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1.

INTRODUÇÃO
O relatório que agora é dado a conhecer é o quarto apresentado neste ano letivo e representa

o culminar do processo de avaliação interna do Agrupamento de Escolas de Souselo, levado a cabo
pela equipa do Observatório da Qualidade, contando certamente com a participação de toda a
comunidade educativa.
Ao longo de todo este processo foi nosso objetivo fazer da autoavaliação um meio de
diagnóstico, de identificação das áreas onde se pode proceder ao aperfeiçoamento e reforçar a
melhoria constante das dinâmicas e estratégias cujos resultados já são visíveis e positivos.
À semelhança do que já tem vindo a ser a prática do Observatório da Qualidade, é através da
recolha de informações em questionários dirigidos e do tratamento estatístico destes dados que se
concretiza e mede o grau de execução dos nossos procedimentos e respetivo impacto na comunidade
escolar.
Todo o processo de autoavaliação é complexo e ao mesmo tempo ele próprio evolutivo.
Concomitantemente tornou-se importante fazer os devidos ajustes e acertos, pelo que se decidiu
proceder à alteração dos questionários, de forma a torná-los mais adequados à realidade atual do
Agrupamento, ao mesmo tempo que se prevenia uma certa “mecanização” das respostas.
O Projeto Educativo (PE) do Agrupamento continuou, indubitavelmente, a ser o mecanismo
central da avaliação interna na medida em que foi nosso objetivo principal acompanhar a sua
implementação e grau de concretização. O plano de melhorias traçado pretendeu dar o seu
contributo para se atingirem os objetivos e as metas nele definidas.
Este relatório encontra-se dividido em duas partes distintas. Na primeira serão apresentados os
resultados dos questionários efetuados aos alunos e encarregados de educação. Serão ainda
divulgados os resultados da entrevista (em focus group) realizada a um grupo de docentes do 2.º e
3.º Ciclo. Na segunda encontrar-se-á uma análise reflexiva acerca do plano de melhorias
implementado bem como sugestões a ter em conta no próximo ano letivo, algumas emanadas das
reuniões

dos

diferentes

departamentos

curriculares,

outras

propostas

pelos

responsáveis/coordenadores das diferentes ações e projetos e, por fim, aquelas que, no entender da
equipa, deverão nortear o trabalho de autoavaliação no próximo ano letivo.
Quanto à monitorização das ações do Projeto TEIP, avaliação interna e externa, à semelhança
do que já aconteceu nos dois anos letivos anteriores e dada a multiplicidade de dados, entendemos
que os resultados deveriam ser apresentados em documento próprio, para além de que permitirá
dar continuidade à metodologia utilizada no corrente ano letivo. Os dois documentos não são
propriamente estanques, mas antes complementares. Deverão, por isso, ser analisados em conjunto
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para que a triangulação da informação nos permita ver com clareza os nossos pontos fortes e os
menos positivos e, assim, agir em conformidade.
A auscultação sobre a indisciplina, levada a cabo junto dos alunos, pessoal não docente e pessoal
docente, será apresentada num relatório independente.

2. CONSTITUIÇÃO DA EQUIPA DE AUTOAVALIAÇÃO
Na constituição da equipa de autoavaliação, a Direção nomeou os seguintes elementos:


Adelaide Nunes (docente de Português; História; História e Geografia de Portugal,

departamento de Humanidades, 2.º e 3.º Ciclo);


Anabela Carvalho (docente de Educação Física, departamento de Expressões, 3.º

Ciclo);


Anabela Figueiredo (docente de Matemática, departamento de Ciências Exatas,

Físicas e Naturais, 3º Ciclo);


Carla Barbosa (docente do departamento do 1.º Ciclo);



Dulce Rodrigues (docente de Português, departamento de Línguas, 3.º Ciclo);



Dulcineia Ramos (Coordenadora, docente de Educação Física, departamento de

Expressões, 3.º Ciclo);


João Sampaio (docente de Matemática e Ciências Naturais, departamento de

Ciências Exatas, Físicas e Naturais, 2º Ciclo);


Maria do Céu Sousa (docente de Físico-química, departamento de Ciências Exatas,

Físicas e Naturais, 2º Ciclo);


Maria de Fátima Bento (educadora, departamento do Pré-escolar);



Maria do Carmo Rolão (docente do departamento do 1.º Ciclo);



Maria Madalena Gouveia (docente de Educação Especial, departamento Expressões);



Hélder Beleza (não docente, representante dos Encarregados de Educação);



Eva Cardoso (não docente, representante dos Assistentes Operacionais);



Rui Pedro Pinheiro Cardoso (não docente, representante dos Alunos).

Para a concretização do processo de avaliação interna, a Coordenadora beneficiou de cinco
tempos semanais de 45 minutos na componente não letiva. As reuniões de trabalho foram,
maioritariamente, realizadas fora do horário letivo de forma a conciliar os horários dos Docentes com
o dos representantes dos Encarregados de Educação e dos Assistentes Operacionais.
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3. ENQUADRAMENTO DO PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO

3.1. Fundamentação e finalidade da avaliação interna
À semelhança do que foi dito em anos letivos anteriores, estamos perante uma dinâmica
educativa em que cada vez mais se exige a prática de mecanismos de avaliação sistemáticos e
coerentes, não só por força da lei nº 31/2002, mas sobretudo por um princípio de confiança no
trabalho que se desenvolve no Agrupamento e de uma profunda convicção de que a avaliação
constitui uma poderosa estratégia para produzir conhecimento sobre as suas diferentes dimensões
e construir melhores oportunidades educativas, capazes de promover uma cultura de melhoria
continuada.

3.2. Objetivos da avaliação interna
Segundo o Artigo 3.º do Lei n.º 31/2002 de 20 de Dezembro, são objetivos do sistema de
avaliação, enquanto instrumento central de definição das políticas educativas, os seguintes
objetivos:
a) Promover a melhoria da qualidade do sistema educativo, da sua organização e dos seus níveis
de eficiência e eficácia, apoiar a formulação e desenvolvimento das políticas de educação e
formação e assegurar a disponibilidade de informação de gestão daquele sistema;
b) Dotar a administração educativa local, regional e nacional, e a sociedade em geral, de um
quadro de informações sobre o funcionamento do sistema educativo, integrando e
contextualizando a interpretação dos resultados da avaliação;
c) Assegurar o sucesso educativo, promovendo uma cultura de qualidade, exigência e
responsabilidade nas escolas;
d) Permitir incentivar as ações e os processos de melhoria da qualidade, do funcionamento e
dos resultados das escolas, através de intervenções públicas de reconhecimento e apoio a
estas;
e) Sensibilizar os vários membros da comunidade educativa para a participação ativa no
processo educativo;
f)

Garantir a credibilidade do desempenho dos estabelecimentos de educação e de ensino;
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g) Valorizar o papel dos vários membros da comunidade educativa, em especial dos
professores, dos alunos, dos pais e encarregados de educação, das autarquias locais e dos
funcionários não docentes das escolas;
h) Promover uma cultura de melhoria continuada da organização, do funcionamento e dos
resultados do sistema educativo e dos projetos educativos;
i)

Participar nas instituições e processos internacionais de avaliação dos sistemas educativos,
fornecendo informação e recolhendo experiências comparadas e termos internacionais de
referência.
(Lei do Sistema de Avaliação da Educação e do Ensino Não Superior, Lei N.º 31/2002, de 20 de Dezembro)

Ora, seguindo os pressupostos da lei, a nossa avaliação interna estrutura-se de forma a que nos
seja possível:
•

Implementar o plano de melhorias de acordo com as prioridades estabelecidas (no final do
de cada ano letivo);

•

Dar continuidade à implementação de processos de autoavaliação de acordo com as
características do Agrupamento;

•

Assegurar o sucesso educativo, promovendo uma cultura de autoavaliação contínua e
sistemática;

•

Desencadear hábitos de diálogo e de reflexão interna sobre as questões da qualidade
educativa e sucesso escolar nas escolas;

•

Incentivar e sensibilizar os vários membros da comunidade educativa para a necessidade de
uma participação ativa, no processo educativo, valorizando o seu papel neste processo que
se pretende partilhado e participado por todos os elementos da comunidade escolar.

3.3. Domínios de Intervenção
A Lei nº 31/2002 aponta os domínios de intervenção num projeto de autoavaliação. Assim, e em
articulação com as orientações expressas na legislação referida, a avaliação assenta nos seguintes
aspetos:
•

Grau de concretização do Projeto Educativo;
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•

Nível de execução de atividades proporcionadoras de climas e ambientes educativos capazes
de gerarem as condições afetivas e emocionais de vivência escolar propícia à interação, à
integração social, às aprendizagens e ao desenvolvimento integral da personalidade dos
alunos;

•

Desempenho do órgão de administração e gestão da Escola;

•

Sucesso escolar
o

frequência escolar;

o

resultados do desenvolvimento das aprendizagens escolares dos alunos;

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

4. ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO
Atendendo à especificidade da organização escolar, o Agrupamento de Escolas de Souselo
construiu o seu próprio processo de autoavaliação, partindo de modelos instituídos, modulando-os
e adaptando-os às singularidades da organização. Dessa forma iremos descrever o processo segundo
os seus quatro eixos fundamentais:
1.
2.
3.
4.

Referencial
Organização
Objetos / instrumentos
Devolução / Efeitos
4.1 Referencial
O referencial foi organizado de acordo com a Lei n.º 31/2002, o Projeto Educativo e o Quadro

Referencial da IGE.

