeamento do trabalho da autoavaliação,
incluindo a definição do âmbito e da metodologia.
Definir e implementar um plano de comunicação.
Pesquisar informação.
Analisar documentos.
Organizar a informação e os documentos relevantes da
organização do trabalho da EAA.
Definir as partes interessadas, os produtos e serviços que
são prestados e os processos-chave.
Elaborar os instrumentos de recolha de informação
(questionários).

Calendarização
setembro
outubro e novembro
outubro a dezembro

outubro a dezembro

b) Ao longo dos 2.º e 3.º períodos – O Processo de autoavaliação
Passos

5.º

Tarefas

Realizar a autoavaliação

✓
✓
✓
✓

6.º

Analisar os resultados da
autoavaliação

7.º

Elaborar um relatório
que descreva os
resultados da
autoavaliação

✓
✓

Operacionalização
Aplicar os questionários.
Reunir os grupos focais.
Realizar a avaliação individualmente ou em equipa e
pontuar.
Obter o consenso da equipa quanto ao diagnóstico e
pontuação.
Analisar os resultados obtidos através dos diferentes
instrumentos de recolha de informação.
O relatório de autoavaliação deve conter no mínimo os
seguintes elementos:
1- Os pontos fortes e as áreas de melhoria (AM) para
cada subcritério apoiados em evidências relevantes;
2- Uma pontuação justificada por subcritério;
3- Tópicos/sugestões para as ações de melhoria.

Calendarização

janeiro a abril

abril

Até final de maio

6

c) Divulgar os resultados: no final do ano letivo 2017/18 e no próximo ano letivo
Passos
8.º

9.º

10.º

11.º

Tarefas
Divulgar os resultados da
autoavaliação
Proceder a eventuais
alterações no Plano de
Melhoria
Continuar a implementar
o Plano de Melhoria

Continuar a implementar
o processo de
autoavaliação

✓
✓

✓

✓

Operacionalização
Divulgar à comunidade o relatório com os resultados
obtidos.
A apresentar pelo diretor, que decidirá os mecanismos de
eventual alteração do Plano de Melhoria (PM).

Implementar as ações de melhoria, que incluem:
1- Um processo de monitorização e avaliação;
2- Prazos e resultados esperados claros;
3- O responsável de cada ação (coordenador).
Continuar a verificar se as mudanças têm efeito positivo.

Calendarização
Final do ano letivo
2018/19 (junho/julho)

Final do ano letivo
2018/19
e
próximo ano letivo
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3.

METODOLOGIA
3.1. Linhas gerais
No presente ano letivo a EAA continuou a analisar o Projeto Educativo do Agrupamento, centrando-se nos

problemas enunciados e na observação do que nele foi colmatado, do que persiste como problemático do que é
necessário alterar ou introduzir. Decidiu-se por uma dinâmica que assentasse na monitorização da
implementação dos Decretos-leis n.º 54 e 55/2018, de 6 de julho.
O primeiro “estabelece os princípios e as normas que garantem a inclusão, enquanto processo que visa
responder à diversidade das necessidades e potencialidades de todos e de cada um dos alunos, através do aumento
da participação nos processos de aprendizagem e na vida da comunidade educativa. […] Identifica as medidas de
suporte à aprendizagem e à inclusão, as áreas curriculares específicas, bem como os recursos específicos a
mobilizar para responder às necessidades educativas de todas e de cada uma das crianças e jovens ao longo do seu
percurso escolar, nas diferentes ofertas de educação e formação”.
O segundo “estabelece o currículo dos ensinos básico e secundário, os princípios orientadores da sua
conceção, operacionalização e avaliação das aprendizagens, de modo a garantir que todos os alunos adquiram
conhecimentos e desenvolvam as capacidades e atitude que contribuem para alcançar as competências previstas
no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória”.

3.2. Metodologia da EAA / SAME
Dando continuidade aos trabalhos realizados pela EAA nos anos anteriores e com algum apoio indireto
prestado pela consultora externa, definiu-se como metodologia de trabalho executar a seguinte planificação:
 Análise dos Decretos-leis n.º 54 e 55/2018, de 6 de julho e documentos de apoio.
 Análise e recolha de informações em documentos estruturantes do Agrupamento:
✓

Projeto Educativo;

✓

Plano de Melhoria 2018-2022.

 Construção e aplicação de questionários e análise dos resultados obtidos com base nos nove critérios CAF
(Common Assessment Framework - Estrutura Comum de Avaliação). As questões contempladas nos
questionários foram adequadas à metodologia CAF e respeitaram os problemas enunciados no Projeto
Educativo do Agrupamento e alguns aspetos decorrentes da aplicação dos Dec.-Lei n.º 54 e 55.
 Observação direta.
 Realização de grupos focais com os coordenadores de departamento, coordenadores de ciclo, debatendose essencialmente questões ligadas à monitorização dos Decretos-leis s n.º 54 e 55/2018, de 6 de julho.
 Realização de dois grupos focais, um com a direção da Associação de Pais e Encarregados de Educação e
outro com a direção da Associação de Estudantes, debatendo-se essencialmente questões ligadas à
monitorização dos Decretos-leis n.º 54 e 55/2018, de 6 de julho.
 Realização de reuniões de trabalho entre a consultora externa, a direção e as estruturas intermédias, com
o objetivo de melhorar a atuação do Agrupamento.
 Elaboração de um cartaz de divulgação da autoavaliação do Agrupamento.
 Atualização e divulgação de cartazes do Projeto Educativo e dossiês “Documentos de Referência”.
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 Perante a publicação dos Decretos-leis n.º 54 e 55/2018, de 6 de julho, que entraram em vigor no
presente ano letivo e face à diversidade de interpretação que suscitaram e as alterações práticas que
impuseram, a EAA decidiu-se por uma dinâmica que assentasse na monitorização da implementação
daqueles normativos.

3.3. Aplicação dos questionários a alunos, docentes, não docentes, pais e encarregados de educação
As questões incidiram em itens que se podem considerar de maior fragilidade. O número de questões é
sensivelmente o mesmo nos questionários direcionados aos quatro públicos inquiridos (docentes, não docentes,
alunos e PEE).
Permaneceu a opção de resposta “Não Aplicável”, decisão fundamentada não só pelo facto de os
questionários se destinarem a diferentes níveis de ensino com especificidades próprias, mas também porque
alguns assuntos abordados não abrangem todos os alunos.
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Assim, mantiveram-se as seguintes opções de resposta:
Discordo
Totalmente
1

Nem concordo nem
discordo
3

Discordo
2

Concordo
4

Concordo
plenamente
5

Não
Aplicável
NA

No final do de cada critério, foi deixado um espaço onde podiam ser apresentadas sugestões de melhoria
relativas ao mesmo. Foram, assim, conciliadas as vantagens das questões fechadas, com algum grau de abertura
dado pela possibilidade de cada um expressar a sua opinião.
Em relação à distribuição e aplicação dos questionários, à semelhança dos anos anteriores, os dos PEE e dos
docentes e não docentes foram entregues em envelopes individuais, para assegurar uma maior privacidade no seu
preenchimento. Para a aplicação dos questionários aos discentes, foi solicitado aos diretores de turma que os
alunos selecionados procedessem ao preenchimento do questionário numa aula de educação para a cidadania, no
ensino básico, ou numa aula na presença do diretor de turma, no ensino secundário, sendo no final todos
colocados num envelope fechado.
No processo de preparação destes questionários prosseguiu-se o método de amostragem para a seleção
dos docentes, dos alunos e dos PEE. A amostragem escolhida foi estratificada sistemática1, que consistiu em triar
os indivíduos de acordo com um intervalo constante, tendo como referência as turmas. Em relação aos não
docentes, devido ao seu universo ser relativamente reduzido, optou-se pela aplicação a todos os indivíduos.
Após a fase de aplicação dos questionários, observaram-se taxas de resposta bastante elevadas, que em
média se situaram em valores acima dos 92% (Tabela I; Fig. 2 e Fig. 3).
Tabela I - TAXA DE RESPOSTA AOS QUESTIONÁRIOS DA AUTOAVALIAÇÃO 2018.2019
Universo
1.º
Escola
CEB
sede

EPE

9

Docentes

16
9

Funcionários

71

53

161

368

Alunos

53

161

386

TOTAL

124

338

847

1

6

22

PEE

Amostra
1.º
Escola
CEB
sede

EPE

11
9

11

26

%

47 66,66

4

22 65,96
30

44 14,60

6

61 11,16

47

174 18,86

Distribuídos
1.º
Escola
CEB
sede

EPE

11
9

10

6
23

44 92,2
22

30

47

%

61

3

100

43 97,6

11

2

14

TOTAL
%

Amostra

Distribuídos

Recolhidos

%

42

94,9

64

59

59 100,0%

19

90,3

31

31

28

90,3%

27

42

85,5

85

83

71

85,5%

6

59

97

67

67

65

97,0%

44

162

91,7

247

240

223

92,9%

9

100

170 97,2

Recolhidos
1.º
Escola
CEB
sede

EPE

FERREIRA, Conceição Coelho; SIMÕES, Natércia Neves (1987) – Tratamento estatístico e gráfico em Geografia. Gradiva. Lisboa.

Fig. 2 - Taxa de resposta aos questionários de autoavaliação 2018-2019
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Fonte: Questionários Autoavaliação (2019)

Fig. 3 - Amostra, distribuição e recolha de questionários da autoavaliação 2018-2019
Posteriormente, procedeu-se ao tratamento dos dados apurados. Para tal, concretizaram-se os seguintes
65
passos:
67
Alunos

Preparação das tabelas Excel onde foram inseridos os dados;
67
 Introdução dos dados de cada questionário na tabela. Salienta-se, uma vez mais, a colaboração dos
alunos do Curso Profissional Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, que, inserido na
71
prática letiva, fizeram a introdução dos dados relativos aos questionários.
83
PEE
85
 Verificação da inserção dos dados;
 Elaboração dos gráficos;
28 recolhidas.
 Análise dos resultados e das evidências
Recolhidos

31
31

Funcionários

Distribuídos
59
59

Docentes

Amostra
64
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10
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70

80

90

Nº de Questionários

4.

RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS
4.1. Resultados globais

Numa perspetiva geral, os resultados apresentam um valor médio de 4,10, o que significa que, globalmente,
os indivíduos que responderam aos questionários estão bastante satisfeitos com as respostas educativas dadas
pelo Agrupamento (tabela II).
Tabela II - RESULTADOS GLOBAIS DAS RESPOSTAS AOS QUESTIONÁRIOS
Critérios

1

2

3

4

5

Professores

4,61

4,55

4,64

4,25

Funcionários

3,90

4,04

4,01

Alunos

4,14

4,11

PEE

4,06

TOTAL

4,18

6

7

8

9

4,38

4,42

4,29

3,92

4,38

4,26

4,19

3,74

4,12

3,42

3,96

4,34

3,99

4,08

3,94

4,08

4,04

4,09

4,00

4,39

3,95

3,93

3,92

3,83

3,96

4,01

4,18

4,35

4,11

4,15

3,93

4,08

3,84

4,10

4,08

Global

Em todos os públicos considera-se ponto forte o que apresenta valores médios de resposta superiores a
4,0; ao invés, sempre que os valores médios são inferiores a 3,0 considera-se essa questão para a área de
melhoria.
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4.1.1. DOCENTES
Verifica-se que todas as questões exprimem resultados bastante positivos, sendo a média global de 4,38,
em que sete, dos oito critérios analisados, apresentam um valor superior a 4,0 (figs. 4 e 5 e tabela III).
Neste grupo não foi identificada nenhuma questão como área de melhoria.