4.2 Organização

No que respeita à organização do processo, a equipa que constitui o Observatório da Qualidade
é constituída por 10 elementos representativos dos 6 departamentos curriculares, por um
representante dos encarregados de educação, um representante dos alunos e um do pessoal não
docente. Esta equipa delineou um plano de ação, inicialmente apresentado à Direção que o aprovou
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e que foi, posteriormente, divulgado à comunidade educativa. Assim, o processo desencadeou-se ao
longo do ano letivo sendo que em cada um dos períodos foram desenvolvidas ações muito concretas.
A figura abaixo representada pretende esquematizar as fases do nosso Ciclo avaliativo:

Ciclo de Aplicação do Processo de Autoavaliação do Agrupamento

4.1.1. 1.º Período
A primeira tarefa realizada pela equipa do Observatório da Qualidade passou pela elaboração de
uma brochura de apresentação do Agrupamento com informações gerais acerca do seu
funcionamento que foi entregue aos docentes em setembro para facilitar o seu processo de inclusão.
De seguida, iniciamos o processo de divulgação dos resultados da autoavaliação realizada no ano
letivo anterior. Essa divulgação começou pela publicação do relatório final na plataforma Moodle do
Agrupamento, pelo envio do mesmo para os diferentes Coordenadores de Departamento que, por
sua vez, se encarregaram de o reencaminhar aos diferentes docentes. Seguiu-se uma reunião geral,
convocada pela Direção, para apresentação do Projeto TEIP e das respetivas ações e para
apresentação dos resultados apurados no ano letivo anterior. À restante comunidade educativa os
resultados do relatório chegaram a partir da página da Internet do Agrupamento.
Depois de se ter procedido à análise reflexiva do relatório de autoavaliação e de se ter realizado
uma triangulação dos dados recolhidos, foi possível delinear e definir as estratégias de melhoria a
implementar de acordo com as prioridades detetadas. Foi feita uma proposta à direção do
Agrupamento e criado um plano de melhorias. Foram elaborados dois documentos de trabalho, um
interno, em articulação com o Projeto Educativo e outro, simplificado, que foi distribuído pelos
Encarregados de Educação do Agrupamento, sob a forma de um desdobrável. Assim, as principais
prioridades e estratégias a implementar foram as seguintes:
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Eixo 1: Melhoria dos Resultados Escolares
o Ciência para Todos;
o Histórias para Crescer;
o Manutenção das tutorias;
o Assessorias às turmas/alunos com mais dificuldades do 1.º Ciclo (Ação
“Fundamentalis”);
o Assessorias às turmas/alunos com mais dificuldades 2.º/3.º Ciclo (Ação “Diferenciar
para Unir”);
o Laboratório de Inglês;
o Apoios Português e Matemática (Portulab e Matlab);
o Présseguir;


Manutenção das AECs de Educação Física, Inglês e Música;



Equipa de Integração Escolar



Dinamização da Biblioteca Escolar

Eixo 2: Melhoria do clima escolar


Dinamização de ações/atividades que visam a prevenção do abandono, absentismo e
indisciplina:
o Histórias para Crescer;
o Estrela Polar;
o Viver a Escola;
o Sensibilizar;
o Rumo;
o Ethos;
o Amiga Biblioteca;
o Tecn’Arte;
o Gabinete de apoio ao aluno e à família (GAAF);
o Equipa Multidisciplinar (Psicóloga e Assistente Social);
o Programa da Assembleia da República—Parlamento dos Jovens;
o Ações de sensibilização para alunos e encarregados de educação;
o Equipa de Integração Escolar.
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Eixo 3: Gestão e Organização

o

Articularis

o

Observatório da Qualidade

Eixo 4: Relação Escola – Família/Comunidade


Dinamização de ações/atividades que promovam o envolvimento dos Encarregados de
Educação na Vida Escolar
o Amiga Biblioteca;
o Viver a Escola;
o Histórias para Crescer;
o Sensibilizar;
o Tecn’Arte EE;
o Biblioteca Escolar;
o Ações de formação/sensibilização para Pais e Encarregados de Educação;
o Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família.

No sentido de se atingir um dos objetivos do Projeto Educativo, deu-se continuidade à
dinamização do projeto de combate à indisciplina cujas metas a atingir seriam a melhoria do clima
escolar; a redução do número de processos disciplinares e a melhoria das atitudes dos alunos nos
diferentes espaços escolares, promovendo uma efetiva articulação entre diferentes atividades
curriculares e extracurriculares. Para avaliar os efeitos da implementação das diferentes estratégias
foi monitorizado, por período, o número de medidas disciplinares aplicadas por ano de escolaridade
e quais as que foram alvo de procedimento corretivo ou sancionatório. Esses dados constam do
relatório de monitorização.
Outras atividades realizadas no decorrer do 1.º período:


Dinamização:
a. Email observatoriodaqualidade@escolasdesouselo.pt
b. Rubrica no jornal escolar “Rio de Notícias”;
c. Caixinha de sugestões existente no átrio da escola sede de agrupamento;



Elaboração de um desdobrável informativo acerca das prioridades e estratégias de
melhoria a implementar no Agrupamento.
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Distribuição do desdobrável aos Encarregados de Educação dos alunos do Ensino Básico.



Monitorização das Ações TEIP
o

PotuLab/Projeto Escrevo, logo existo;

o

MatLab ;

o

Diferenciar para Unir;

o

Fundamentalis;

o

Laboratório de Inglês;

o

Ciência para Todos;

o

Estrela Polar;

o

Rumo;

o

Observatório da Qualidade.

Elaboração do relatório intermédio – 1.º período
o

Resultados da Avaliação Interna;

o

Abandono Escolar;

o

Indisciplina;

o

Tratamento e análise dos resultados académicos dos alunos.

Identificação dos desvios maiores que podem condicionar a realização das metas previstas
no PE e no plano de Melhorias TEIP

4.1.2. 2.º Período


Divulgação dos resultados de avaliação interna do 1.º período do Agrupamento de Escolas

de Souselo, na plataforma Moodle, na página oficial do Agrupamento e em suporte de papel na sala
de professores.


Os dados constantes do relatório de monitorização foram apresentados em Conselho

Pedagógico e posteriormente divulgados em Departamento e junto de todos os docentes, em
formato de newsletter, para que fosse possível promover uma reflexão e uma redefinição de
estratégias conducentes à concretização das metas definidas.


Em reunião de equipa do Observatório da Qualidade também foram analisados esses

resultados e foram propostas alterações.
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Elaboração do desdobrável com os resultados do 1.º período para divulgação aos
Encarregados de Educação.



Composição de um artigo para o jornal “Rio de Notícias”.



Monitorização das Ações TEIP



o

Resultados escolares do 2.º período;

o

PortuLab/Projeto Escrevo, logo existo;

o

MatLab;

o

Diferenciar para Unir;

o

Fundamentalis;

o

Laboratório de Inglês;

o

Ciência para Todos;

o

Estrela Polar;

o

Rumo;

o

Observatório da Qualidade.

Identificação dos desvios maiores que podem condicionar a realização das metas previstas
no PE e no plano de Melhorias TEIP.



Aplicação do questionário aos alunos do 1.º, 2.º e 3.º Ciclo.



Aplicação do questionário aos Encarregados de Educação.



Reformulação do questionário sobre indisciplina a aplicar aos alunos.



Reformulação do questionário sobre indisciplina a aplicar ao Pessoal Não Docente.



Reformulação do questionário sobre indisciplina a aplicar ao Pessoal Docente.



Elaboração do relatório intermédio – 2.º período:
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o

Resultados da Avaliação Interna;

o

Abandono Escolar;

o

Indisciplina;

o

Tratamento e análise dos resultados académicos dos alunos.
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4.1.3. 3.º Período


Divulgação dos resultados de avaliação interna do 2.º período do Agrupamento de Escolas

de Souselo, na plataforma Moodle, na página oficial do Agrupamento e em suporte de papel na sala
de professores.


Os dados constantes do relatório de monitorização foram apresentados em Conselho
Pedagógico e posteriormente divulgados em Departamento e junto de todos os docentes,
em formato de newsletter, para que fosse possível promover uma reflexão e uma redefinição
de estratégias conducentes à concretização das metas definidas.



Tratamento estatístico dos questionários aos alunos do 1.º, 2.º e 3.º Ciclo.



Tratamento estatístico dos questionários aos Encarregados de Educação.



Aplicação dos questionários sobre indisciplina aos alunos do 2.º e do 3.º Ciclo.



Aplicação do questionário sobre indisciplina ao Pessoal Não Docente.



Aplicação do questionário sobre indisciplina ao Pessoal Docente.



Realização e análise de conteúdo das entrevistas aos Docentes.



Avaliação das Ações TEIP
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o

Resultados escolares do 3.º período;

o

PortuLab/Projeto Escrevo, logo existo;

o

MatLab;

o

Diferenciar para Unir;

o

Fundamentalis;

o

Laboratório de Inglês;

o

Ciência para Todos;

o

Estrela Polar;

o

Présseguir;

o

Rumo;

o

Viver a Escola;
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o

Articularis;

o

Observatório da Qualidade;

o

Histórias para Crescer;

o

Tecn’arte.

Identificação dos desvios maiores, identificação dos pontos fortes, dos aspetos a melhorar e
respetivas sugestões de melhorias.



Elaboração do relatório de autoavaliação final, parte I:
o

Apresentação dos resultados dos questionários aos alunos do 1.º, 2.º e 3.º Ciclo.

o

Apresentação dos resultados dos questionários aos Encarregados de Educação.

o

Apresentação dos resultados da entrevista aos Docentes.

o

Divulgação dos pontos fortes, dos aspetos a melhorar, bem como sugestões de melhoria
identificados pelos Departamentos e/ou responsáveis pelas ações.



Elaboração do relatório de autoavaliação final, parte II:
o

Resultados da Avaliação Interna (pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclo);

o

Abandono Escolar;

o

Indisciplina - procedeu-se a um levantamento exaustivo relativo que incluiu o número de
alunos alvo de participações disciplinares, o número de participações disciplinares por
turma, a altura do dia e o período letivo em que ocorreram.

o

Tratamento e análise dos resultados académicos dos alunos.



Elaboração da newsletter para envio aos docentes do Agrupamento.



Elaboração do relatório sobre indisciplina/apresentação dos resultados dos questionários
aplicados.

Toda a informação recolhida foi, mais uma vez, alvo de uma triangulação no sentido de se
aferirem novas prioridades e novas estratégias, a divulgar e implementar no próximo ano letivo.
No seguimento da parceria com o OBVIE, (Observatório da Vidas nas Escolas da Faculdade de
Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto) a Coordenadora da equipa do
Observatório da Qualidade e o Vice-Diretor, João Sampaio, participaram num encontro informal que
visou a partilha de experiências entre as escolas associadas ao OBVIE e um grupo de professores e
investigadores Eslovacos sobre práticas de autoavaliação das Escolas.
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No que respeita à caixinha de sugestões colocada no átrio da escola sede de agrupamento não
foi recebida nenhuma sugestão de melhoria. O mesmo aconteceu com o endereço eletrónico que foi
disponibilizado aos Encarregados de Educação o qual não acusou a receção de qualquer sugestão.

4.3 Objetos/instrumentos
O quadro que se segue relaciona os objetos de avaliação e os instrumentos utilizados para os
avaliar e monitorizar, sistematizando o que se avalia e como se avalia.
OBJETO GERAL

SUB - OBJETO

Avaliação interna
RESULTADOS
ESCOLARES

Avaliação externa

Indisciplina/absentismo/
abandono escolar
CULTURA DE
ESCOLA

Questionários a alunos, docentes, não docentes e
encarregados de educação.

Gestão

Questionários a alunos, docentes, não docentes e
encarregados de educação.

Organização e Tipo de
Trabalho na Sala de Aula

APRENDIZAGEM

Técnicas e instrumentos de
avaliação
Apoios educativos/ Ensino
Especial/ SPO
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Questionários para aplicação a alunos,
professores/educadores, pessoal não docente e
encarregados de educação, ficheiros específicos de
recolha de dados junto dos DT, equipa de
integração escolar e coordenadores de ações TEIP.