Fig. 4 - Valores médios dos docentes, por critério
12

3,92

Critério 9 - Resultados de desempenho-chave

4,29

Critério 8 - Impacto na sociedade
Critério 7 - Satisfação dos colaboradores

4,42

Critério 5 - Gestão de processos e mudança

4,38
4,25

Critério 4 - Parcerias e recursos
Critério 3 - Gestão das pessoas

4,64

Critério 2 - Planeamento e estratégia

4,55

Critério 1 - Liderança

4,61
0

1

2

3

4

5

Escala de avaliação

Fonte: EAA (2019) - Questionário de satisfação para professores.

Fig. 5 - Valores médios dos docentes, por critério e opção de
resposta
Critério 9 - Resultados de desempenhochave
Critério 8 - Impacto na sociedade
Critério 7 - Satisfação dos colaboradores

Opções de
resposta

Critério 5 - Gestão de processos e
mudança
Discordo
Totalmente

Critério 4 - Parcerias e recursos

Discordo

Critério 3 - Gestão das pessoas

Nem concordo
nem discordo

Critério 2 - Planeamento e estratégia

Concordo

Critério 1 - Liderança
0%

20%

40%

Fonte: EAA (2019) - Questionário de satisfação para professores.

60%

80%

100%

Concordo
plenamente

Uma análise mais pormenorizada, tendo em conta as questões relacionadas com a monitorização da
implementação dos Decretos-leis n.º 54 e 55/2018, de 6 de julho, permite-nos conclusões relevantes (fig. 6).

Fig. 6 - Distribuição dos docentes em relação à satisfação com a implementação dos
Decretos-leis n.º 54 e 55/2018
5.16. A escola é importante para a construção do futuro dos alunos.

Áreas mais
fortes

3.6. Saliento a importância da escola para a construção do futuro dos alunos.
8.4. Saliento aos alunos que a escola é importante porque os prepara para…
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1.14. A direção divulgou da melhor forma e em tempo oportuno as alterações…
1.2. Sinto que o Agrupamento promove a igualdade de oportunidades para…
2.16. A ação de formação promovida no início do ano letivo foi oportuna.
8.5. O Agrupamento promove a inclusão dos alunos com maiores dificuldades.
1.7. O Agrupamento promove atividades de enriquecimento curricular…
3.10. O Agrupamento teve em conta os recursos humanos disponíveis na…
9.14. A matriz curricular promovida pelo Agrupamento promove o sucesso…
7.9. Sinto-me satisfeito com a formação dinamizada pelo Agrupamento.
9.12. Sinto que o Agrupamento prepara convenientemente os alunos para a…
5.18. Reconheço que os alunos se sentem incluídos e que são dadas respostas…
8.7. Os docentes de Educação Especial contribuem para a inclusão dos alunos…
5.25. Já desenvolvi atividades no âmbito da estratégia de educação para a…
5.17. Reconheço que o Agrupamento mobiliza os recursos específicos para…
4.8. Considero que os docentes da Educação Especial são importantes para a…
8.9. A aposta na área da música tem impactos positivos na comunidade…
1.8 O Agrupamento incentiva a minha participação em projetos.
8.10. A disciplina de Cidadania e Desenvolvimento será catalisadora de…
2.15. As disciplinas criadas no Agrupamento (Oficina do Português, Oficina da…
8.1. Já desenvolvi atividades ligadas à promoção da educação para a saúde…
5.24. O Agrupamento está a gerir e implementa bem as alterações…
5.23. O Agrupamento está a gerir e implementa bem as alterações…
8.8. O perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória vai ter um impacto…

Áreas a necessitar
de intervenção

1.5. O Agrupamento dispõe de uma oferta educativa de acordo com as…
2.14. As alterações estabelecidas pela legislação serão um fator-chave na…
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Fonte: EAA (2019) - Questionário de satisfação para professores.

Identificam-se como pontos fortes as questões relacionadas com a importância da escola para a construção
do futuro dos alunos e a forma como foram divulgadas as alterações legislativas.
Já as áreas que apresentam maior fragilidade são as que se referem à perspetiva que as novas alterações
vão ter no futuro dos alunos.

Tabela III – PONTOS FORTES CONSIDERADOS NO QUESTIONÁRIO DOS DOCENTES
Critério

1

2

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
15

3

4

16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
6
7

5

8
1
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

PONTOS FORTES (> 4,0)
Questão
Estou informado sobre as questões escolares importantes para o desempenho das minhas funções de docente.
Sinto que o Agrupamento promove a igualdade de oportunidades para todos os alunos.
Sei que os resultados nas provas de avaliação externa são importantes para o Agrupamento.
Sei que o Agrupamento tem metas contratualizadas com o Ministério da Educação.
O Agrupamento dispõe de uma oferta educativa de acordo com as necessidades dos alunos.
Conheço as atividades de enriquecimento curricular (clubes) existentes no Agrupamento.
O Agrupamento promove atividades de enriquecimento curricular importantes para a formação integral dos alunos.
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O Agrupamento incentiva a minha participação em projetos.
Tenho conhecimento que existem Serviços de Psicologia e Orientação no Agrupamento.
Falo com os meus alunos acerca das regras e procedimentos que devem ter na escola.
Divulgo os critérios de avaliação aos meus alunos.
Analiso a avaliação com os meus alunos de uma forma sistemática.
Reconheço que o coordenador de departamento supervisiona o meu trabalho.
A direção divulgou da melhor forma e em tempo oportuno as alterações legislativas ocorridas no presente ano letivo.
Procuro ajudar os meus alunos a definir objetivos para o seu futuro.
Ajudo os meus alunos a definirem uma ideia clara sobre a profissão que querem desempenhar.
Incentivo os meus alunos a estudar diariamente.
Promovo o recurso dos alunos a diferentes fontes de informação para ultrapassarem as suas dificuldades.
Preocupo-me com o insucesso escolar dos meus alunos e trabalho para que eles possam atingir melhores resultados.
Conheço as fragilidades dos meus alunos e esforço-me por ajudar a corrigi-las.
Divulgo as regras e procedimentos em termos disciplinares que os alunos devem respeitar na escola.
Conheço a oferta formativa disponibilizada no Agrupamento.
Sei que a escola é avaliada em função dos resultados dos alunos.
Mantenho os meus alunos informados sobre as questões importantes para o seu bom desempenho escolar.
Divulgo os critérios de avaliação aos meus alunos.
O portal do Agrupamento na internet disponibiliza a informação que necessito.
As disciplinas criadas no Agrupamento (Oficina do Português, Oficina da Matemática, Complemento à Educação Artística) terão
impactos na melhoria dos resultados escolares.
A ação de formação promovida no início do ano letivo foi oportuna.
Comunico via caderneta com os pais/encarregados de educação (PEE) dos meus alunos.
Comento com os meus alunos as suas dificuldades e sucessos.
Procuro apoiar individualmente os alunos para eles ultrapassarem as suas dificuldades.
Motivo os alunos para a aprendizagem.
Procuro aceder a uma formação adequada e atualizada.
Saliento a importância da escola para a construção do futuro dos alunos.
Comunico aos alunos os seus progressos e dificuldades.
Tenho em conta as sugestões pertinentes feitas pelos meus alunos.
Comento com os alunos questões de indisciplina vividas na escola.
O Agrupamento teve em conta os recursos humanos disponíveis na criação de novas disciplinas.
Já utilizei a BE/CRE como recurso educativo para a minha prática letiva.
Uso os computadores como meio auxiliar no processo de ensino e aprendizagem.
Já incentivei os meus alunos a requisitarem livros na BE/CRE.
A BE/CRE está organizada de forma a potencializar o espaço.
Os Serviços de Psicologia e Orientação são importantes para a melhoria dos resultados escolares.
As parcerias do Agrupamento promovem a melhoria dos resultados escolares (Câmara Municipal, Santa Casa da Misericórdia,
Universidade Católica, Universidade de Évora, Centro de Saúde…).
Considero que os docentes da Educação Especial são importantes para a melhoria do sucesso educativo dos alunos.
Concordo com as regras disciplinares em vigor no Agrupamento.
Promovo o trabalho individual na sala de aula.
Promovo trabalho de pares/grupo na sala de aula.
Aproveito o tempo da aula para expor os conteúdos e tirar as dúvidas aos alunos.
Promovo a utilização das TIC para as aprendizagens relacionadas com os conteúdos trabalhados nas aulas.
Utilizo metodologias diversas nas aulas.
Promovo trabalhos de investigação como forma de abordar alguns conteúdos.
Sinto que os PEE vêm à escola quando solicitados.
Saliento aos meus alunos que o seu empenho é o fator decisivo para alcançarem bons resultados escolares.
Nas minhas aulas o tempo é aproveitado na íntegra para trabalhar.
Dou muita importância à aquisição de conteúdos por parte dos alunos.
Quando trabalho com alunos no início de um novo ciclo/nível de ensino procuro ajudá-los nas suas dificuldades de adaptação.
Já promovi atividades que envolveram turmas de mais de um ciclo/nível de ensino.
A escola é importante para a construção do futuro dos alunos.
Reconheço que o Agrupamento mobiliza os recursos específicos para responder às necessidades educativas de todos os alunos.
Reconheço que os alunos se sentem incluídos e que são dadas respostas às suas necessidades educativas.
Incentivo os alunos a participarem em atividades desportivas promovidas pelo Agrupamento.
Os apoios (apoios educativos, Turma Mais, tutorias, coadjuvação…) oferecidos pela escola são adequados.
O apoio dos Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) é importante para os alunos.
O apoio nos SPO é adequado às necessidades dos alunos.
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O Agrupamento está a gerir e implementa bem as alterações preconizadas pelo DL 55/2018 (currículos dos ensinos básico e
secundário).
O Agrupamento está a gerir e implementa bem as alterações preconizadas pelo DL 54/2018 (educação inclusiva).
Já desenvolvi atividades no âmbito da estratégia de educação para a cidadania com os meus alunos.
Estou satisfeito com a forma de ensino praticado nesta escola.
As atividades promovidas pelo Agrupamento são do meu agrado.
As atividades desportivas promovidas pelo Agrupamento são do meu agrado.
Sinto-me à vontade para apresentar questões ao meu coordenador de departamento.
Sinto-me apoiado pelo meu coordenador de departamento.
Sinto-me apoiado pelo meu representante de grupo.
Sinto-me à vontade para apresentar questões em sede de grupo/departamento/direção.
Sinto-me satisfeito com a formação dinamizada pelo Agrupamento.
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Já desenvolvi atividades ligadas à promoção da educação para a saúde (PES) e educação sexual.
Já desenvolvi atividades relacionadas com a promoção da leitura.
Saliento aos alunos que a escola é importante porque os prepara para serem cidadãos ativos, autónomos e responsáveis na
sociedade.
O Agrupamento promove a inclusão dos alunos com maiores dificuldades.
O Agrupamento empenha-se na melhoria do nível educativo da população de todo o concelho.
Os docentes de Educação Especial contribuem para a inclusão dos alunos na sociedade.
O perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória vai ter um impacto importante nos resultados escolares.
A aposta na área da música tem impactos positivos na comunidade educativa.
A disciplina de Cidadania e Desenvolvimento será catalisadora de melhorias nas atitudes dos alunos enquanto cidadãos.
Exijo o cumprimento das regras disciplinares dentro e fora da sala de aula.
Sinto que a minha escola prepara convenientemente os alunos para o ingresso no ensino superior.
Sinto que o Agrupamento prepara convenientemente os alunos para a integração na sociedade.
As atividades dinamizadas pelo Agrupamento promovem o sucesso educativo.
A matriz curricular promovida pelo Agrupamento promove o sucesso educativo.
Nas minhas aulas há um ambiente favorável à aprendizagem.
As metodologias usadas na sala de aula contribuem para os resultados obtidos.
Estou globalmente satisfeito com o serviço educativo prestado pelo Agrupamento.

4.1.2. NÃO DOCENTES
Quase todas as questões apresentam resultados acima dos três valores, sendo a média global de 3,96,
verificando-se que cinco critérios ultrapassam o valor de 4,0 (figs. 7 e 8 e tabela IV).
Neste grupo foi identificada como área de melhoria a questão “9.1. No Agrupamento não existem
problemas de indisciplina”.

Fig. 7 - Valores médios do pessoal não docente, por critério
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Critério 9. Resultados de desempenho-chave
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Critério 8. Impacto na sociedade
Critério 7. Satisfação dos colaboradores ( Não
Docentes)
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Critério 5 - Gestão de Processos e mudança
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Fonte: EAA (2019) - Questionário de satisfação para funcionários
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Fig. 8 - Valores médios do pessoal não docente, por critério e opção de
resposta
Critério 9. Resultados de desempenho-chave
Critério 8. Impacto na sociedade
Critério 7. Satisfação dos colaboradores ( Não
Docentes)

Opções de resposta
Discordo
totalmente

Critério 5 - Gestão de Processos e mudança

Discordo
Critério 4 - Parceiras e recursos
Nem concordo
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Critério 3 - Gestão das pessoas

Concordo

Critério 2 - Planeamento e estratégia

Concordo
totalmente

Critério 1 - Liderança
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Fonte: EAA (2019) - Questionário de satisfação para funcionários.
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Uma análise mais pormenorizada, tendo em conta as questões relacionadas com a monitorização da
implementação dos Decretos-leis n.º 54 e 55/2018, de 6 de julho, permite-nos conclusões relevantes (fig. 9).

Fig. 9 - Distribuição dos não docentes em relação à satisfação com a
implementação dos Decretos-lei n.º 54 e 55/2018
5.7 A escola é importante para a construção do futuro dos
alunos.

Áreas mais
fortes

4.4 Considero que os Serviços de Educação Especial são
importantes para a melhoria do sucesso educativo dos…
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8.2 Os valores veiculados pelo Agrupamento contribuem para
a formação de cidadãos ativos na sociedade.
8.3 Os docentes de Educação Especial contribuem para a
inclusão dos alunos na sociedade.
9.9 O Agrupamento prepara convenientemente os alunos
para a integração na sociedade.

Áreas a
necessitar de
intervenção

1.4 O Agrupamento dispõe de uma oferta formativa de
acordo com as necessidades dos alunos.
1.2 Sinto que o Agrupamento promove a igualdade de
oportunidades para todos os funcionários
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Fonte: EAA (2019) - Questionário de satisfação para não docentes.

Como pontos mais fortes, identificam-se as questões relacionadas com a importância da escola para a
construção do futuro dos alunos e a importância dos Serviços da Educação Especial para a melhoria do sucesso
educativo dos alunos.
Já as áreas que apresentam maior fragilidade são as que se referem à forma como o Agrupamento prepara
os alunos para a integração na sociedade, bem como a igualdade de oportunidades dadas aos funcionários.

Tabela IV – PONTOS FORTES CONSIDERADOS NO QUESTIONÁRIO DOS NÃO DOCENTES
Critério
1

2

3

4

5

7
8

Nº
1
6
7
1
3
5
6
2
3
4
5
2
3
4
1
2
4
5
6
7
5
1
2
3

PONTOS FORTES (> 4,0)
Questão
Estou informado sobre as questões importantes para o desempenho das minhas funções de ação educativa.
Tenho conhecimento que existem Serviços de Psicologia e Orientação no Agrupamento.
Falo com os alunos acerca das regras e procedimentos que devem ter na escola.
Conheço as regras de disciplina do agrupamento.
Colaboro com os meus colegas de trabalho na definição de uma ideia clara sobre a profissão que temos de desempenhar.
Sempre que vejo um aluno a ter um comportamento inadequado chamo-o à atenção.
Conheço as minhas fragilidades e esforço-me por corrigi-las.
Tenho em conta as sugestões feitas pelo meu coordenador.
Aceito as apreciações dos meus colegas de trabalho.
Elogio os alunos quando eles melhoram o seu comportamento.
Comento com os meus colegas questões de indisciplina ocorridas na escola.
Sempre que me é solicitado, encaminho alunos para o Gabinete de Mediação de Conflitos.
Os Serviços de Psicologia e Orientação são importantes para a melhoria do sucesso educativo dos alunos.
Considero que os Serviços de Educação Especial são importantes para a melhoria do sucesso educativo dos alunos.
Os apoios (apoios educativos, TurmaMais, coadjuvação, tutorias…) oferecidos pela escola são adequados.
Conheço o Cursos Profissionais em funcionamento no Agrupamento.
O Agrupamento disponibiliza informação acerca das possíveis escolhas profissionais e educativas dos alunos.
O apoio dos Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) é importante para os alunos.
O apoio dos SPO é adequado às necessidades dos alunos.
A escola é importante para a construção do futuro dos alunos.
Sinto-me à vontade para apresentar questões na direção.
O Agrupamento empenha-se na melhoria do nível educativo da população de todo o concelho.
Os valores veiculados pelo Agrupamento contribuem para a formação de cidadãos ativos na sociedade.
Os docentes de Educação Especial contribuem para a inclusão dos alunos na sociedade.

4.1.3. ALUNOS
Constata-se que todas as questões apresentam resultados bastante acima dos três valores, sendo a média
global de 4,09, e apenas dois critérios ficam ligeiramente abaixo dos 4 valores (figs. 10 e 11 e tabela V).
Não foi identificada qualquer questão que possa ser considerada como área de melhoria.

Fig. 10 - Valores médios dos alunos, por critério
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Fonte: EAA (2019) - Questionário de satisfação para alunos.

Fig. 11 - Valores médios dos alunos, por critério e opção de resposta
Critério 9 - Resultados de desempenhochave
Critério 8 - Impacto na sociedade
Critério 6 - Satisfação do cidadão/cliente

Opções de
resposta

Critério 5 - Gestão de processos e
mudança
Discordo
Totalmente

Critério 4 - Parcerias e recursos

Discordo

Critério 3 - Gestão das pessoas

Nem concordo
nem discordo

Critério 2 - Planeamento e estratégia
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Fonte: EAA (2019) - Questionário de satisfação para alunos.
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Uma análise mais pormenorizada, tendo em conta as questões relacionadas com a monitorização da
implementação dos Decretos-leis n.º 54 e 55/2018, de 6 de julho, permite-nos conclusões relevantes (fig. 12).

Fig. 12 - Distribuição dos alunos em relação à satisfação com a implementação dos
Decretos-lei n.º 54 e 55/2018
3.6 Os meus pais já me transmitiram a importância da escola para a…

Áreas mais
fortes

5.16 A escola é importante para a construção do meu futuro.
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8.5 A escola para mim é importante porque me prepara para ser um cidadão…
4.8 Os docentes da Educação Especial são importantes para a melhoria do…
5.17 Reconheço que os alunos com maiores dificuldades se sentem bem…
9.18 Sinto que o Agrupamento prepara convenientemente os alunos para a…
5.23 O Agrupamento está a gerir e implementa bem as alterações…
8.8 A disciplina de Cidadania e Desenvolvimento será catalisadora de…
9.12 As atividades promovidas pelo Agrupamento promovem o sucesso…
5.22 O Agrupamento está a gerir e implementa bem as alterações…
8.6 O Agrupamento promove a inclusão dos alunos com maiores dificuldades.
1.2 Sinto que o Agrupamento promove a igualdade de oportunidades para…
8.2 Já desenvolvi atividades ligadas à promoção da educação para a saúde…
1.7 O Agrupamento promove atividades de enriquecimento curricular do…
6.8 Estou satisfeito com as novas disciplinas (Oficina de Português, Oficina de…

Áreas a
necessitar de
intervenção

2.10 As alterações estabelecidas pela legislação serão um fator chave na…
1.5 O Agrupamento dispõe de uma oferta educativa de acordo com as…
2.11 As disciplinas criadas no Agrupamento (Oficina do Português, Oficina da…
1.10 A direção divulgou da melhor forma e em tempo oportuno as alterações…

Fonte: EAA (2019) - Questionário de satisfação para alunos.
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Identificam-se como pontos fortes as questões relacionadas com a importância da escola para a construção
do futuro dos alunos.
Já as áreas que apresentam maior fragilidade são as que se referem à perspetiva que as alterações
introduzidas vão ter no futuro dos alunos.

Tabela V – PONTOS FORTES CONSIDERADOS NO QUESTIONÁRIO DOS ALUNOS
Critério

1
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6

8

9

Nº
1
2
3
6
9
11
12
13
14
1
2
4
5
6
7
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
6
8
1
2
4
5
7
8
9
10
12
13
16
17
19
20
21
22
23
5
6
7
1
2
5
6
7
8
2
3
5
7
8
9
10
11
12
14
18