Clima de escola

Serviços de apoio e pessoal
não docente

ENSINO E

INSTRUMENTOS
Programa JPM, tabelas de compilação de
resultados comparativos e informações recolhidas
de algumas ações TEIP (MatLab, PortuLab,
Fundamentalis, Laboratório de Inglês, Diferenciar
para Unir, Ciência para Todos, etc).
Tabelas de compilação de resultados comparativos,
informações globais fornecidas pelo IAVE.

Questionários a alunos, docentes, não docentes e
encarregados de educação.
Questionários a alunos, docentes, não docentes e
encarregados de educação.
Entrevista a grupos de focagem.
Questionários a alunos, docentes, não docentes e
encarregados de educação.
Entrevista a grupos de focagem.
Questionários a alunos, docentes, não docentes e
encarregados de educação.
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4.4 Devolução e Efeitos

A divulgação dos resultados obtidos à comunidade educativa é efetuada através de:


Elaboração de relatórios trimestrais de progresso



Elaboração de relatório de final de ano



Artigos no jornal escolar



Distribuição de panfletos aos encarregados de educação



Envio de newsletter para todos os Docentes



Divulgação no site do Agrupamento



Apresentação aos órgãos da escola



Elaboração trimestral de sumários executivos, visando uma maior e melhor difusão dos
resultados

A interpretação dos resultados obtidos anualmente traduz-se em:


Apresentação de um plano de melhoria anual



Reformulação de ações TEIP



Criação de novas ações TEIP
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5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
5.1. Questionário aos Alunos

5.1.1. Informação e enquadramento
Neste ano letivo foram submetidos 137 questionários dos alunos deste Agrupamento distribuídos
da seguinte forma, 15 alunos no 1.º Ciclo e 122 alunos no 2.º /3.º Ciclo. Quanto ao 1.º Ciclo, apenas
foram aplicados questionários aos alunos do 4.º ano de escolaridade uma vez que estes têm mais
maturidade e autonomia. No que respeita à distribuição dos questionários no 1.º Ciclo, esta foi
efetuada da seguinte forma:

Nº alunos
N.º Respostas Solicitadas
Total Respostas Solicitadas
Total Respostas Submetidas

Alunos do 1º Ciclo – 4º ANO
Fonte Coberta Tarouquela
22
15
7
5
18
15

Lavra
7
3

Santa Isabel
7
3

No 4.º ano de escolaridade, responderam ao inquérito dez alunos com 9 anos de idade, cinco
alunos com a idade de 10 anos (média= 9,3). Deste núcleo de alunos, seis eram do sexo masculino,
que representavam 40% e nove eram do sexo feminino, que representavam 60% dos alunos.
Os 122 alunos do 2.º/3.º Ciclos que responderam ao inquérito estavam distribuídos da seguinte
forma:

A

5ºAno
B C

A

6ºAno
B C

D

A

Alunos do 2º/3º Ciclo
7ºAno
8ºAno
B C D E A B C D

E

A

9ºAno
B C

VOC
D

Nº alunos 24 18 18 19 16 17 14 18 19 18 19 13 17 19 17 18 16 16 18 13 18
Alunos
19
20
28
29
21
inquiridos
Total

122

No 2.º/3.º Ciclos, a amostra contemplou 60 alunos do sexo masculino, que representam 49% dos
alunos e 62 do sexo feminino, representativos de 51% dos alunos.

As idades dos inquiridos eram compreendidas entre os 10 e os 18 anos sendo a média de 12,9.

Os questionários foram respondidos entre os dias 07/03 e 23/03/2016 nos 2.º/3.º Ciclos. Nas escolas
do 1.º Ciclo aplicaram-se entre os 14/03 e 16/03/2016.
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O principal objetivo da aplicação destes questionários aos alunos é escrutinar a sua perceção do
processo de ensino/aprendizagem e o grau de satisfação relativamente ao mesmo, sobretudo o que
diz respeito:



Ensino e Aprendizagem;



Cultura de Escola



Problemas e Aspetos Positivos da Escola

5.1.2. Ensino e Aprendizagem

No que respeita a este grupo de questões, o que se pretende é compreender a perceção que os
alunos têm relativamente ao processo ensino aprendizagem e o grau de satisfação relativamente a
esse processo, mais concretamente:

A - Organização e Tipo de Trabalho na Sala de Aula
B - Técnicas e instrumentos de avaliação.
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A - Organização e Tipo de Trabalho na Sala de Aula
Questionários
2009/2010
(%)
Conhece os
conteúdos da
disciplina.
Conhece os
critérios de
avaliação das
disciplinas.
Trabalhei em
grupo.
Trabalhei
individualmente
Os professores
utilizaram
materiais
manipuláveis
nas aulas
Tive aulas com
professores
assessores.
Frequentei as
aulas de
enriquecimento
curricular
(AECs)*
Trabalhei/Obser
vei experiências
em laboratório
**

Questionários
2010/2011
(%)

NA 11/12

Sim

Não

NA

12/13

Sim

Não

13/14

Sim

Não

14/15

Sim

Não

Varia
ção
(pp)
15/16

Questionários
2011/2012
(%)

0

2,5

5,5

95,4

2,8

1,9

-2,1

96,7

3,3

1,3

97,8

2,2

1,1

97,8

2,2

0

90,7

5,9

3,4

-4,3

99,1

0

0,9

8,4

96,7

3,3

- 2,4

94,8

5,2

-1,9

95,6

4,4

0,8

1

98,3

0,8

0,8

3,3

91,7

7,4

0,9

-6,6

93,4

6,6

1,7

97,8

2,2

4,4

98,5

1,5

0,7

1

6

97,5

0,8

1,7

-0,5

93,5

6,5

0

-4

94,2

5,8

0,7

91,9

8,1

-2,3

94,8

5,2

2,9

10

5

-----

92,4

5,9

1,7

6,4

88,9

7,4

3,7

-3,5

80

20

- 8,9

81,5

18,5

1,5

80,3

19,7

-1,2

74

22

4

------

56,8

39

4,2

-17,2

74,1

19,4

6,5

17,3

73,6

26,4

- 0,5

87,4

12,6

13,8

74,5

25,5

-12,9

-----

100

0

0

------

92,7

0

7,3

-7,3

96

2,0

2,0

3,3

100

0

4

100

0

0

93,3

6,7

-6.7

74

73,6

19

7

48

87,3

11,1

1,6

13,7

74,1

19

6,9

-13,2

90

10

86,3

13,7

-3,7

73

27

-13,3

Sim

Não

Sim

Não

NA

10/11

Sim

Não

94

6

92

4

3

-2

97,5

87

13

95

4

1

8

94

6

95

4

1

92

8

98

1

-----

-----

86

-----

-----

-----
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** Questão aplicada só ao 2.º e 3.º Ciclo
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Varia
ção
(pp)

Varia
ção
(pp)

Questionários
2012/2013
(%)

Varia
ção
(pp)

Questionários
2013/2014
(%)

Varia
ção
(pp)

15,9

Questionários
2014/2015
(%)

Varia
ção
(pp)

Questionários
2015/2016
(%)
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Aspetos positivos (mais significativos):


Conhecem os conteúdos das disciplinas: 97,8% dos alunos



Conhecem os critérios de avaliação das disciplinas: 95,6%



Reconhecem o trabalho individual (94,8%) e em grupo (98,5%)



Frequentaram as aulas de enriquecimento curricular (AEC’s – 1.º Ciclo): 93,3% dos alunos

inquiridos afirmaram frequentar estas aulas.

Aspetos que melhoraram relativamente aos anos letivos anteriores (apesar de não serem muito
significativos):


Trabalhei individualmente – 94,8% dos alunos responderam afirmativamente, uma subida
de 2,9pp relativamente ao ano anterior.

Aspetos a melhorar (mais significativos):
 Trabalhei/Observei experiências em laboratório: 27% dos alunos não reconhecem a
realização desta atividade.
 Tive aulas com professores assessores: 25,5% dos alunos afirmaram que não tiveram
professores assessores na sala de aula.
 Frequentei as aulas de enriquecimento curricular: 6,7% dos alunos não frequentaram
estas aulas. (Refere-se que esta percentagem corresponde a um aluno num universo de 15
discentes).
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Fichas
de
avaliação
92
diagnóstica
Fichas
de
Avaliação
95
Sumativa (testes).
Questionários
90
orais/participação oral.

Não

NA

Questionários
2015/16
(%)

Variação
(pp)

Questionários
2014/15
(%)

Variação
(pp)

Questionários
2013/14
(%)

Variação
(pp)

10/11 Sim

Sim

Questionários
2012/13
(%)

Variação
(pp)

Sim Não NR

Questionários
2011/12
(%)

Variação
(pp)

Questionários
Questionários 2010/11
2009/10
(%)
(%)

Variação
(pp)

B - Técnicas e Instrumentos de Avaliação

Não 13/14 11/12

Sim

Não

NA 12/13

Sim

Não

13/14

Sim

Não

14/15

Sim

Não

15/16

8

2

95

3

1

3

95,8

2,5

1,7

0,8

95,3

2,8

1,9

-0,5

88,4

11,6

- 6,9

79,3

20,7

-9,1

74,5

25,5

-4,8

5

10

98

2

0

3

95,8

2,5

1,7

-2,2

99,1

0,9

0

3,3

100

0

0,9

94,8

5,2

-5,2

94,9

5,1

0,1

10

1

94

4

2

4

83,1

7,6

9,3

-10.9

88,9

6,5

4,6

5,8

81

19

- 7,9

83

17

2

77,4

22,6

-5,6

Trabalhos individuais.

96

4

2

95

3

3

-1

92,4

5,1

2,5

-2,6

91,7

5,6

2,8

-0,7

87,6

12,4

- 4,1

80

20

-7,6

81,8

18,2

1,8

Trabalhos de grupo.

93

7

3

95

4

1

2

94,1

2,5

3,4

-0,9

88,0

8,3

3,7

-6,1

79

21

-9

77

23

-2

82,5

17,5

5,5

Trabalhos de casa.

91

9

4

97

3

0

6

96,6

2,5

0,8

-0,4

98,1

1,9

0

1,5

97,5

2,5

-0,6

77,8

22,2

-19,7

86,9

13,1

9,1

94

4

2

-----

87,3

3,6

9,1

-6,7

88,0

4,0

8,0

0,7

100

0

12

94,4

5,6

-5,6

100

0

5,6

72

19

8

45

85,7 12,7

1,6

13,7 63,8 24,1 12,1 -21,9

63,2

37,5

- 0,3

58,1

41,9

-5,2

53,3

46,7

-4,8

92

8

0

15

95,2 3,2

1,6

3,2

94,3

5,7

-4

88,9

11,1

-5,4

82,8

17,2

-6,1

Fichas de autoavaliação
NA NA NA
(orais e escritas)*
Relatórios do trabalho 27 73 16
laboratorial/experimental**
77 23 12
Portfólio**
NR – Não respondeu;
NA – Não Aplicável;
* (Questão aplicada só ao 1.º Ciclo);
** (Questão aplicada só ao 2.º e 3.º Ciclo)
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A tabela acima reflete a frequência relativa, em percentagem, de cada uma das diferentes técnicas
e instrumentos de avaliação que os alunos consideram que são utilizados pelos seus professores.

Aspetos positivos (mais significativos):


Todos os alunos do 1.º Ciclo referem as fichas de autoavaliação (orais e escritas) enquanto
técnica e instrumento de avaliação.



94,9% reconhecem as fichas Avaliação Sumativa (testes) como um instrumento de
avaliação.

Aspetos que melhoraram relativamente aos anos letivos anteriores:


Trabalhos de casa exibem uma subida de 9,1pp.



As fichas de autoavaliação (orais e escritas) subiram 5,6pp.



Trabalhos de grupo subiram 5,5pp.

Aspetos a melhorar (mais significativos):
Registou-se um aumento na dificuldade dos alunos reconhecerem a utilização quotidiana da maioria
das técnicas e instrumentos elencados no questionário, nomeadamente:
 Fichas de avaliação diagnóstica;
 Questionários orais/participação oral (decréscimo de 5,6pp);
 Relatórios do trabalho laboratorial/experimental (2º/3º Ciclo);
 Trabalhos individuais.
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O P.E. é

Sim Não NR 09/10

Sim

Não

75

25

7

2

73

27

-2

83,9 15,3 0,8

72

28

7

-11

74

26

2

86,4 12,7 0,8

Questionários
2015/16

Variação
(pp)

Questionários
2014/15

Variação
(pp)

Questionários
2013/14

Variação
(pp)

Questionários
2012/13

Variação
(pp)

Questionários
2011/12

Variação
(pp)

Questionários
2010/11

Variação
(pp)

Questionários
2009/10

Variação
(pp)

5.1.3. Cultura de Escola

Sim

Não

12/13

Sim

Não

13/14

Sim

Não

14/15

Sim

Não

15/16

10,9

83,3

16,7

-0,6

74,4

25,6

- 8,9

83,7

16,3

9,3

72,3

27,7

-11,3

12,4

81,3

18,7

-5,1

77

23

- 4,3

83

17

6

84,7

15,3

1,7

10/11 Sim Não NR 11/12

conhecido.
O R.I. é
conhecido.

No que concerne ao Projeto Educativo do Agrupamento, este ano, verifica-se uma tendência para o decréscimo da percentagem de alunos que afirmam o seu
conhecimento. Relativamente ao conhecimento do Regulamento Interno presenciamos uma ligeira subida (1,7pp).
No que diz respeito às restantes questões da Cultura de Escola apenas serão apresentados os dados a partir do ano 2013/2014, uma vez que foi neste ano
que o questionário a aplicar aos alunos sofreu algumas remodelações. Assim, com o objetivo de compreender qual o parecer dos alunos relativamente ao
funcionamento da escola/agrupamento, selecionaram-se as questões consideradas como mais pertinentes e que poderão contribuir para a melhoria da escola.
No entanto, os resultados dos estudos realizados desde o ano letivo 2008/09 até 2012/13 encontram-se nos relatórios anteriores, estando os mesmos
disponíveis para consulta.
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Questionários
2013/14
(%)

Questionários
2014/15
(%)

Questionários
2015/16
(%)

Sim

Não

Por Vezes

Sim

Não

Por Vezes

2

13

74,8

1,5

23,7

70,8

0,7

28,5

-4

Existe um bom clima de aprendizagem.

80

6

14

73,3

3,7

23

71,5

0,7

27,8

-1,8

A escola disponibiliza diversas atividades,
projetos e clubes.

86

6

8

89

3

8

83,2

2,2

14,6

-5,7

As atividades, projetos e clubes
contribuem para teres melhores
resultados e conhecimentos.
A escola é um lugar disciplinado e seguro.

84

7

9

89,6

3

7,4

83,9

2,9

13,2

-5,7

69

9

22

74,8

3

22,2

73,7

0,7

25,6

-1,1

Os alunos mostram atitudes de respeito
e tolerância para com os seus colegas.

57

5

38

57,8

3,7

38,5

43,8

3,6

52,6

-14

Os alunos respeitam os professores.

72

7

21

66,7

2,2

31,1

57,7

1,5

40,8

-9

Os assistentes operacionais e os alunos
relacionam-se bem.

81

7

12

83,7

3

13,3

75,9

0,7

23,4

-7,8

Os assistentes operacionais previnem os
conflitos entre os alunos.

79

7

14

80

3,7

16,3

76,6

4,4

19

-3,4

Os funcionários estão identificados com a
correspondente placa de identificação.

76

12

12

86,6

5,2

8,2

86,9

2,2

10,9

0,3

As instalações da escola são adequadas.

84

9

7

88,2

4,4

7,4

83,9

3,6

12,5

-4,3

As condições do recreio são adequadas.*

67

33

--

100

0

--

74

13

13

-26

Os alimentos fornecidos no bar
contribuem para uma alimentação**

78

9

13

76,1

3,4

20,5

73,8

1,6

24,6

-2,3

As ementas da cantina são diversificadas
saudável**
e adequadas.

79

7

14

83

0,7

16,3

76,6

3,6

19,8

-6,4

A Secretaria presta um bom serviço no
atendimento e resolução dos**

90

2

8

86,3

2,6

11,1

89,3

0,82

9,88

3

O Serviço de Ação Social Escolar (SASE)
problemas**
responde adequadamente às tuas**
necessidades. **

87

5

8

84,6

4,3

11,1

82,8

1,6

15,6

-1,8

Os alunos têm acesso aos Serviços de
Psicologia e Orientação (SPO). **

85

9

6

92,3

3,4

4,3

86,9

3,3

9,8

-5,4

O tempo de intervalo é suficiente.

47

42

11

50,4

34,1

15,5

37,2

41,6

21,2 -13,2
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Não

85

Sim
O Regulamento Interno da escola e as
normas são aplicadas.

* (Questão aplicada só ao 1.º Ciclo);

Por Vezes

Cultura de Escola (continuação)

Variação (pp)

Ano letivo 2015/2016

** (Questão aplicada só aos 2.º 3.º Ciclo).
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Aspetos positivos (mais significativos):


A Secretaria presta um bom serviço no atendimento e resolução dos problemas.



Os alunos têm acesso aos Serviços de Psicologia e Orientação.



Os funcionários estão identificados com a correspondente placa de identificação.



As instalações da escola são adequadas.



O Serviço de Ação Social Escolar (SASE) responde adequadamente às necessidades.

No que se refere aos aspetos a melhorar identificados pelos alunos são os seguintes:


O respeito pelos professores. (57,7%).



Atitudes de respeito e tolerância entre pares, (somente 43,8% responderam

afirmativamente).


Apenas 37,2,% dos alunos considera o tempo de intervalo suficiente.



O Regulamento Interno da escola e as normas nem sempre são aplicadas.



O clima de aprendizagem.



73,7% dos alunos classificam a escola como um lugar disciplinado e seguro.



Os alimentos fornecidos no bar.



A diversidade e adequação das ementas da cantina.
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5.1.4. Problemas e Aspetos Positivos da Escola.
No que concerne aos problemas e aspetos positivos da escola, foi elaborada uma tabela onde
constam a percentagem de alunos que assinalaram cada uma das afirmações com um aspeto positivo
ou um problema da sua escola.
Questionários
2013/14
(%)

Questionários
2014/15
(%)

Questionários
2015/16
(%)

Variação
(pp)

Os teus professores não
faltam muito.

69

81,5

75,9

-5,6

Os Assistentes
Operacionais faltam
muito.

11

13,3

11,7

-1,6

Há conflitos entre os
alunos.

48

48,2

50,4

+2,2

Os alunos são
interessados.

72

68,9

66,4

-2,5

Há indisciplina na sala
de aula.

26

37

35

-2

Há indisciplina fora da
sala de aula.

32

39,3

39,4

+0,1

Os alunos estudam
pouco.

61

49,6

61,3

+11,7

O trabalho dos
professores é suficiente.

81

76,3

75,2

-1,1

O material disponível é
suficiente.

78

77,8

75,9

-1,9

As instalações são de
boa qualidade.

73

69,6

76,6

+7

Os alunos são pouco
cuidadosos, não têm
respeito pelo material e
sujam a escola.

32

40,7

43,1

+2,4

Problemas e Aspetos
Positivos da Escola

Aspetos positivos
Apesar da clara descida relativamente ao ano anterior as respostas que recebem maior percentagem
são:


A qualidade das instalações.



O material disponível é suficiente.



Boa assiduidade tanto do corpo docente como do corpo não docente.



O trabalho dos professores é suficiente.
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Apontam-se os seguintes os aspetos como mais relevantes e que deverão ser melhorados:


Os alunos são pouco interessados.



Os alunos estudam pouco.



Os conflitos entre os alunos.



Os alunos são pouco cuidadosos, não têm respeito pelo material e sujam a escola.



A indisciplina, dentro e fora da sala de aula.

5.1.5. Análise das questões abertas

Foram colocadas questões de resposta aberta neste questionário para que os alunos dessem um
contributo pessoal acerca de aspetos positivos e negativos da sua escola.
Para uma melhor perceção daquilo que os alunos gostariam, decidiu-se separar as respostas por
Ciclos, uma vez que apresentam especificidades próprias. De salientar no entanto, que por vezes os
alunos apresentaram propostas já existentes no questionário.

1º Ciclo

Aspetos positivos


Meios tecnológicos à disposição da escola.



Organização e limpeza da escola.



Boa relação dos recursos humanos com os alunos.



Segurança da escola.



Bom aquecimento.



A estética e localização da escola.



Gosto pelas atividades realizadas nos recreios.
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Aspetos negativos



Necessidade de espaços exteriores de maiores dimensões (recreio).



Falta de higiene, por parte dos alunos, nos sanitários.



Melhoramento dos espaços verdes.



Inexistência de campo de futebol.



Falta de um espaço de convívio no interior da escola.



Escassez de assistentes operacionais e professores para apoiar os alunos.



Carência de uma passagem coberta de acesso ao recreio coberto.



Espaço coberto para brincar quando chove.



Necessidade de um gradeamento mais alto na zona envolvente da escola.

2.º e 3.º Ciclos

Aspetos positivos
 A escola tem bom funcionamento, bons espaços;
 A substituição dos quadros de giz por quadros de canetas;
 A existência de um campo para jogar futebol;
 Os bons acessos à escola;
 A existência de um pavilhão gimnodesportivo;
 A biblioteca é acolhedora, tem bons materiais e é adaptada às necessidades dos alunos;
 O bar dos alunos e a cantina têm comidas boas e saudáveis;
 A internet é boa e rápida;
 Boa vigilância em todos os espaços da escola;
 Escola bastante acolhedora, com um bom “clima”;
 As aulas têm o tempo suficiente;
 O tempo para almoço é suficiente, permitindo momentos de descontração e convívio entre
alunos, nos espaços interiores e exteriores da escola, nomeadamente na sala de alunos;
 A existência de apoio nas disciplinas sujeitas a exame nacional;
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 Boa comunicação entre os alunos, havendo alunos mais velhos a ajudarem alunos mais novos
a superarem dificuldades diversas;
 Os assistentes operacionais ajudam os alunos sempre que estes têm problemas, o que, direta
ou indiretamente, ajuda ao sucesso escolar dos alunos e ao bom ambiente da escola;
 O bom atendimento no bar;
 Os professores são acessíveis; dão-se bem com os alunos, ajudando-os; explicam ao ritmo
certo/sabem ensinar muito bem; e, sempre que faltam, compensam o tempo perdido.