PONTOS FORTES (> 4,0)
Questão
Estou informado sobre as questões escolares importantes para o meu bom desempenho.
Sinto que o Agrupamento promove a igualdade de oportunidades para todos os alunos.
Sei que os resultados nas provas de avaliação externa são importantes para o Agrupamento.
Conheço as atividades de enriquecimento curricular (clubes) existentes no Agrupamento.
Tenho conhecimento que existem Serviços de Psicologia e Orientação no Agrupamento.
Os meus professores falam com os alunos acerca das regras e procedimentos que devemos ter na escola.
O meu diretor de turma divulga os critérios de avaliação.
O diretor de turma analisa comigo a minha avaliação.
Reconheço que o diretor de turma supervisiona o meu trabalho.
Tenho definidos os objetivos para o meu futuro.
Tenho uma ideia clara sobre a profissão que quero desempenhar.
Sempre que tenho dúvidas acerca da matéria recorro ao manual, aos meus pais, à internet… para as ultrapassar.
Preocupo-me com o meu insucesso escolar e sacrifico-me para atingir melhores resultados.
Conheço as minhas fragilidades e esforço-me por corrigi-las.
Conheço as regras e procedimentos em termos disciplinares que devo respeitar na escola.
Sei que a escola é avaliada em função dos resultados dos alunos.
O diretor de turma mantém-me informado sobre as questões importantes para o meu bom desempenho escolar.
Os meus professores divulgam os critérios de avaliação.
O portal do Agrupamento na internet disponibiliza a informação que necessito.
Os meus pais/encarregados de educação (PEE) verificam regularmente aquilo que eu estudo.
Comento com o meu PEE as minhas dificuldades e sucessos.
Tenho no meu meio familiar alguém que me apoia no estudo.
Os meus professores motivam-me para a aprendizagem.
Reconheço que os meus professores têm uma formação adequada.
Os meus pais já me transmitiram a importância da escola para a construção do meu futuro.
Os meus pais têm conhecimento dos meus progressos e dificuldades.
Os professores analisam as comigo as minhas dificuldades/progressos.
Tenho em conta as sugestões feitas pelos meus professores.
Comento com o meu encarregado de educação questões de indisciplina vividas na escola.
Já utilizei a BE/CRE como recurso educativo para as minhas aprendizagens.
Os meus professores usam os computadores como meio auxiliar no processo de ensino e aprendizagem.
Já requisitei livros na BE/CRE.
A BE/CRE está organizada de forma a potencializar o espaço.
Os Serviços de Psicologia e Orientação são importantes para a melhoria dos resultados escolares.
Os docentes da Educação Especial são importantes para a melhoria do sucesso educativo dos alunos.
Concordo com as regras disciplinares em vigor no Agrupamento.
Estou com atenção nas aulas.
Prefiro realizar as tarefas escolares em par/grupo.
Aproveito o tempo da aula para entender a matéria e tirar dúvidas.
Os meus professores utilizam metodologias diversas nas aulas.
Os professores promovem trabalhos de investigação como forma de trabalhar alguns conteúdos.
O meu PEE vem à escola quando solicitado.
Sei que o meu empenho é o fator decisivo para alcançar bons resultados escolares.
Nas minhas aulas o tempo é aproveitado na íntegra para trabalhar.
Os meus professores dão muita importância à aquisição de conteúdos por parte dos alunos.
A escola é importante para a construção do meu futuro.
Reconheço que os alunos com maiores dificuldades se sentem bem integrados na escola.
Os apoios (apoios educativos, Turma Mais, tutórias, coadjuvação…) oferecidos pela escola são adequados.
O apoio dos Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) é importante para os alunos.
O apoio dos alunos nos SPO é adequado às necessidades dos alunos.
O Agrupamento está a gerir e implementa bem as alterações preconizadas pelo DL 55/2018 (currículos dos ensinos básico e secundário).
O Agrupamento está a gerir e implementa bem as alterações preconizadas pelo DL 54/2018 (educação inclusiva).
Sinto-me à vontade para apresentar questões ao professor titular / diretor de turma.
Sinto-me apoiado pelos meus professores.
Sinto-me apoiado pelo meu professor titular / diretor de turma.
Estou ou já estive inscrito em algum clube ou no desporto escolar.
Já desenvolvi atividades ligadas à promoção da educação para a saúde (PES) e educação sexual.
A escola para mim é importante porque me prepara para ser um cidadão ativo, autónomo e responsável na sociedade.
O Agrupamento promove a inclusão dos alunos com maiores dificuldades.
O Agrupamento empenha-se na melhoria do nível educativo da população de todo o concelho.
A disciplina de Cidadania e Desenvolvimento será catalisadora de melhorias na minha atitude enquanto cidadão.
Cumpro as regras disciplinares em vigor no Agrupamento.
Realizo todas as tarefas que me são propostas.
Uso corretamente conceitos científicos.
Tenho a leitura como um hábito importante para a minha formação.
Seleciono corretamente informação na internet.
Organizo facilmente informação recolhida da internet.
O meu PEE exige-me o cumprimento das regras disciplinares dentro e fora da sala de aula.
Sinto que a minha escola prepara convenientemente os alunos para o ingresso no ensino superior.
As atividades promovidas pelo Agrupamento promovem o sucesso educativo.
As metodologias usadas na sala de aula contribuem para os resultados obtidos.
Sinto que o Agrupamento prepara convenientemente os alunos para a integração na sociedade.
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4.1.4. PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
Todas as questões apresentam resultados acima dos três valores, sendo a média global de 4,01. Cinco
critérios revelam valores ligeiramente inferiores a quatro. (figs. 13 e 14 e tabela VI).
Não foi identificada qualquer questão que possa ser considerada como área de melhoria.

Fig. 13 - Valores médios dos PEE, por critério
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3,96

Critério 9 - Resultados de desempenho-chave
Critério 8 - Impacto na sociedade

3,83

Critério 6 - Satisfação do cliente

3,92

Critério 5 - Gestão de processos e mudança

3,93

Critério 4 - Parcerias e recursos

3,95
4,39

Critério 3 - Gestão das pessoas
Critério 2 - Planeamento e estratégia

4,00

Critério 1 - Liderança

4,06
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1

2

3

4

Fonte: EAA (2019) - Questionário de satisfação para PEE.

5
Escala de avaliação

Fig. 14 - Valores médios dos PEE, por critério e opção de resposta
Critério 9 - Resultados de desempenhochave
Critério 8 - Impacto na sociedade
Critério 6 - Satisfação do cliente
Opções de
resposta

Critério 5 - Gestão de processos e
mudança

Discordo
Totalmente

Critério 4 - Parcerias e recursos

Discordo

Critério 3 - Gestão das pessoas

Nem concordo
nem discordo

Critério 2 - Planeamento e estratégia

Concordo

Critério 1 - Liderança
0%

20%

Fonte: EAA (2019) - Questionário de satisfação para PEE.
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Uma análise mais pormenorizada, tendo em conta as questões relacionadas com a monitorização da
implementação dos Decretos-leis n.º 54 e 55/2018, de 6 de julho, permite-nos conclusões relevantes (fig. 15).

Fig. 15 - Distribuição dos alunos em relação à satisfação com a implementação dos
Decretos-lei n.º 54 e 55/2018
5.16 A escola é importante para a construção do futuro do meu educando.

Áreas mais
fortes

3.5 Trasmito ao meu educando a importância da escola para a construção…
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8.5 A escola é importante para o meu educando, porque o prepara para ser…
4.8 Considero que os docentes de Educação Especial são importantes para a…
8.9 A disciplina de Cidadania e Desenvolvimento será catalisadora de…
2.15 As disciplinas criadas no Agrupamento (Oficina do Português, Oficina…
1.7 O Agrupamento promove atividades de enriquecimento curricular do…
5.17 Reconheço que os alunos se sentem incluídos e que são dadas…
5.22 O Agrupamento está a gerir e implementa bem as alterações…
5.23 O Agrupamento está a gerir e implementa bem as alterações…
1.5 O Agrupamento dispõe de uma oferta educativa de acordo com as…
1.2 Sinto que o Agrupamento promove a igualdade de oportunidades para…
6.8 Estou satisfeito com as novas disciplinas (Oficina de Português, Oficina…
9.12 A matriz curricular promovida pelo Agrupamento promove o sucesso…
8.6 O Agrupamento promove a inclusão dos alunos com maiores dificuldades.
9.11 Sinto que o Agrupamento prepara convenientemente os alunos para a…
1.14 A direção divulgou da melhor forma e em tempo oportuno as…
2.14 As alterações estabelecidas pela legislação serão factor-chave na…
1.8 O Agrupamento incentiva a participação em projetos fora da escola.

Áreas a necessitar
de intervenção

8.2 O meu educando já desenvolveu atividades ligadas à promoção da…

0

1

2

3

4

5

Fonte: EAA (2019) - Questionário de satisfação para PEE.

Identificam-se como pontos fortes as questões relacionadas com a importância da escola para a construção
do futuro dos alunos.
Já as áreas que apresentam maior fragilidade são as que se referem quer à perspetiva que as alterações
introduzidas vão ter no futuro dos alunos, quer à perceção que têm da participação dos seus educandos em
atividades específicas, como, por exemplo, as ligadas à educação para a saúde ou a projetos fora da escola.

Tabela VI – PONTOS FORTES CONSIDERADOS NO QUESTIONÁRIO DOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
Critério

1

Nº
1
3
7
9
10
11
12
13
4
5

2

6
7
10
11
12
15

3

4

5

6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
6
8
1
9
10
13
16
20
21
5
6
7
5

8

6
7
8
9

9

1
2
3
4
7
9
15

PONTOS FORTES (> 4,0)
Questão
Estou informado sobre as questões escolares importantes para o bom desempenho do meu educando.
Sei que os resultados nas provas de avaliação externa são importantes para o Agrupamento.
O Agrupamento promove atividades de enriquecimento curricular do agrado do meu educando.
Tenho conhecimento que existem Serviços de Psicologia e Orientação no Agrupamento.
Os professores falam com os alunos acerca das regras e procedimentos que devem ter na escola.
O diretor de turma divulga os critérios de avaliação.
O diretor de turma analisa a avaliação com meu educando.
Reconheço que o diretor de turma supervisiona o trabalho do meu educando.
Sempre que tem dúvidas acerca da matéria, o meu educando recorre ao manual, à internet, solicita o meu apoio
… para as ultrapassar.
Considero que o meu educando se preocupa com o seu insucesso escolar e sacrifica-se para atingir melhores
resultados.
Considero que o meu educando conhece as suas fragilidades e esforça-se por corrigi-las.
Conheço as regras e procedimentos em termos disciplinares que o meu educando deve respeitar na escola.
Sei que a escola é avaliada em função dos resultados dos alunos.
O diretor de turma mantém-me informado sobre as questões importantes para o bom desempenho escolar do
meu educando.
Os professores divulgam os critérios de avaliação.
As disciplinas criadas no Agrupamento (Oficina do Português, Oficina da Matemática, Complemento à Educação
Artística e Cidadania e Desenvolvimento) terão impactos na melhoria dos resultados escolares.
Verifico regularmente aquilo que o meu educando estuda.
Comento com o meu educando as suas dificuldades e sucessos.
O meu educando tem no meio familiar alguém que o apoia no estudo.
O meu filho é incentivado a trabalhar para ter bons resultados.
Transmito ao meu educando a importância da escola para a construção do seu futuro.
Tenho conhecimento dos progressos e dificuldades do meu educando.
Os professores analisam com meu educando as suas dificuldades/progressos.
Tenho em conta as sugestões feitas pelos professores/diretor de turma do meu educando.
O meu educando comenta as questões de indisciplina vividas na escola.
Os Serviços de Psicologia e Orientação são importantes para a melhoria dos resultados escolares.
Considero que os docentes de Educação Especial são importantes para a melhoria do sucesso educativo dos
alunos.
Concordo com as regras disciplinares em vigor no Agrupamento.
Vou à escola quando solicitado.
Sei que o empenho do meu educando é o fator decisivo para alcançar bons resultados escolares.
Os professores dão muita importância à aquisição de conteúdos por parte dos alunos.
A escola é importante para a construção do futuro do meu educando.
O apoio dos Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) é importante para os alunos.
O apoio dos alunos nos SPO é adequado às necessidades dos alunos.
A escola fornece-me informação suficiente sobre as atividades e as aprendizagens do meu filho.
Sinto que o meu educando é apoiado pelos seus professores.
Sinto que o meu educando é apoiado pelo professor titular / diretor de turma.
A escola é importante para o meu educando, porque o prepara para ser um cidadão ativo, autónomo e
responsável na sociedade.
O Agrupamento promove a inclusão dos alunos com maiores dificuldades.
O Agrupamento empenha-se na melhoria do nível educativo da população de todo o concelho.
A aposta na área da música tem impactos positivos na comunidade educativa.
A disciplina de Cidadania e Desenvolvimento será catalisadora de melhorias nas atitudes dos alunos enquanto
cidadãos.
O meu educando realiza as questões existentes no manual/caderno de atividades antes de cada teste.
O meu educando cumpre as regras disciplinares em vigor no Agrupamento.
O meu educando realiza todas as tarefas que lhe são propostas.
O meu educando realiza sempre os trabalhos de casa.
O meu educando seleciona corretamente informação na internet.
Exijo o cumprimento das regras disciplinares dentro e fora da sala de aula.
As metodologias usadas na sala de aula contribuem para os resultados obtidos.
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5.

MONITORIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS DECRETOS-LEIS N.º 54 E 55/2019 COM BASE NAS INFORMAÇÕES DAS
ENTREVISTAS/GRUPOS FOCAIS

Para que as conclusões retiradas tenham validade considerou-se fundamental que a metodologia fosse
diversificada. Nesse sentido, optou-se por constituir grupos de discussão focalizada, o que permitiu explorar a
temática em análise de uma forma mais aprofundada, sendo possível ouvir direta e livremente os participantes.
Daí resultarem os tópicos que adiante se apresentam que se revestem de um cariz característico do discurso
produzido em interação informal.
Nesta abordagem, muito em voga no mundo científico das ciências sociais e humanas, seguiu-se muito de
perto, uma vez mais, o trabalho efetuado pela Universidade Católica, permitindo uma maior validação científica do
processo utilizado.
Na organização de cada um dos grupos focais distinguem-se três partes:
1. Introdução – O objetivo foi legitimar o debate; motivar e informar os participantes sobre os
objetivos do grupo de discussão focalizada; destacar a importância da interação e discussão entre os
elementos do grupo, promovendo-se a reflexão conjunta sobre as diferentes temáticas e salientar
que não haveria lugar a respostas certas ou erradas.
2.

Desenvolvimento – O objetivo específico foi recolher as perceções e representações dos
participantes acerca das práticas letivas utilizadas no Agrupamento.
Ao moderador coube o papel de colocar as questões para debate; garantir a participação de todos;
facilitar o processo de discussão; estimular e incentivar a participação utilizando perguntas como
“qual?”, “o quê?”, “como?”, “onde?”, “porquê?”; incentivar o debate de modo a abordar ou
aprofundar os tópicos a explorar; intervir apenas se algum participante se desviasse do tema e fazer
uma síntese da discussão efetuada.
Foram abordadas questões relativas às práticas letivas, baseadas em diversas perguntas
orientadoras:
1. Está a par das alterações legislativas ocorridas no presente ano letivo?
2. Considera pertinentes as alterações legislativas ocorridas?
3. Considera que o DL 54/2018 permitiu um acesso mais facilitado a todos os alunos à
aprendizagem?
4. No que se refere às medidas universais [a) A diferenciação pedagógica; b) As acomodações
curriculares; c) O enriquecimento curricular; d) A promoção do comportamento pró -social;
e) A intervenção com foco académico ou comportamental em pequenos grupos] – estão a
ser aplicadas, quando necessárias, a todos os alunos?
5. Considera que o processo de transição dos alunos para o novo enquadramento foi o mais
adequado?
6. No que se refere às medidas seletivas e adicionais – estão a ser aplicadas, quando
necessárias, a todos os alunos?
7. Considera importante a flexibilidade curricular (até 25%) dada às escolas?
8. Considera importante a criação da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento? Concorda
com as opções feitas na Estratégia de Educação para a Cidadania da Escola?
9. Considera importante a criação do Complemento à Educação Artística? Concorda com as
opções do Agrupamento (Música)? Em que outras áreas seria importante apostar?
10. Considera importante as apostas feitas na Oferta Complementar (Oficina do Português,
Oficina da Matemática e Arte da Escrita)?
11. Sugestões de mudanças na escola para que os alunos possam atingir as competências
previstas no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória.

3.

Conclusão – O objetivo específico foi elaborar uma síntese das ideias principais.
Aqui, coube ao moderador, de acordo com os tópicos explorados no debate, pedir aos participantes
a identificação das principais ideias que surgiram neste grupo de discussão; agradecer a participação
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de todos, enfatizando a importância da sua opinião e referir que futuramente seriam informados
sobre o andamento e conclusões deste trabalho.
Em relação a cada uma das questões apresentadas anteriormente transcreve-se de forma o mais fidedigna
possível aquilo que se ouviu em cada um dos grupos focais, tentando não alterar a linguagem dos intervenientes.
Para cada um dos públicos, salienta-se a conclusão mais consensual a negrito e itálico. A fim de facilitar a leitura e
a organização das conclusões, categorizam-se as respostas. Por último, apresentam-se as ideias recolhidas em
cada grupo de discussão focalizada.
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5.1. Registo das informações obtidas nos grupos focais com os coordenadores de departamento e de ciclo
Foi realizada uma reunião com os coordenadores de departamento e de ciclo no dia 28 de março, na qual
estiveram presentes quatro coordenadores de ciclo e quatro coordenadores de departamento.
Os coordenadores participaram ativamente na discussão dos assuntos. As conclusões são as seguintes:
1.

Está a par das alterações legislativas ocorridas no presente ano letivo?
 Estão; fizeram formação;
 todos estão a par;
 a direção informou bem;
 a ação de formação feita no início do ano esteve bem (2 dias);
 a ação vai ser específica para todos os grupos disciplinares.

2.

Considera pertinentes as alterações legislativas ocorridas?
 As alterações legislativas têm de ser acompanhadas com ações de explicação, há situações de
implementação que suscitam dúvidas e exigem esclarecimento.
 sempre que muda o governo mudam as alterações legislativas, é importante que elas sejam
acompanhadas no terreno. Há escolas que não o fizeram, mas o nosso agrupamento acautelou-se.
 os Decretos-leis 54 e 55/2018 incluem um conjunto de informações a implementar em pouco
tempo, saíram no final do não letivo anterior, devia haver um trabalho de preparação para a
escola.
 não é benéfico para o arranque do ano letivo.
 não melhora em nada a aprendizagem dos alunos.

3.

Considera que o DL 54/2018 permitiu um acesso mais facilitado a todos os alunos à aprendizagem?
 É um bom documento e acaba com o rótulo da deficiência.
 as medidas universais são para todos os alunos;
 a todos os que aparentemente têm dificuldades, são aplicadas medidas;
 pode não alterar; pode vir a alterar; é uma questão de mentalidade à abordagem multinível;
 não permitiu um acesso mais facilitado;
 é orientada; é um bom documento; se calhar não é facilitado porque tem a ver com as
mentalidades; o DL veio tornear de uma maneira mais legal o que já se fazia;
 veio acabar com o rótulo de deficiente;
 vem orientar mas na prática o que já é feito;
 a aprendizagem depende da relação professor-aluno, há ritmos de aprendizagem diferentes, com
diferentes apetências e os professores têm que se adaptar aos alunos, sem rotular mas indo ao
encontro das dificuldades de aprendizagem dos alunos.

4.

No que se refere às medidas universais [a) A diferenciação pedagógica; b) As acomodações curriculares; c)
O enriquecimento curricular; d) A promoção do comportamento pró -social; e) A intervenção com foco
académico ou comportamental em pequenos grupos] – estão a ser aplicadas, quando necessárias, a todos
os alunos?
 Estão a ser aplicadas a todos os alunos, quando necessárias, sem dúvida nenhuma, há registos
em atas;
 as medidas já eram feitas, mas agora têm outro nome; sim, aplicadas a todos os alunos que
necessitam.

5.

Considera que o processo de transição dos alunos para o novo enquadramento foi o mais adequado?
 Na nossa escola foi o mais adequado; foi difícil;
 houve casos em que dificultou;
 muitos alunos que iam continuar a ir à sala, em atividades mais práticas, artísticas, saídas de
estudo, etc.
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6.

No que se refere às medidas seletivas e adicionais – estão a ser aplicadas, quando necessárias, a todos os
alunos?
 Sim, estão a ser;
 no 1.º ciclo não estão, há as referenciações, não se consegue por isso avançar;

7.

Considera importante a flexibilidade curricular (até 25%) dada às escolas?
 Foi porque estes 25% permitem direcionar;
 por exemplo, na disciplina de português perdem 45 minutos, há dúvidas que seja benéfico;
 há menos tempo de apoio e de aula;
 utilizando estes 25% em alunos, para colmatar problemas no início, é bom.
 por exemplo, trabalhar domínios, conteúdos como a tabuada, contas,… é importante. Se vai subir
para 50% é mau.

8.

Considera importante a criação da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento? Concorda com as opções
feitas na Estratégia de Educação para a Cidadania da Escola?
 Foi importante, mas já tínhamos educação para a cidadania.
 é transversal a todas as disciplinas, continua-se a fazer em todas as disciplinas, independentemente
de haver a disciplina de Cidadania.
 no ensino secundário foi bom porque dá mais tempo para abordar questões.
 devia-se analisar primeiro os programas e depois aplicar, havia mais acertos.
 concordam com as opções feitas na Estratégia de Educação, elas estão de acordo com o que era
pedido e o meio em que estamos inseridos.

9.

Considera importante a criação do Complemento à Educação Artística? Concorda com as opções do
Agrupamento (Música)? Em que outras áreas seria importante apostar?
 Consideram importante.
 concordam com as opções do Agrupamento, no entanto deve-se ter em conta outras áreas, no
8.º e 9.º anos, por exemplo teatro e dança.
 deve-se ouvir os alunos;
 os DAC podem ir ao encontro, criar domínios de autonomia curricular.
 por exemplo os cursos profissionais têm um projeto integrador, pode-se fazer o mesmo, os DAC
podem ir nesse sentido, com o contributo de diferentes disciplinas, pode ser uma metodologia.

10. Considera importante as apostas feitas na Oferta Complementar (Oficina do Português, Oficina da
Matemática e Arte da Escrita)?
 São importantes, é de manter e de continuar.
11. Sugestões de mudanças na escola para que os alunos possam atingir as competências previstas no perfil dos
alunos à saída da escolaridade obrigatória.
 Já existem muitas atividades na escola, há muitas estratégias já aplicadas, continuar a fazer
coisas diferentes.
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5.2. Registo das informações obtidas nos grupos focais com a direção da Associação de PEE
Foi realizada uma reunião com a direção da Associação de Pais e Encarregados de Educação, no dia 24 de
abril.
Os membros da direção da Associação de Pais e Encarregados de Educação participaram ativamente na
discussão dos assuntos. As conclusões são as seguintes:
1.

Está a par das alterações legislativas ocorridas no presente ano letivo?
 Não estavam;
 sabiam que a matriz ia ser diferente, que ia haver alterações, que ia haver disciplinas novas e
diferentes.
 sabiam que as alterações iam cumprir o perfil do aluno;

2.

Considera pertinentes as alterações legislativas ocorridas?
 No 1.º ano consideram que está a correr muito bem;
 a longo prazo não sabem, para já e para o 1.º ano está a correr lindamente.
 do 2.º ciclo ainda não têm feedback.

3.

Considera que o DL 54/2018 permitiu um acesso mais facilitado a todos os alunos à aprendizagem?
 Sim; a nomenclatura usada melhorou, a anterior catalogava os alunos;
 a alteração da terminologia favoreceu a igualdade.

4.

No que se refere às medidas universais [a) A diferenciação pedagógica; b) As acomodações curriculares; c)
O enriquecimento curricular; d) A promoção do comportamento pró -social; e) A intervenção com foco
académico ou comportamental em pequenos grupos] – estão a ser aplicadas, quando necessárias, a todos
os alunos?
 Todas essas medidas já existiam.
 atualmente a nomenclatura é diferente.
 as medidas estão a ser aplicadas mas não sabem quantificar.
 sabem pela postura que o Agrupamento tem tido ao longo do tempo que iriam implementar
todas as medidas referenciadas.

5.

Considera que o processo de transição dos alunos para o novo enquadramento foi o mais adequado?
 Sim, consideram ser o mais adequado.

6.