Aspetos negativos
 A inexistência, em certos espaços letivos, de mais material disponível para os alunos;
 Os intervalos entre as aulas têm uma duração insuficiente;
 Apoios inexistentes, em algumas disciplinas, para alunos com aproveitamento
insatisfatório;
 A falta de assiduidade dos assistentes operacionais.
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5.2 Entrevista aos Professores do 2.º e do 3.ºCiclo
No seguimento do trabalho iniciado no ano letivo anterior “Dar Voz aos alunos” decidimos
este ano ouvir os Professores dentro da mesma temática.

5.2.1 Metodologia
Amostra: Focus group
Foram entrevistados seis docentes, três do Departamento de Línguas (Inglês e Português),
dois do Departamento de Ciências Exatas, Físicas e Naturais (Matemática), um do Departamento de
Humanidades. A amostra incluiu dois docentes dois docentes do 2.º Ciclo, três do 3.º Ciclo e um que
leciona ambos os Ciclos, cinco do sexo feminino e um do sexo masculino.

Objetivos do estudo
A entrevista teve como objetivo conhecer a perspetiva dos professores relativamente:
1) À motivação dos alunos para as atividades académicas;
2) À importância das expectativas das famílias nas representações dos alunos sobre a escola;
3) Aos fatores da escolarização que interferem nas representações dos alunos sobre a escola;
4) Às razões das quebras de rendimento escolar que parecem ocorrer na transição do 2.º
para o 3.º Ciclo e na sequência de anos de escolaridade que compõem este último;
5) Ao caso específico das disciplinas com maiores taxas de progressão negativa durante os
anos que compõem o 3.º Ciclo;
6) Às ações a desenvolver pela escola, com os professores, com os alunos e com os
Encarregados de Educação, que visem minimizar o problema.

Instrumento
Para a recolha dos dados o instrumento escolhido foi a entrevista semiestruturada, com
recurso ao seu registo áudio.
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Uma das estratégias mais representativas da investigação qualitativa e uma das que melhor
ilustra as características de um trabalho de investigação que permita a compreensão dos fenómenos
é, no nosso entender, a entrevista. A entrevista possibilita a assimilação das perceções, das
perspetivas relativas a uma dada realidade e permite-nos conhecer o que está para além dos
comportamentos. Podemos atribuir à entrevista a função de tentar atingir o que não é visto, o que
não é percecionado, e conseguir ir um pouco mais além das palavras ouvidas.
Entendemos que a entrevista poderá ser um precioso complemento do questionário
aplicado, por entendermos que este é um instrumento que permite focar aspetos muito particulares
da vida das escolas sem as restrições ou condicionalismos impostos, por vezes, pelo questionário.
Antes da aplicação da entrevista foi elaborado um guião com os objetivos e questões afetos
a cada uma das dimensões em estudo:

A) Motivação
- Identificar os fatores da escolarização que interferem nas representações dos alunos sobre
a escola.
- Estudar a motivação dos alunos para as atividades académicas.

B) Atividades Académicas
- Identificar as atividades académicas que estão associadas a maiores níveis de motivação
dos alunos.
- Identificar atividades académicas que se associam a maiores taxas de eficácia de
aprendizagem.
- Identificar constrangimentos, dificuldades e perturbações.

C) Rendimento Escolar
- Identificar as razões das quebras de rendimento escolar que parecem estar a ocorrer na
transição do 2º para o 3º Ciclo e na sequência de anos de escolaridade que compõem este último.
- Analisar o caso específico das disciplinas com maiores taxas de progressão negativa durante
os anos que compõem o 3º Ciclo.
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ANÁLISE DOS DADOS
Equipa do Observatório da Qualidade dividida em grupos interveio nas diferentes fases de
implementação da melhoria: elaboração do guião da entrevista, recolha dos dados, transcrição da
entrevista, análise do conteúdo, sistematização e apresentação dos dados.
Estabelecemos, à priori, as nossas dimensões tendo em consideração os objetivos do nosso
trabalho e algumas sugestões emanadas da literatura. O conteúdo das entrevistas previamente
transcritas formaram o nosso corpus da análise, sobre o qual incidimos, tal como sugere Bardin (2004,
p.90), ou seja, uma leitura flutuante “que consiste em estabelecer contacto com os documentos a
analisar e em conhecer o texto deixando-se invadir por impressões e orientações”. Uma segunda
leitura permitiu-nos selecionar, moldar e organizar os recortes do discurso transformando-os numa
representação do conteúdo.
No nosso trabalho pretendemos realizar um estudo compreensivo do discurso dos
entrevistados para dele extrairmos perceções, sentimentos e opiniões, que nos ajudem a otimizar o
nosso trabalho.

5.2.2 Apresentação dos resultados

A) MOTIVAÇÃO
A1. Tendo por base o conhecimento que têm dos vossos alunos, que expectativas têm eles, em
termos académicos, para a sua vida?

Os docentes consideram que a generalidade dos nossos alunos estão bastante desmotivados e que
não encontram na escola uma solução para o seu futuro, como acontecia no passado. Não valorizam
sequer a componente educativa da aprendizagem e isso traduz-se numa desconsideração pelas
tarefas de casa e pelo treino e estudo individuais.

“…Os nossos alunos estão bastante desmotivados…”
“…Existe uma grande parte de alunos que não vê na escola aquilo que no nosso tempo nós víamos…
seria a preparação do nosso futuro, seria a entrada no mercado de trabalho…”

E apontam algumas razões que poderão justificar esta atitude, responsabilizando por um lado as
famílias:
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“…Se calhar isto partirá talvez de casa, em algumas situações… (são o reflexo) do que se passa, do
que vem de casa… das famílias.”

E por outro a própria sociedade e o sistema em que o aluno está inserido:

“… Os nossos alunos, hoje em dia, passam horas e horas fechados numa sala de aula, a aprender
conteúdos científicos que por vezes não lhes permitem aprender a saber ser, estar e a fazer, a serem
cidadãos…”

Encontram na idade um fator preponderante para a motivação dos alunos:

“… os miúdos, quando atingem a adolescência, têm outros valores e outros interesses divergentes
dos escolares…”
“…As tecnologias que os dispersam imenso…”

“… A escola da vida hoje em dia acaba por ter um bocadinho mais de influência do que a escolaescola…”
Referindo as diferenças que percecionam entre os diferentes Ciclos:
(referindo-se ao primeiro Ciclo) “gostam de aprender… gostam muito, muito, muito, gostam muito
de aprender, gostam de andar na escola… “
“… Os do segundo Ciclo, como passam de um único professor para vários professores, para várias
disciplinas, já começam a desmotivar-se um bocadinho…”
“…No terceiro Ciclo… porque a exigência acaba por ser maior, complicam-se os conteúdos… e, como
muitas vezes as aprendizagens que estão para trás não vêm bem consolidadas,… quando chegam aí,
naturalmente, com a dificuldade que eles começam a sentir, desmotivam ainda mais…”
No que diz respeito às futuras habilitações, os entrevistados consideram que a maioria dos
alunos irá cumprir a escolaridade obrigatória, privilegiando as vias profissionalizantes, e que apenas
uma minoria, “as exceções”, prosseguirá os estudos a nível superior.
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A2. Que expectativas têm os pais/encarregados de educação para a vida académica dos seus filhos?
No que diz respeito às expetativas que os pais/encarregados de educação têm para a vida
académica dos seus filhos, verifica-se que há, da parte deles, mais interesse nos resultados finais do
que na aprendizagem efetiva:
“… O que interessa não é a substância (…) é só o resultado escolar”.

A3. Quais as estratégias utilizadas pelos professores para sensibilizarem os alunos para a
importância da escola?
Relativamente ao papel que os docentes podem desempenhar na sensibilização dos alunos
para a importância da escola, a opinião geral é que esta nem sempre é uma tarefa fácil face ao
desinteresse que os mesmos manifestam. Apesar de referirem que nunca desistem de os motivar
todos os dias, de salientar a importância da escola, a importância do estudo em geral e das suas
disciplinas em particular, entendem que “isto não tem só a ver com os docentes, não tem só a ver
com os alunos, com os pais e com a escola…”, há vários fatores que concorrem para esta
desmotivação:

- A responsabilidade que muitas vezes lhes é exigida, não estando eles preparados para a assumir,
associada à falta de valores que as famílias não conseguem transmitir e que a escola, face à
sobrecarga horária, acaba por negligenciar.

“… Valores que eu acho que em casa as famílias não dão, não é que não se preocupem com a escola,
mas há determinados valores que não são dados pelas famílias porque o pai trabalha, a mãe
trabalha. Chegam a casa tardíssimo, não têm hipótese… depois é meia hora para fazer os trabalhos
de casa e, quando há essa possibilidade, … quando não há…”

“A realidade que nós temos aqui é que (…) há muitos pais que trabalham no Porto ou trabalham longe
e há miúdos que até têm que preparar as próprias refeições à noite… Ora não podemos exigir que
esses alunos façam mais do que aquilo que já fazem…”

“… Eu não era obrigada a andar na escola até tão tarde (…) eu aprendi tudo o que tinha para
aprender… brinquei no recreio tudo o que tinha para brincar, aprendi os valores, aprendi a ser
cidadã…”
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- A facilidade de acesso às novas tecnologias causa nos alunos alguma indiferença em relação às
metodologias que antes serviam para os incentivar.
“… Cada vez que eu requisitava a sala e dava uma aula, os alunos ficavam todos felizes porque podiam
ver um powerpoint ou ver uma parte de um filme ou ouvir uma canção, fosse o que fosse… e
valorizavam imenso essas aulas e hoje em dia eles não valorizam nada. Eles têm isso praticamente
todos os dias e nem isso os cativa.”

- Apontam a desatualização dos currículos.
“Os currículos estão velhinhos…”
“Não é possível em três anos, 7.º, 8.º e 9.º, dar quatrocentas e não sei quantas metas a História…”
“No caso do Português selecionam-nos textos que Deus me livre… como é que eu vou dar um texto
do século XII ou do século XIII a um aluno do 7.ºano? (…) ”

Como solução, apoiam algumas estratégias que têm vindo a ser favorecidas: “ Há uma coisa
que o Ministério da Educação está a fazer e muito bem que é tentar dar às escolas a escolha de 25%
do currículo, o que é excelente… E isto faz-me lembrar o que acontece, por exemplo, na Dinamarca,
nos países nórdicos em que existe um currículo geral e depois, a partir daí, as escolas selecionam o
currículo que melhor se adequa ao seu meio e eu acho que isso é o fundamental… passa por aí a
mudança…”.
Acrescentando que, em relação às novas tecnologias, a “solução não está em mudar
completamente o ensino (…) mas no fundo juntar as duas formas de lecionar (…) para tirar o maior
aproveitamento possível dos alunos.”

A4. Como reagem os pais perante os resultados dos seus filhos?

Quanto à questão como reagem os pais perante os resultados dos seus filhos, os
entrevistados referem que as grandes dificuldades para se chegar ao sucesso são, principalmente, a
pressão social da comunidade, as exigências do sistema (exames e rankings), a inoperância dos pais
(que têm mais interesse na transição dos seus filhos do que na efetiva aquisição de conhecimentos)
e a falta de reconhecimento do mérito dos filhos, especialmente quando são mais interessados do
que a expectativa geral e obtêm bons resultados (em geral, os pais não valorizam a qualidade do
sucesso):
“Aqui no meio é complicado (…) há uma forte pressão social neste meio…”
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“… Os pais, em reuniões, quando vinham buscar os resultados, até se mostravam preocupados com
os resultados e diziam que iam intervir mais, (…) mas, (…) na prática, (…) isso não acontecia.”
“… Se o meu filho for transitando de ano, (…) já me considero satisfeito.”
“… Se o aluno tirar 3 a tudo, a maior parte dos encarregados de educação desta escola vai ficar
satisfeita”.
“ … Algumas (famílias) não reconhecem o valor dos seus filhos, assim como há outras que premeiam
os seus filhos quando eles não merecem…”
A5. Como reagem os professores perante os resultados dos seus alunos?
Em geral, perante os resultados, os professores dedicam-se mais aos alunos com mais
dificuldades (condicionados por metas a atingir), admitindo que a heterogeneidade das turmas
requer muito trabalho exigente e diferenciado.
“… Dedico muito mais do meu tempo, do meu esforço (…) aos alunos com resultados menos bons ou
com mais dificuldades (…), também acho isso errado (mas é o que eu faço porque nós trabalhamos
para os resultados…”
“ Nesta escola temos turmas muito heterogéneas (…). Dentro de cada turma, temos (os) que
trabalham a um ritmo muito lento, (os) que trabalham a um ritmo assim-assim e (…) aqueles que
trabalham a um ritmo bom. E isso exige tanto, tanto de um professor.”
Utilizam vários mecanismos de autorregulação (matrizes, reflexões sobre instrumentos de
avaliação para os alunos, entre outros).
Encaram com naturalidade que nem todos os alunos aceitam que eles dediquem mais tempo
aos alunos com mais competências por desenvolver.
“Há alunos que percebem perfeitamente e que aceitam que se tenha que dar atenção aos outros. (…)
Mas há outros que ficam melindrados com a situação por não os deixar...”
“Quando estou a entregar o teste, faço sempre um comentário aos meninos e explico o que erram, o
que não erram (…) aos bons também”.
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A6. Como reagem os alunos perante os seus resultados escolares?
Os professores percebem nos alunos diferentes reações perante os seus resultados
escolares. Realçam a atitude dos alunos (satisfação ou frustração) face aos resultados obtidos e
levam-nos a refletir sobre isso.
“Os bons ficam super contentes, porque continuam a ser bons. Aqueles que lá chegaram, assim, à
positiva, ficam numa felicidade só”.
“Mas depois há outros (que) têm de facto algumas dificuldades e não entenderam e não conseguiram
lá chegar – esses ficam muito tristes”.
Finalmente, afirmam as capacidades pedagógicas dos professores na constante motivação
dos discentes:
“Eu incentivo muito os alunos a tirarem bons resultados. Eu mando as matrizes por email, falamos
da matriz na aula. No dia do teste, cinco minutinhos para tirar umas dúvidas de última hora e, depois,
quando vou entregar o teste, eu vejo que a maioria dos alunos fica satisfeita de ter satisfaz, e isso é
uma coisa que me aborrece…”
“Eu acho que todos nós aprendemos pedagogia, todos nós sabemos a teoria toda e temos que a pôr
em prática e é isso que leva aos bons resultados. A mim não me parece que os outros colegas não
façam isso, não se preocupem, não motivem os alunos a terem bom resultado”.

A7. Que explicações encontram para que alguns alunos fiquem retidos?
Alguns docentes entrevistados consideram que em grande parte as retenções na nossa
escola ocorrem com alunos cujas expetativas das famílias e dos próprios alunos em relação à escola
e em relação àquilo que ela, no futuro, pode oferecer, são fracas e sem importância.
Outros referiram o «Sistema», mais concretamente o currículo académico, como sendo
também um entrave ao sucesso educativo de muitos alunos, levando à retenção. Frisaram a excessiva
carga horária dos alunos e dos docentes, o tempo passado na escola, deixando sem margem de
tempo livre alunos e professores.
“… Olha as horas que nós passamos na escola. Saímos daqui de rastos…”

Recorreram ao exemplo do sistema educativo nórdico e dos aspetos positivos que este apresenta.
Argumentaram, ainda, que, se vamos a esse sistema beber muita informação, também poderíamos
ir buscar as boas práticas pedagógicas que ele tem, como por exemplo, as aulas de campo. No
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entanto, alguns docentes chamaram a atenção para a nossa realidade de país do Sul com contextos
bem diferentes dos países do Norte. Apesar da concordância nesse aspeto, alguns docentes
salientaram que não se trata de imitar mas sim de adaptar.

“… Devemos ir buscar aquilo que consideramos o melhor para nós. Não estamos aqui a falar de uma
questão de imitação (…). É necessário adequar à nossa realidade.”

A composição das turmas foi também apontada como um fator potenciador da retenção.
Alguns docentes entendem que a composição das turmas pode influenciar positiva ou
negativamente o desempenho de determinado aluno. Consideram que este é um aspeto a ter em
conta aquando da constituição de turmas.
No que concerne à retenção repetida, como possível ignição de insucesso, os docentes
responderam que a retenção deverá ocorrer nos primeiros momentos de graves dificuldades
sentidas pelo aluno:
“Eu penso que, quanto mais cedo o aluno começa a revelar dificuldades,… reprovar, mais
benéfico é para o seu percurso escolar, enquanto aluno… porque, se se for retardando, se o aluno já
manifestou dificuldades lá atrás, vai ter muitas dificuldades em acabar o 9.º ano que seja...”.

Consideram mais uma vez que o sistema funciona ao contrário, já que não permite a retenção
no 1.º ano de escolaridade e, segundo os docentes, é aí que os alunos aprendem a ler, a escrever,
logo se não conseguem, e devem repetir.

B. ATIVIDADES ACADÉMICAS
B1. O que leva os alunos a preferirem determinadas disciplinas em detrimento de outras?
No que se refere à questão da preferência de certas disciplinas em detrimento de outras,
grande parte dos docentes entrevistados considerou como fator principal a empatia do aluno para
com o professor dessa disciplina. Depois a disciplina por si só e o gosto que cada aluno tem pelas
diferentes disciplinas que, segundo alguns docentes, pode alterar-se com o docente que a leciona.
Abordaram, ainda, a apetência que cada aluno manifesta para as ciências, para as línguas ou para as
expressões, como fator motivador da preferência por certas disciplinas em relação a outras.
“Eu acho que primeiro tem a ver com a apetência que o aluno tem, ou para as ciências ou
para a literatura...ou para as expressões!”
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B2. O que leva alguns alunos a adotarem comportamentos inadequados durante as aulas?
Quando questionados sobre o que leva alguns alunos a adotarem comportamentos
inadequados durante as aulas, os docentes identificaram o momento do dia em que determinada
aula é lecionada. Foram unânimes em reconhecer que a mesma turma, ou melhor, os mesmos alunos
têm comportamentos diferentes com o mesmo docente e na mesma disciplina, em diferentes horas
do dia. Reconhecem, também, que há determinadas disciplinas que apresentam um cariz mais
teórico em relação a outras de cariz mais prático, o que pode levar os alunos a adotar
comportamentos mais inadequados.

“Eu considero que há disciplinas teóricas, como é o caso do Português, Matemática, História,
Geografia, Ciências, que exigem uma concentração e uma atenção por parte dos alunos, que tem que
ser numa determinada parte do dia, depois as hormonas ficam ao rubro e essas vão ter que ser
acalmadas.”
Consideraram, também, a família e a desmotivação de alguns alunos em relação ao contexto
educativo como geradoras de comportamentos inadequados.

B3. Que estratégias usam para criarem hábitos e métodos de estudo nos alunos?
As estratégias que os docentes colocam em prática, para criarem hábitos e métodos de estudo nos
alunos, são: manter a matéria em dia; todos os dias utilizar 5 minutos da aula para rever a matéria
da aula anterior (verificação de quem estudou ou não); incitando a um estudo diário, em casa, com
a marcação dos trabalhos de casa e outras tarefas, como ler um livro, consultar um dicionário, fazer
uma pesquisa ou ler um artigo.
“… Aula a aula, indico “Isto é essencial estudar hoje para a próxima aula, não deixem
acumular”... .”
Acrescentam que os professores acompanham os alunos na escola, não conseguem acompanhar os
alunos em casa, logo, uma parte do estudo tem que ser feito por eles, em casa, um treino pessoal e
individual, mas que muitas vezes eles não cumprem.
“ Aquilo que a colega está a dizer é o que é essencial para um estudo, é um treino pessoal e
individual.”
“… Um trabalho de casa, ainda que pequenininho, para eles colocarem em prática...” (os
conteúdos lecionados na aula.
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Todos os docentes foram unânimes em concordar que a marcação de trabalhos de casa ou a
atribuição de determinadas tarefas fomentam o estudo em casa e, ainda que não lhes permita chegar
aos métodos, permitir-lhes-á, seguramente, chegar aos hábitos.
“Hoje em dia haveria menos insucesso, se os alunos realmente trabalhassem em casa.”