No que se refere às medidas seletivas e adicionais – estão a ser aplicadas, quando necessárias, a todos os
alunos?
 Já sabiam que os alunos eram apoiados e sabem que as medidas estão a ser aplicadas.

7.

Considera importante a flexibilidade curricular (até 25%) dada às escolas?
 Sim, consideram ser importante.

8.

Considera importante a criação da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento? Concorda com as opções
feitas na Estratégia de Educação para a Cidadania da Escola?
 Sim, consideram importante a criação da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento;
 não conhecem a Estratégia de Educação para a Cidadania da Escola.

9.

Considera importante a criação do Complemento à Educação Artística? Concorda com as opções do
Agrupamento (Música)? Em que outras áreas seria importante apostar?
 Sim, consideram importante a área da música;
 consideram importante apostar na área da dança, teatro e artes plásticas.

10. Considera importante as apostas feitas na Oferta Complementar (Oficina do Português, Oficina da
Matemática e Arte da Escrita)?
 Acham ter sido a escolha acertada, os meninos começaram a ler mais cedo na idade;
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 sugeriram apostar na forma lúdica como molde para adquirir o conhecimento;
 sugeriram adquirir conteúdos de robótica e programação.
11. Sugestões de mudanças na escola para que os alunos possam atingir as competências previstas no perfil
dos alunos à saída da escolaridade obrigatória.
 Criar workshops tipo dia da programação, dia da robótica, caminhadas, jogos coletivos, dia da
alimentação,….etc; criar atividades físicas e outras,…
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5.3. Registo das informações obtidas nos grupos focais com a direção da Associação de Estudantes
Foi realizada uma reunião com a direção da Associação de Estudantes, no dia 5 de abril.
Os membros da Associação de Estudantes participaram ativamente na discussão dos assuntos. As
conclusões são as seguintes:
1.

Está a par das alterações legislativas ocorridas no presente ano letivo?
 Uns sim outros não.
 Uns levaram o folheto com as informações, outros não.
 Os pais não leram, na generalidade, referindo que se não se aplica aos filhos, então não vale a
pena ler.
 Os filhos explicaram genericamente.
 A informação chegou.

2.

Considera pertinentes as alterações legislativas ocorridas?
 Se fosse para todos, sim;
 Moral está inserida no horário, Cidadania se fosse inserida, era importante.
 Deviam contar todas a as disciplinas do currículo.

3.

Considera que o DL 54/2018 permitiu um acesso mais facilitado a todos os alunos à aprendizagem?
 Não ocorreu nenhuma alteração na sala de aula, isso passou ao lado, os alunos não sentiram
alteração nenhuma.
 Se calhar sim;
 Continua igual com horas diferentes;

4.

No que se refere às medidas universais [a) A diferenciação pedagógica; b) As acomodações curriculares; c)
O enriquecimento curricular; d) A promoção do comportamento pró -social; e) A intervenção com foco
académico ou comportamental em pequenos grupos] – estão a ser aplicadas, quando necessárias, a todos
os alunos?
 Isso já existia.
 Acham que sim, as medidas já eram aplicadas, já existiam estas medidas, são transversais.

5.

Considera que o processo de transição dos alunos para o novo enquadramento foi o mais adequado?
 Não se aperceberam do que mudou, não se aperceberam de mudanças.

6.

No que se refere às medidas seletivas e adicionais – estão a ser aplicadas, quando necessárias, a todos os
alunos?
 Pensam que sim;
 Se um aluno tem medidas seletivas vai a certas aulas e nas outras aulas está no CAA (Centro de
Apoio à Aprendizagem).

7.

Considera importante a flexibilidade curricular (até 25%) dada às escolas?
 Sim, é importante a flexibilidade, é importante para os professores porque têm maior margem de
manobra, é bom controlar os horários;
 prioriza umas disciplinas e outras ficam prejudicadas;
 pode ser negociado com o professor, haver um tempo para tirar dúvidas, explicar, conversar, etc.

8.

Considera importante a criação da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento? Concorda com as opções
feitas na Estratégia de Educação para a Cidadania da Escola?
 Sim é importante.
 A inserção no mercado de trabalho é deficitária, a escola devia preparar melhor para a decisão da
escolha, em função do perfil e afinidade de cada aluno.
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 Seria importante refletir em três vertentes: educação financeira, educação sexual – a escola já vai
preparando nesta área, mas há muito a fazer-se acompanhamento profissional. Estas três
vertentes devem ser melhor exploradas por parte da escola.
 As conversas informais a realizar no 12.º e 10.º anos, não deviam contemplar a presença de
professores, pois os alunos sentem–se mais à vontade para colocar questões sem a presença
destes.
9.

Considera importante a criação do Complemento à Educação Artística? Concorda com as opções do
Agrupamento (Música)? Em que outras áreas seria importante apostar?
 Sim, claro que sim, importante a criação do Complemento à Educação Artística.
 A música ajuda.
 Outras áreas a apostar: na escrita; cinema; teatro; torneios de jogos - voleibol e outros; clubes –
xadrez; outros;

10. Considera importante as apostas feitas na Oferta Complementar (Oficina do Português, Oficina da
Matemática e Arte da Escrita)?
 São importantes as apostas feitas na Oferta Complementar.
11. Sugestões de mudanças na escola para que os alunos possam atingir as competências previstas no perfil dos
alunos à saída da escolaridade obrigatória.
 Os alunos sentem necessidade de competências em aspetos do mundo económico/financeiro,
como por exemplo fazer o IRS e outras situações da vida ativa;
 competências na oratória, têm fragilidades para falar em público;
 como sugestão propõem que a Arte da Escrita seja mais abrangente tal como a Cidadania.
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5.4. Opções estratégias para o futuro
Num Agrupamento são diversos os atores que interagem de forma a promover a construção do
conhecimento e o desenvolvimento de capacidades dos alunos. Como já foi sendo referido, este ano letivo foi,
provavelmente, um dos anos em que muitas alterações foram incrementadas no sistema educativo português.
Perante a diversidade dos intervenientes neste processo, a EAA preocupou-se em informar todos os que nele
interagem, publicitando ainda que de forma esquemática, mas objetiva, as publicações legislativas e estruturantes
do novo paradigma educacional. Para tal apresentam-se os documentos produzidos (figs. 16 e 17).
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Fig. 16 – Cartaz “Ano letivo 2018/2019 - Alterações na escola…”

Fonte: Equipa de Autoavaliação (2018) - Agrupamento de Escolas de Murça.

Fig. 17 – Cartaz “ Ano letivo 2018/2019 - Alterações na escola…” (verso)
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Fonte: Equipa de Autoavaliação (2018) - Agrupamento de Escolas de Murça.

Considerou-se fundamental que todos conhecessem um pouco do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória, da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, dos Decretos-leis que implementam a educação
inclusiva, a autonomia e flexibilidade curricular, bem como o das aprendizagens essenciais. Cada público tem que
fazer a sua aprendizagem culturalmente significativa destas temáticas com diferentes graus de profundidade, mas
todos têm que estar em consonância para que possamos ter resultados que permitam promover o verdadeiro
sucesso educativo, numa escola cada vez mais justa.
Recordemos o preâmbulo do Decreto-lei n.º 55/2018, de 6 de julho:
«[…] a política educativa centrada nas pessoas que garanta a igualdade de acesso à escola pública,
promovendo o sucesso educativo e, por essa via, a igualdade de oportunidades.
A concretização destes propósitos […] tem vindo a ser garantida através de medidas de aplicação universal.
Porém, os dados disponíveis mostram que aqueles objetivos não estão, ainda, plenamente atingidos, na medida em
que nem todos os alunos veem garantido o direito à aprendizagem e ao sucesso educativo. Por outro lado, a
sociedade enfrenta atualmente novos desafios, decorrentes de uma globalização e desenvolvimento tecnológico
em aceleração, tendo a escola de preparar os alunos, que serão jovens e adultos em 2030, para empregos ainda
não criados, para tecnologias ainda não inventadas, para a resolução de problemas que ainda se desconhecem.

Nesta incerteza quanto ao futuro, onde se vislumbra uma miríade de novas oportunidades para o
desenvolvimento humano, é necessário desenvolver nos alunos competências que lhes permitam questionar os
saberes estabelecidos, integrar conhecimentos emergentes, comunicar eficientemente e resolver problemas
complexos.
[…] foi aprovado o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, que estabelece a matriz de
princípios, valores e áreas de competências a que deve obedecer o desenvolvimento do currículo.
Uma escola inclusiva, promotora de melhores aprendizagens para todos os alunos e a operacionalização
do perfil de competências que se pretende que os mesmos desenvolvam, para o exercício de uma cidadania ativa e
informada ao longo da vida, implicam que seja dada às escolas autonomia para um desenvolvimento curricular
adequado a contextos específicos e às necessidades dos seus alunos.
A realização de aprendizagens significativas e o desenvolvimento de competências mais complexas
pressupõem tempo para a consolidação e uma gestão integrada do conhecimento, valorizando os saberes
disciplinares, mas também o trabalho interdisciplinar, a diversificação de procedimentos e instrumentos de
avaliação, a promoção de capacidades de pesquisa, relação, análise, o domínio de técnicas de exposição e
argumentação, a capacidade de trabalhar cooperativamente e com autonomia.»
Temos, então, uma escola mais complexa, que se adapta à realidade do século XXI, inesperada e incerta.
Mas, a realidade de hoje, que coloca na escola todos os jovens até aos 18 anos, tem que encontrar soluções
diversas para os problemas que surgem todos os dias. É necessário promover a verdadeira inclusão, atendendo à
diversidade das necessidades e potencialidades de todos e de cada um. Torna-se premente ouvir os diversos
agentes para que aquilo que se constrói possa ir verdadeiramente ao encontro das suas expetativas e a escola
pública tem que garantir mecanismos base para que todos os alunos se formem como pessoas autónomas,
responsáveis e cidadãos ativos.
Importará salientar medidas que o Agrupamento já tem implementadas e que vão ao encontro do previsto
nos documentos estruturantes lançados pelo Ministério da Educação nos últimos anos:
1.

Complemento à Educação Artística
 2.º ciclo (facultativa) - criada a disciplina na área da formação musical, inserida na Orquestra
Energia;
 3.º ciclo - criada a disciplina na área da formação musical.

2.

Cidadania e Desenvolvimento
 1.º ciclo – transversal
 2.º e 3.º ciclos (atribuída ao Diretor de Turma) – criada a disciplina autónoma, com
avaliação sumativa.
 Ensino Secundário – criada a disciplina autónoma de Cidadania e Desenvolvimento
(atribuída ao diretor de turma). Esta disciplina não é objeto de avaliação sumativa.

3.

Oferta Complementar
 1.º ano - Oficina de Português
 2.º a 5.º ano – Oficina da Matemática
 6.º ano- Oficina de Português
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 7.º a 9.º ano – Arte da escrita (atribuída, preferencialmente, ao docente de Português),
que funciona anualmente em articulação com TIC.
4.

Apoio ao estudo
 Apoio ao estudo (atribuído a docentes de Português e Matemática).

Com base nos princípios e práticas desenvolvidas no Agrupamento, nos enunciados legais e referenciais do
Ministério da Educação, nas reflexões e no trabalho efetuado pela Equipa de Autoavaliação do Agrupamento
(EAA), são apontados os seguintes vetores a ter em conta para o futuro:
1.

Aproveitar as potencialidades das atividades e dispositivos já desenvolvidas com sucesso no Agrupamento
(prioridades e opções curriculares estruturantes) para a prossecução do Perfil dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória.