B4. Que aspetos são essenciais ao bom funcionamento das aulas?
Os aspetos considerados essenciais ao bom funcionamento da aula foram a tranquilidade, a
interação, a vontade de aprender, o dinamismo, a predisposição para a aprendizagem e o respeito
(professor-aluno/aluno-aluno/aluno-professor). Referem que é essencial ter a noção daquilo que é
razoável. Há momentos de discussão e há momentos de silêncio absoluto. Alertam no entanto para
a passividade que muitas vezes invade os alunos e que é prejudicial ao processo de ensino e
aprendizagem, relacionando-a com hábitos de vida pouco saudáveis:
Deitam-se à “meia-noite, uma da manhã, e um até disse três.” «Que estiveram a fazer?»
«Ah… Pois… Estivemos no twitter, facebook…»
Portanto, os pais não têm cuidado em casa com os miúdos, até na hora de ir para a cama…”
“E ficam a ver televisão…”
“O telemóvel vai com eles…”
“E outro aspeto que eu acho essencial, que tenho descoberto e tenho ficado chocada, é o facto de
eles não tomarem o pequeno-almoço…”

B5. Que sugestões gostariam de dar para melhorar os resultados dos alunos?
As intervenções dos entrevistados sugerem que a escola, através das Ações Teip, consegue
já acompanhar todo um conjunto de situações precárias e como tal acaba por ter a sua ação
condicionada. Deste modo a atuação da escola deverá redirecionar o seu foco para os Encarregados
de Educação e para ação destes junto dos seus educandos:
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“ Há uma coisa que poderíamos fazer, era promover qualquer coisa que educasse os pais, que
chamasse os pais à escola (…) que ajudasse os pais a entender a importância da escola no futuro dos
miúdos”.
“… Fazer formação para os próprios pais (…) ações de formação (…) sensibilização, para acompanhar
o seu filho na escola…”
Dotar os Encarregados de Educação destas ferramentas poderá ajudá-los a reassumirem um
pouco o seu papel, já que é queixa recorrente dos Pais e Encarregados de Educação a incapacidade
de lidarem com os próprios filhos. É fundamental que haja por parte dos alunos uma mudança de
paradigma e os professores apontam em que sentido:
“… Interesse (…) o trabalho individual, o treino que eles têm que fazer… o cumprir as tarefas… terem
um bocadinho de ambição, serem mais ambiciosos. Eu acho que aqui falta ambição pessoal, serem
levados a querer mais… a curiosidade, a vontade de querer aprender mais (…) muitos estão tão
limitados a esta região, que tudo o que nós lhes possamos mostrar… «Olha! Há mais mundo para
além destas montanhas e do Douro!». A importância que a escola tem em dar-lhes uma cultura que
eles não têm.”

B6 - Das atividades que normalmente desenvolvem nas aulas identifiquem as que mais contribuem
para a melhoria das aprendizagens dos alunos?
As atividades que os docentes identificaram como as que mais contribuem para
aprendizagem dos alunos são diversificadas: as que estimulam a participação ativa dos alunos; as
que recorrem a um suporte visual ou auditivo adicional; as que fomentam a autonomia e que
posteriormente lhes permitem o trabalho autónomo, dando continuidade ao que foi realizado na
sala de aula; o trabalho em grupo; as atividades de tutoria entre pares; as leituras dramatizadas; e
as fichas de compreensão oral.
“ Desenvolvi uma atividade na escola que se chama leitura de padrinhos para afilhados. Há
alunos que leem para alunos e desenvolvemos isso, já há três anos consecutivos. Eu apliquei essa
metodologia dentro das minhas aulas. Eu ponho alguns alunos a ajudarem os mais fracos para que
se tornem mais autónomos.”
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B7. Das atividades que normalmente desenvolvem nas aulas, identifiquem as que menos
contribuem para a melhoria das aprendizagens dos alunos?
Foi transversal a todas as disciplinas a identificação da atividade em que os alunos
manifestam maior resistência: a leitura, interpretação e compreensão de textos e enunciados. Os
professores consideram que os alunos não gostam de ler porque leem mal e têm, acima de tudo,
ausência de vocabulário. Contudo, nomeiam vários exemplos de abordagem à leitura que acabam
por contornar esses constrangimentos:
“… Eu sempre que uso um texto começo pelo áudio…”
“…Eu li em voz alta, fui lendo parte a parte e fomos resolvendo exercício a exercício. E quando cheguei
ao fim, perguntei-lhes se era difícil. E eles responderam que não, que era fácil, que perceberam a
história. Só que em casa, só o facto de terem que olhar para aquilo partiram do princípio que era
muita coisa e seria difícil…”
“… Promovo atividades de leitura coletiva, portanto na própria aula fazem leitura coletiva, e assim
eles não se podem desresponsabilizar de fazer as coisas. E no final em vez de aplicar uma ficha, fiz
um jogo.”
Por outro lado acham que a atividade em si não condiciona a aprendizagem, esta é
condicionada pelo tipo de turma, pela hora e dia da semana, pela disciplina, pelo tipo de conteúdo.
“… As atividades em que eles têm mais dificuldades são atividades em que os enunciados não são tão
concretos. (…) Eles têm muito mais facilidade em compreender um exercício que seja relacionado com
geometria (…) porque eles veem diretamente o que lá está.”

C. RENDIMENTO ESCOLAR
C1. Em termos gerais, que mudanças experimentam os alunos na transição do 2.º para o 3.º Ciclo?
Nesta questão procuramos conhecer as razões que levam os alunos a terem uma quebra
significativa nos resultados escolares, na transição de Ciclo.
No entendimento dos entrevistados, esta quebra justifica-se, em parte, com a complexidade dos
currículos e dos conteúdos programáticos, com a diversidade de disciplinas e respetiva carga
horária e com o grau de autonomia exigido pelo professor.

“ … E disciplinas, eles têm catorze no 7º ano, é horrível!”
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“ … Eles precisam de tempo para brincar.”

Contudo, a maior responsabilidade recai sobre o fator idade, a falta de maturidade, a falta de
capacidade de gerir o tempo e os interesses:
“ Têm outros interesses, a própria idade, a adolescência…”
“ É a adolescência, os namoricos. Nós vemos os alunos nos corredores aos beijinhos uns aos outros,
são as hormonas aos saltos. É uma fase de muitas mudanças. É nesta fase que surgem os vícios, são
os jogos, os telemóveis e que depois não «saem».”

A própria sociedade, a perda de valores importantes e a progressiva dificuldade no exercício da
autoridade parental.
“A questão dos valores da sociedade como se vão perdendo e as famílias não vão incutindo. "
“… Não têm controlo, nem querem ter (…) os filhos tornam-se mais rebeldes e depois fica mais difícil
de controlar.”
“…Um pai e uma mãe que estão ausentes de um filho que não acompanham e chegarem à noite e
dizer não a tudo, especialmente quando eles estão a passar por uma fase de idade da rebeldia, do se
afirmar, de testar a autoridade dos pais…”
E tendo em conta que neste meio a escolarização é baixa, torna-se mais difícil a ajuda por
parte das famílias, ou seja, a ideia de ter famílias a acompanhar poderia fazer toda a diferença.
“… São fatores externos à escola, com os quais a direção, os professores, os funcionários lutam e não
conseguem lutar porque é um trabalho que, no fundo, acaba por ser inglório.”

C2. Quais as disciplinas em que os alunos sentem mais dificuldades e onde se verifica uma descida
mais acentuada nos resultados?
Relativamente às áreas disciplinares mais afetadas no processo de transição de Ciclo, os professores
alegam que, de uma forma geral, todas as disciplinas são afetadas, não obstante, declaram que “as
disciplinas teóricas têm resultados piores, porque exigem mais autonomia, exigem mais estudo,
exigem mais treino…”

No caso do Português, os docentes consideram que é no 9.º ano em que as dificuldades acrescem:

44

Observar, Refletir e Atuar! Tudo para Melhorar.
Ano letivo 2015/2016

“… No 7.º ano parece que ainda estão empenhados em trabalhar (…), no 8º ano perdem assim
ali um bocadinho a vontade de estudar, e no 9º (…) é quando eles têm de trabalhar sozinhos, é aí que
eles esperneiam e não gostam de o fazer como eles afirmam…”
E voltam a colocar a tónica na desatualização dos currículos:
“Eu noto que a História, os melhores resultados, o melhor trabalho, a experiência que eu tive
e que vi ainda no ano passado… o 9.º ano é excelente a História. Primeira Guerra, Segunda Guerra…
foi logo ali atrás… o exercício de abstração no tempo não é de centenas e centenas de anos… não é
de milhões de anos… Está ali!”
“ Nós no nono ano a Português damos basicamente literatura, Gil Vicente e Camões, (…) a
abordagem que nós fazemos àquilo tem que ser aquela que as metas curriculares exigem… e é o
teatrinho e nós utilizamos a estratégia da dramatização para os convencer… Agora, quer dizer, nós
damos literatura praticamente e sem dúvida eles não têm muito interesse nisso…”
Na disciplina de Matemática, os entrevistados encontram uma maior dificuldade na transição do 7.º
para o 8.º ano e, na disciplina de Inglês, segundo opinião dos docentes, os resultados vão piorando
ao longo do 3.º Ciclo.
“… Quando chegam ao 7.º, pressupõe-se que eles já tenham adquirido as metas que estão
previstas até ao 6.º e os conteúdos que fazem parte do 7.º, 8.º e 9.º vão a partir daí (…). A nível
gramatical há conteúdos que se repetem, o problema é que esta falta de estudo que nós já referimos
aqui, falta de trabalho, falta de treino, leva a que muitos alunos nunca consigam chegar a dominar
esses conteúdos que são essenciais para eles poderem acompanhar… começa no 7.º e continua.”

C3. Que razões encontram para explicar este facto?
Os professores associam as dificuldades e a consequente descida dos resultados na transição de
Ciclo às razões que referiram em momentos anteriores, ao longo da entrevista: este problema afeta
sobretudo as disciplinas que têm conceitos mais científicos, mais teóricos, e está relacionado com a
complexidade dos currículos e dos conteúdos programáticos; a diversidade de disciplinas e
respetiva carga horária; com o grau de autonomia exigido; com o fator idade; com a falta de
maturidade; com a falta de capacidade de gerir o tempo e os interesses; com a perda de valores
importantes e a progressiva dificuldade no exercício da autoridade parental.
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C4. O que é que nós (Escola) poderemos fazer para suavizar esta transição?
Esta foi a questão a que os entrevistados demonstraram maior dificuldade em responder.
Por um lado porque, como vimos nas questões anteriores, são muitas as variáveis que concorrem
para este problema, e por outro, porque consideram que a escola fez boas opções para aligeirar este
impacto.
“No caso da disciplina de Inglês (…) continua-nos a faltar mais tempo para a prática (…) estes alunos
não vão para casa falar e praticar o Inglês (…) o contacto que eles têm (…) é nas aulas”.
Reconhecendo, todavia, que o apoio e as assessorias foram pensados nesse sentido.
“Eu acho que esta escola faz uma coisa boa que é a questão das assessorias (…) às vezes é mais difícil
controlar os miúdos por causa do comportamento e as assessorias ajudam muito (…) As assessorias
permitem ao professor fazer aulas diversificadas, aproveitar o colega assessor para praticar outro
tipo de aulas que sozinho ele não consegue sempre fazer…”
Consideraram que a articulação realizada em Departamento é importante, pois ajuda a colmatar as
dificuldades, as diferenças. No decorrer do discurso, os professores referiram ainda a articulação
interCiclos como uma questão a “apostar” no futuro.
“… Eu acho que articulação do 1.º para o 2.º e do 2.º para o 3.º Ciclo, acho que sim, deveríamos
apostar, acho uma mais-valia…”
“ … Foi bom termos começado a realizar esse tipo de reuniões porque nós podemos conversar e ver e
falar com quem está a lecionar o 2.º Ciclo e falarmos sobre as dificuldades que sentimos quando eles
chegam ao 7.º… e referir: «olha é preciso trabalhar mais neste aspeto e fazer mais disto na aula,
fazeres um bocadinho mais daquilo». ”
“… Não fazemos reunião mas fazemos uma articulação que é nas assessorias… nós temos assessores
do 2.º Ciclo e eles têm assessores do 3.º.”
“…A articulação é muito importante nisto, é assim: no 3.º Ciclo os meninos vão precisar disto, disto e
disto. Isto tem que ser preparado previamente, tem de ser preparado e isto tem que ser uma
realidade.”
“Há disciplinas em que essa articulação tem que ser feita mais severamente, digamos, ou mais
incisivamente…”
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5.2.3 Conclusões

MOTIVAÇÃO


Os docentes consideram que a generalidade dos nossos alunos estão bastante
desmotivados, não encontram na escola uma solução para o seu futuro, não valorizando
sequer a componente educativa da aprendizagem.