2.

Estruturar, com base nos eixos de intervenção do Programa TEIP3 (Eixo I - Cultura de escola e lideranças
pedagógicas; Eixo II - Gestão curricular; Eixo III - Parcerias e comunidade), as opções estruturantes
implementadas no Agrupamento.

3.

Construir um plano e divulgá-lo a todos os públicos, onde sejam clarificadas as prioridades e opções
estruturantes do Agrupamento.

35

5.5. Prioridades e opções estruturantes do Agrupamento
Chegados ao final deste trabalho, pensamos que se deu um valioso contributo que permitirá uma reflexão alargada e sustentada das medidas e práticas implementadas na
sequência dos novos normativos e outros documentos estruturantes e de referência da política educativa. Analisámos os documentos, ouvimos os diversos públicos que
interagem na escola, refletimos acerca da forma como as práticas se foram alterando… Importará, então, ter em conta para o futuro um plano que preveja e organize todas as
alterações estruturantes das opções curriculares (salientado a verde as prioridades e opções estruturantes acrescentadas ao Plano TEIP3).
Eixos

Prioridades e opções curriculares

Trabalho cooperativo entre docentes



Supervisão pedagógica

I
Cultura de escola e
lideranças pedagógicas

Formação contínua
Processo de autoavaliação
Turma +
Orientação vocacional

Envolvimento dos alunos

Gabinete de orientação escolar
Gabinete de Mediação de Conflitos
II
Gestão curricular

SPO

















Centro de Apoio à Aprendizagem

Operacionalização
Trabalho de planificação conjunta no seio dos grupos e dos departamentos, do desenvolvimento da avaliação
(definição de critérios, avaliação diagnóstica, construção de testes, fichas formativas…), da verificação do
cumprimento dos programas (conselhos de turma, reuniões de grupo e de departamento), listas de controlo de
procedimentos do exercício de competências/responsabilidades.
Troca de experiências e de informação no seio de projetos e ações de formação internas.
Partilha de instrumentos de trabalho no seio dos conselhos de turma e grupos de recrutamento.
Implementação de ações de acompanhamento para superação de eventuais dificuldades, partilhando saberes,
preocupações, realizações, atividades comuns…
Criação/promoção de ações de formação para todos os docentes do Agrupamento com base em temáticas
transversais.
Promover em cada ano ações de formação interna com base nas questões pedagógicas consideradas mais
relevantes em interligação com o relatório de autoavaliação.
Estabelecimento de parceria com instituição universitária.
Análise do grau de concretização do PEA e Plano de melhoria.
Projeto Mais Sucesso Escolar “Turma+” nas turmas/disciplinas consideradas prioritárias.
Clarificação da oferta educativa, conversas informais com antigos alunos, divulgação de exemplos de sucesso,
motivação e positividade na ação…
Assembleias de delegados
Reuniões periódicas entre a Direção e a Associação de Estudantes
Grupos focais realizados ao longo do ano
Questionários
Gabinete de orientação escolar (tutoria, mentoria, banco de soluções, aconselhamento individual, apoio
individualizado, gabinete do SPO, definição do perfil de trabalho definido para cada ciclo de escolaridade).
Funcionamento do Gabinete de Mediação de Conflitos com base no enunciado no Miniguia para combater a
indisciplina.
Sinalização e acompanhamento de alunos pelo SPO.
Ações que abordam a importância da permanência dos jovens na escola e da promoção da melhoria das
aprendizagens.
Centro de Apoio à Aprendizagem que é um espaço dinâmico, plural e agregador dos recursos humanos e materiais
(BE/CRE, Laboratório, Sala de informática…), mobilizando para a inclusão os saberes e competências existentes na
escola, valorizando, assim, os saberes e as experiências de todos.
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Salas de preparação de exames




Visitas da direção às turmas





Cidadania e desenvolvimento



Oferta complementar







Complemento à educação artística







Promoção do mérito escolar


Disponibilização de um espaço para todas as disciplinas com prova/exame final com vista à sua preparação, sendo
trabalhadas questões das provas/exames nacionais.
Reflexão, promovida por elementos da direção, das questões relacionadas com a vida quotidiana de cada turma,
entre as quais se destacam a promoção dos valores previstos no Perfil de Saída dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória.
Criação da estratégia de cidadania e desenvolvimento do Agrupamento; promoção de atividades com vista à
implementação da estratégia; criação da disciplina autónoma no ensino secundário.
1.º ciclo – transversal
2.º e 3.º ciclos (atribuída ao Diretor de Turma) – criada a disciplina autónoma, com avaliação sumativa.
Ensino Secundário – criada a disciplina autónoma de Cidadania e Desenvolvimento (atribuída ao diretor de turma).
Esta disciplina não é objeto de avaliação sumativa.
Com a estratégia local de Educação para a Cidadania iremos pragmatizar as diversas componentes do Projeto
Educativo, nomeadamente:
✓ Ida a uma sessão da assembleia Municipal;
✓ Envolvimento em projetos locais de solidariedade;
✓ Participação regular no Projeto Parlamento dos Jovens (básico e secundário)
✓ Orçamento participativo;
✓ Projetos de valorização do mérito (melhor turma; quadro de mérito escolar e social; melhor aluno de cada
ciclo).
✓ Valorizar de uma cultura de cidadania responsável;
✓ Valorizar a cultura de trabalho, do esforço e da exigência;
✓ Valorizar as instituições de que fazemos parte, vendo-nos como atores e construtores do seu futuro;
✓ Valorizar a articulação com as famílias, com entidades e instituições externas e com os diversos parceiros;
Criação de disciplinas que, em cada ciclo de escolaridade, permitam colmatar as maiores dificuldades evidenciadas
pelos alunos.
1.º ano - Oficina de Português
2.º a 5.º ano – Oficina da Matemática
6.º ano - Oficina de Português
7.º a 9.º ano – Arte da escrita (atribuída, preferencialmente, ao docente de Português), que funciona anualmente
em articulação com TIC.
Criação de disciplina/área de complemento curricular da área artística, que complemente a formação integral do
aluno.
2.º ciclo (facultativa) - criada a disciplina na área da formação musical, inserida na Orquestra Energia;
7.º ano - disciplina na área da formação musical.
8.º ano - disciplina na área do cinema.
9.º ano - disciplina na área do teatro.
Concurso que obedece aos desígnios do Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas de Murça no sentido em
que ambiciona promover a “melhoria dos resultados escolares” através do combate ao “fraco empenho dos alunos
na realização das tarefas escolares” ao mesmo tempo que previne “problemas de indisciplina e de participação na
vida escolar”.
Quadro de Mérito Escolar e Social concretiza-se através dos Quadros de: Excelência Escolar; Evolução Escolar;
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A valorização das artes, ciências, do
desporto, das humanidades, das
tecnologias de informação e comunicação
e do trabalho prático e experimental
A aquisição e desenvolvimento de
competências de pesquisa, avaliação,
reflexão, mobilização crítica e autónoma
de informação
A promoção de experiências de
comunicação e expressão em língua
portuguesa e em línguas estrangeiras
Desenvolvimento de trabalho prático ou
experimental com recurso a
desdobramento de turmas ou outra
organização
Os domínios de autonomia curricular
Contatos escola-família
Capacitação parental

III
Parcerias e comunidade

Promoção de parcerias

Mérito Académico; Mérito Social, mediante o cumprimento de requisitos ao nível dos resultados académicos e
sociais.
 Quadro de Mérito que serve para reconhecer publicamente os melhores alunos de cada ciclo / nível de ensino
 Atividades no âmbito da Escola Unesco
 Clubes (Arte, Ciências Naturais, Matemática, Web-tv/Robótica, Música)
 Desporto Escolar (Futsal juvenis e infantis B, Badmington, ténis de mesa e voleibol feminino)
 AEC [atividade física e desportiva, atividade lúdico-expressiva (música) e TIC]
 Desdobramento das disciplinas de ciências físico-naturais
 Projeto Jat_Tua
 Orquestra Energia
 Tutorias
 Autoavaliação dos alunos em cada disciplina e em CD /EC de forma global
 Equipa multidisciplinar
 BE/CRE
 Oficina do Português (1.º e 5.º anos)
 Arte da Escrita (7.º, 8.º e 9.º anos)
 Erasmus + (criação de um clube e deslocação com alunos ao estrangeiro)
 Jornal O Berrão
 Desdobramento de acordo com o previsto na legislação
 Projeto Turma Mais (6.º, 7.º, 8.º 10.º e 11.º anos) a diversas disciplinas (Português, Inglês, Matemática, Ciências
Naturais, Físico-Química …)
 Criação de Salas de Preparação de Exames
 Coadjuvação (1.º ciclo; Físico-Química, Matemática e CEF)
 Trabalhados no seio dos conselhos de turma
 Definidos os DAC de acordo com a planificação incluída no Plano de Trabalho da Turma (PTT)
 Aprofundamento dos contatos com os PEE para se implicarem mais na vida escolar dos seus educandos.
 Escola de Pais (Seminários de formação parental; Dia do Encarregado de Educação…). Agenda parental.
Promoção e potencialização de parcerias diversas, designadamente com:
✓ Associação de Pais
✓ Associação de Estudantes
✓ Câmara Municipal de Murça
✓ Centro de Saúde de Murça
✓ Santa Casa da Misericórdia de Murça
✓ Liga Portuguesa Contra o Cancro
✓ CPCJ de Murça
✓ Universidade Sénior de Murça
✓ Instituto Português da Juventude
✓ Universidade do Porto
✓ Universidade Católica do Porto
✓ Universidade de Trás-os-Montes e Alto-Douro
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Instituto Politécnico de Bragança
Fundação EDP
Casa da Música
Artemir
IEFP – Vila Real
Microrrede Douro
APPCDM Sabrosa
Associação Bagos d’Ouro
GeoPark Açores
Parque Regional do Vale do Tua
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Estas conclusões devem promover a reflexão de todos acerca do seu papel na escola dos dias de hoje.
Entendemos que devemos fazer da escola pública um lugar em que “todas as crianças e jovens devem ser
encorajados, nas atividades escolares, a desenvolver e a pôr em prática os valores por que se deve pautar a cultura
de escola, a seguir enunciados:
 Responsabilidade e integridade – Respeitar-se a si mesmo e aos outros; saber agir eticamente,
consciente da obrigação de responder pelas próprias ações; ponderar as ações próprias e alheias
em função do bem comum.
 Excelência e exigência – Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação; ser perseverante
perante as dificuldades; ter consciência de si e dos outros; ter sensibilidade e ser solidário para
com os outros.
 Curiosidade, reflexão e inovação – Querer aprender mais; desenvolver o pensamento reflexivo,
crítico e criativo; procurar novas soluções e aplicações.
 Cidadania e participação – Demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural e agir de
acordo com os princípios dos direitos humanos; negociar a solução de conflitos em prol da
solidariedade e da sustentabilidade ecológica; ser interventivo, tomando a iniciativa e sendo
empreendedor.
 Liberdade – Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na democracia, na
cidadania, na equidade, no respeito mútuo, na livre escolha e no bem comum.”

Relembramos que o Perfil dos Alunos aponta para uma educação escolar em que os alunos desta geração
global constroem e sedimentam uma cultura científica e artística de base humanista. Para tal, mobilizam valores e
competências que lhes permitem intervir na vida e na história dos indivíduos e das sociedades, tomar decisões
livres e fundamentadas sobre questões naturais, sociais e éticas, e dispor de uma capacidade de participação
cívica, ativa, consciente e responsável.
Cabe a cada um nós colocar em prática no Agrupamento estes princípios e em todos os momentos e
experiências educativas já que eles são transversais e abrangentes, respeitadores do caráter inclusivo e
multifacetado da escola, promotores de uma cidadania consciente, responsável e interventiva.
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6.

GRAU DE CONCRETIZAÇÃO DAS SUGESTÕES APRESENTADAS NO ANO ANTERIOR

Como podemos verificar pela análise da tabela VII, todas as sugestões foram concretizadas.
Das áreas de investimento prioritário identificadas nos anos anteriores e do vasto conjunto de ações
previstas, a comunidade educativa conseguiu efetivar a totalidade das ações propostas, indo até mais além. No
entanto, continuamos a ter a fragilidade dos equipamentos informáticos, que necessitam de ser renovados e
merecer especial atenção relativamente à sua manutenção, pois, muitas vezes, são um fator condicionante da
implementação de metodologias mais dinâmicas e inovadoras na sala de aula.
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Tabela VII – GRAU DE CONCRETIZAÇÃO DAS SUGESTÕES APRESENTADAS NOS ANOS ANTERIORES
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14

15

16

Designação da ação
TURMA +
ORIENTAÇÃO VOCACIONAL
SESSÕES FORMATIVAS
REGRAS CLARAS
SPO
GABINETE DE ORIENTAÇÃO ESCOLAR
GABINETE DE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS
TRABALHO COOPERATIVO ENTRE DOCENTES
SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
CONSOLIDAÇÃO DO PROCESSO DE
AUTOAVALIAÇÃO
CAPACITAÇÃO PARENTAL
CONTACTOS ESCOLA-FAMÍLIA
APETRECHAMENTO DE EQUIPAMENTOS
INFORMÁTICOS NAS SALAS DE AULA
REGRAS DE DISCIPLINA – SEGUIR O MINIGUIA
DA INDISCIPLINA
PROCEDIMENTOS ENUNCIADOS NO ÂMBITO
DO DOCUMENTO INTEGRADOR DA
AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS
ALUNOS
AMBIENTE FAVORÁVEL À
APRENDIZAGEM/METODOLOGIAS

Sim

Não

Outras ações efetuadas

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

Folhetos informativos acerca das provas exames.
Convites para atividades de final de cada período.
Painel com a equipa de autoavaliação/Associação de
PEE.
Foram substituídos os computadores dos professores
do pavilhão amarelo.
Ações do PELT, PRESSE, PASS, …

X

X

Entrega de diplomas.
Utilização de quadros interativos.
Escola virtual na BE/CRE.
Articulação com projetos regionais/nacionais.

O Agrupamento continua no projeto TEIP3.
Estamos em crer que o caminho seguido continua a dar os seus frutos. É importante que haja um rumo
claro e que toda a comunidade educativa se sinta imbuída desse espírito, que todos trabalhemos com o mesmo
propósito, que é a melhoria dos resultados em todas as suas vertentes, não apenas na área académica e científica,
na vertente artística e humanista, mas também na formação de indivíduos autónomos, responsáveis e
intervenientes na sociedade.

7. CONCLUSÃO
Fatores de sucesso:
 Sustentabilidade dos resultados alcançados no grau de satisfação dos diversos públicos;
 Elevado número de respostas aos questionários;
 Os resultados dos questionários revelam grande satisfação com as respostas educativas dadas pelo
Agrupamento.
Constrangimentos:
 Alterações constantes na legislação de referência, dificulta uma linha de orientação do trabalho da
equipa de autoavaliação.

7.1. Identificação dos principais resultados
Enunciam-se, de seguida (tabela VIII), os principais pontos fortes, salientando-se as questões relacionadas
com a implementação dos Decretos-leis n.º 54 e 55/2018, de 6 de julho (sombreados).
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Tabela VII – PONTOS FORTES
Critério

1

2

Nº
1
2
3
6
9
10
11
12
13
1
2
4
5
6
7
10
11
12
13
15

3

4

5

6
7

8

9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
6
8
1
5
7
8
9
10
12
13
16
21
22
23
24
6
7
5
1
4
5
6
9
10
2
3
8
10
11
12
13
16

PONTOS FORTES (> 4,0)
Questão
Estou informado sobre as questões escolares importantes para o desempenho das minhas funções de docente.
Sinto que o Agrupamento promove a igualdade de oportunidades para todos os alunos.
Sei que os resultados nas provas de avaliação externa são importantes para o Agrupamento.
Conheço as atividades de enriquecimento curricular (clubes) existentes no Agrupamento.
Tenho conhecimento que existem Serviços de Psicologia e Orientação no Agrupamento.
Falo com os meus alunos acerca das regras e procedimentos que devem ter na escola.
Divulgo os critérios de avaliação aos meus alunos.
Analiso a avaliação com os meus alunos de uma forma sistemática.
Reconheço que o coordenador de departamento supervisiona o meu trabalho.
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Procuro ajudar os meus alunos a definir objetivos para o seu futuro.
Ajudo os meus alunos a definirem uma ideia clara sobre a profissão que querem desempenhar.
Promovo o recurso dos alunos a diferentes fontes de informação para ultrapassarem as suas dificuldades.
Preocupo-me com o insucesso escolar dos meus alunos e trabalho para que eles possam atingir melhores resultados.
Conheço as fragilidades dos meus alunos e esforço-me por ajudar a corrigi-las.
Divulgo as regras e procedimentos em termos disciplinares que os alunos devem respeitar na escola.
Sei que a escola é avaliada em função dos resultados dos alunos.
Mantenho os meus alunos informados sobre as questões importantes para o seu bom desempenho escolar.
Divulgo os critérios de avaliação aos meus alunos.
O portal do Agrupamento na internet disponibiliza a informação que necessito.
As disciplinas criadas no Agrupamento (Oficina do Português, Oficina da Matemática, Complemento à Educação Artística) terão impactos na melhoria
dos resultados escolares.
Os meus pais/encarregados de educação (PEE) verificam regularmente aquilo que eu estudo.
Comento com os meus alunos as suas dificuldades e sucessos.
Tenho no meu meio familiar alguém que me apoia no estudo.
Motivo os alunos para a aprendizagem.
Procuro aceder a uma formação adequada e atualizada.
Saliento a importância da escola para a construção do futuro dos alunos.
Comunico aos alunos os seus progressos e dificuldades.
Tenho em conta as sugestões pertinentes feitas pelos meus alunos.
Comento com os alunos questões de indisciplina vividas na escola.
Já utilizei a BE/CRE como recurso educativo para a minha prática letiva.
Uso os computadores como meio auxiliar no processo de ensino e aprendizagem.
Já incentivei os meus alunos a requisitarem livros na BE/CRE.
A BE/CRE está organizada de forma a potencializar o espaço.
Os Serviços de Psicologia e Orientação são importantes para a melhoria dos resultados escolares.
Considero que os docentes da Educação Especial são importantes para a melhoria do sucesso educativo dos alunos.
Concordo com as regras disciplinares em vigor no Agrupamento.
Aproveito o tempo da aula para expor os conteúdos e tirar as dúvidas aos alunos.
Utilizo metodologias diversas nas aulas.
Promovo trabalhos de investigação como forma de abordar alguns conteúdos.
Sinto que os PEE vêm à escola quando solicitados.
Saliento aos meus alunos que o seu empenho é o fator decisivo para alcançarem bons resultados escolares.
Nas minhas aulas o tempo é aproveitado na íntegra para trabalhar.
Dou muita importância à aquisição de conteúdos por parte dos alunos.
A escola é importante para a construção do futuro dos alunos.
O apoio dos Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) é importante para os alunos.
O apoio nos SPO é adequado às necessidades dos alunos.
O Agrupamento está a gerir e implementa bem as alterações preconizadas pelo DL 55/2018 (currículos dos ensinos básico e secundário).
O Agrupamento está a gerir e implementa bem as alterações preconizadas pelo DL 54/2018 (educação inclusiva).
Sinto-me apoiado pelos meus professores.
Sinto-me apoiado pelo meu professor titular / diretor de turma.
Sinto-me à vontade para apresentar questões ao meu coordenador de departamento.
Já desenvolvi atividades ligadas à promoção da educação para a saúde (PES) e educação sexual.
Saliento aos alunos que a escola é importante porque os prepara para serem cidadãos ativos, autónomos e responsáveis na sociedade.
O Agrupamento promove a inclusão dos alunos com maiores dificuldades.
O Agrupamento empenha-se na melhoria do nível educativo da população de todo o concelho.
A aposta na área da música tem impactos positivos na comunidade educativa.
A disciplina de Cidadania e Desenvolvimento será catalisadora de melhorias nas atitudes dos alunos enquanto cidadãos.
Cumpro as regras disciplinares em vigor no Agrupamento.
Realizo todas as tarefas que me são propostas.
Seleciono corretamente informação na internet.
Exijo o cumprimento das regras disciplinares dentro e fora da sala de aula.
Sinto que a minha escola prepara convenientemente os alunos para o ingresso no ensino superior.
Sinto que o Agrupamento prepara convenientemente os alunos para a integração na sociedade.
As atividades dinamizadas pelo Agrupamento promovem o sucesso educativo.
As metodologias usadas na sala de aula contribuem para os resultados obtidos.

7.2. Áreas de investimento prioritário
Não foram identificadas, uma vez mais, áreas de melhoria.
Prosseguir-se-á com a implementação das ações previstas no Plano Plurianual de Melhoria, bem como as
que derivam da implementação dos Decretos-Leis n.º 54 e 55/2018, de 6 de julho (salientadas a verde), que a
seguir se transcrevem:
Eixos
I
Cultura de escola
e lideranças
pedagógicas

II
Gestão curricular

Ação
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

III
Parcerias e
comunidade

22
23
24
25

Prioridades e opções curriculares
Trabalho cooperativo entre docentes
Supervisão pedagógica
Formação contínua
Processo de autoavaliação
Turma +
Orientação vocacional
Envolvimento dos alunos
Gabinete de orientação escolar
Gabinete de mediação de conflitos
SPO
Centro de apoio à aprendizagem
Salas de preparação de exames
Visitas da direção às turmas
Cidadania e desenvolvimento
Oferta complementar
Complemento à educação artística
Promoção do mérito escolar
A valorização das artes, ciências, do desporto, das humanidades, das tecnologias de
informação e comunicação, e do trabalho prático e experimental
A aquisição e desenvolvimento de competências de pesquisa, avaliação, reflexão,
mobilização crítica e autónoma de informação
A promoção de experiências de comunicação e expressão em língua portuguesa e em
línguas estrangeiras
Desenvolvimento de trabalho prático ou experimental com recurso a desdobramento
de turmas ou outra organização
Os domínios de autonomia curricular
Contatos escola-família
Capacitação parental
Promoção de parcerias

Mais uma vez, todo o processo de autoavaliação desenvolvido serviu para aprofundar o conhecimento do
nosso Agrupamento e partilhá-lo com toda a comunidade educativa e instituições externas, o que implica a
participação alargada de todos públicos da comunidade escolar.
No futuro, com a colaboração de todos, prosseguir-se-á este trabalho objetivando no sentido de colocar em
marcha em todo o Agrupamento a construção do que se prevê no Perfil dos alunos à saída da escolaridade
obrigatória, contribuindo para a construção de uma Escola de qualidade e de uma sociedade cada vez mais justa e
responsável.
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