Para justificar esta desmotivação, apontam alguns fatores: as famílias; a adolescência/
idade dos alunos; a própria sociedade e o sistema; a responsabilidade excessiva que lhes é
exigida; a falta de valores; a sobrecarga horária; a facilidade no acesso às novas tecnologias
e o seu excessivo e desadequado uso; a desatualização dos currículos.



No que diz respeito às futuras habilitações, os entrevistados consideram que a maioria dos
alunos irá cumprir a escolaridade obrigatória, privilegiando as vias profissionalizantes, e
que apenas uma minoria prosseguirá os estudos a nível superior.



As expectativas dos pais/encarregados de educação relativamente à vida académica dos
seus filhos são reduzidas, denotando mais interesse nos resultados finais do que na
aprendizagem efetiva.



A sensibilização dos alunos para a importância da escola nem sempre é uma tarefa fácil
não obstante o investimento que os docentes operam na motivação e no apelo ao estudo.



Apesar da pressão social exercida pela comunidade e das exigências do sistema (através
dos exames e dos rankings), os entrevistados reconhecem alguma inoperância nos pais
face aos resultados dos filhos, admitindo até alguma falta de reconhecimento dos seus
méritos. De um modo geral, os pais não valorizam a qualidade do sucesso.



Assumem que os professores se dedicam mais aos alunos com mais dificuldades e
admitem que a heterogeneidade das turmas requer um trabalho muito exigente e
diferenciado.
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Percebem nos alunos diferentes reações perante os seus resultados escolares. Realçam a
atitude dos alunos (satisfação ou frustração) face aos resultados obtidos e levam-nos a
refletir sobre isso.



Consideram que, em grande parte, as retenções na nossa escola ocorrem com alunos cujas
expectativas das famílias e dos próprios alunos, em relação à escola e em relação àquilo
que ela, no futuro, pode oferecer, são fracas e sem importância.



Referiram o currículo académico, como sendo também um entrave ao sucesso educativo;
a excessiva carga horária dos alunos e dos docentes; e a composição das turmas,
salientando que a retenção deverá ocorrer nos primeiros momentos de graves dificuldades
sentidas pelo aluno e não ultrapassadas, num período considerado razoável, pondo em
causa competências estruturantes para a progressão nas aprendizagens diversas.

ATIVIDADES ACADÉMICAS


Os docentes entrevistados consideram que a preferência por algumas disciplinas em
detrimento de outras poderá estar relacionada com diferentes aspetos: a empatia do aluno
com o professor, a disciplina por si só ou a apetência que cada aluno manifesta por
determinada área.



Consideram que os comportamentos inadequados durante as aulas são condicionados
pelo momento do dia em que a aula é lecionada, reconhecendo que as disciplinas que
apresentam um cariz mais teórico são mais propícias à indisciplina do que as outras de cariz
mais prático.



As estratégias mais utilizadas para criarem hábitos e métodos de estudo nos alunos são:
manter a matéria em dia; rever a matéria da aula anterior; marcação dos trabalhos de casa
e de outras tarefas, fomentando o estudo em casa.



Os aspetos considerados essenciais ao bom funcionamento da aula foram: a tranquilidade,
a interação, a vontade de aprender, o dinamismo, a predisposição para a aprendizagem e
o respeito (professor-aluno/aluno-aluno/aluno-professor).
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As intervenções dos entrevistados sugerem que a escola, através das Ações Teip, consegue
já acompanhar todo um conjunto de situações precárias e, como tal, acaba por ter a sua
ação condicionada. A escola deverá redirecionar o seu foco para os Encarregados de
Educação e para a ação destes junto dos seus educandos, dotando-os de ferramentas que
os ajudem a reassumir o seu papel enquanto educadores.



As atividades que os docentes identificaram como as que mais contribuem para a
aprendizagem dos alunos são diversificadas: as que estimulam a participação ativa dos
alunos; as que recorrem a um suporte visual ou auditivo adicional; as que fomentam a
autonomia; o trabalho em grupo; as atividades de tutoria entre pares; as leituras
dramatizadas e as fichas de compreensão oral.



Foi transversal a todas as disciplinas a identificação da atividade em que os alunos
manifestam maior resistência: a leitura, interpretação e compreensão de textos e
enunciados.



Acham que a atividade em si não condiciona a aprendizagem, porém esta é condicionada
pelo tipo de turma, pela hora e dia da semana, pela disciplina e pelo tipo de conteúdo.

RENDIMENTO ESCOLAR


No entendimento dos entrevistados, a quebra significativa dos resultados escolares na transição
de Ciclo justifica-se, em parte, com:
- A complexidade dos currículos e dos conteúdos programáticos;
- A diversidade de disciplinas e respetiva carga horária;
- Com o grau de autonomia exigido pelo professor;
- O fator idade e a falta de maturidade;
- A falta de capacidade em gerir o tempo e os interesses;
- A própria sociedade e a perda de valores importantes;
- A progressiva dificuldade no exercício da autoridade parental.


Relativamente às áreas disciplinares mais afetadas no processo de transição de Ciclo, os
professores alegam que, de uma forma geral, todas as disciplinas são afetadas, não
obstante, declaram que as disciplinas teóricas têm resultados piores, porque exigem
mais autonomia, mais estudo e mais treino.
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No caso do Português, os docentes consideram que é no 9.º ano que as dificuldades
acrescem, dada a pouca capacidade que os alunos revelam em trabalharem sozinhos.



Na disciplina de Matemática, os entrevistados encontram uma maior dificuldade na
transição do 7.º para o 8.º ano; e, na disciplina de Inglês, segundo a opinião dos docentes,
os resultados vão piorando ao longo do 3.º Ciclo.



Entendem que a escola fez boas opções para aligeirar o impacto da transição entre
Ciclos, mas referem a articulação interCiclos como uma questão a reforçar no futuro.

50

Observar, Refletir e Atuar! Tudo para Melhorar.
Ano letivo 2015/2016

5.3 Questionário aos Encarregados de Educação

5.3.1 Informação de Enquadramento
O processo de diagnóstico iniciado no ano letivo de 2008/2009, baseado no conhecimento
da realidade escolar e cujas funcionalidades passam por regular e promover a qualidade, refletiu-se
num conjunto de significativas melhorias e resolução de problemas ao longo destes anos. Este
processo, em constante evolução, envolve toda a comunidade escolar nas suas diferentes estruturas
e estruturas de gestão intermédia, bem como, os encarregados de educação, que são imprescindíveis
e diretamente intervenientes no sistema educacional.
No decorrer deste longo percurso, oito anos, de constantes e consideráveis melhorias, bem
como, de maior envolvimento dos encarregados de educação na vida escolar dos seus educandos,
foi possível obter resultados muito satisfatórios no que respeita à Cultura de Escola, que claramente
mostra a superação de aspetos menos positivos que existiam no agrupamento. Assim foi sendo
possível dirigir o foco de atenção para as questões que, de alguma forma não haviam sido otimizadas,
dando-se início a um novo Ciclo de diagnóstico, pois a evolução é constante e contínua. No presente
ano letivo a equipa do Observatório da Qualidade procedeu à aplicação desse mesmo questionário
aos encarregados de educação, uma vez que, entende ser o mais adequado, de forma a esmiuçar as
situações que ainda poderão constituir problema, para que se possa dar continuidade à sua
superação.
Uma vez mais, foi decidido aplicar os questionários aos alunos apenas a partir do 4º ano de
escolaridade por se considerar que têm mais maturidade na perceção da realidade escolar em que
se inserem. Por uma questão de coerência, resolveu-se proceder à aplicação dos questionários aos
respetivos encarregados de educação. Dos 417 encarregados de Educação que reuniam condições
para responder ao questionário, foram obtidas 106 respostas válidas, o que corresponde
aproximadamente a 25,4% do total de encarregados de educação dos alunos do 4º ao 9º ano.
À semelhança dos anos anteriores, constata-se que a maioria dos encarregados de educação
é do sexo feminino, isto é, 94,3%.
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As idades estão compreendidas entre os 20 e os 59 anos, sendo que 51,88% estão na casa
dos 40 anos o que corresponde à idade mais representada, seguida por 38,66% na casa dos 30 anos
e apenas 1,88% e 7,54% se situam na casa dos 20 e 50 anos de idade, respetivamente. A média das
idades representadas é de 40,7.

No que respeita às habilitações literárias dos encarregados de educação verifica-se que
31,1% detêm o 6º ano; 25,5% tem o 9º ano de escolaridade e 24,5% possui o 12º ano de escolaridade.
Seguem-se cerca de 12% dos encarregados de educação com o 4º ano. A destacar que apenas 6,6%
responderam ter o grau académico superior - licenciatura.

Este questionário incidiu sobre a escola, nomeadamente, a Cultura de Escola e os Aspetos
positivos e eventuais problemas da escola no seu funcionamento diário.

Atente-se nas tabelas que a seguir se apresentam:
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Sim

Não

Sim

Não

NR

Sim

Não

13/16

NR

2015/2016

Variação

Não

2013/14

12/14

Sim

2012/13

Variação

2011/12

11/13

Cultura de Escola

Variação

Ano letivo 2015/2016

O Projeto Educativo é conhecido.

90,7%

9,3%

0%

91,1%

7,1%

0,4

89,5%

9,6%

0,9%

-1,6

89,6%

10,4%

0,1

O Regulamento Interno da escola é conhecido.

88,4%

7%

4,7%

87,3%

12,7%

-1,1

84,7%

14,4%

0,9%

-2,6

93,4%

6,6%

8,7

86%

9,3%

4,7%

89,3%

10,3%

3,3

87,6%

11,5%

0,9%

-1,7

91,5%

8,5%

3,9

A escola assegura serviços de informação acessíveis aos
elementos da comunidade educativa.

95,3%

2,3%

2,4%

87,7%

12,3%

-7,6

89,5%

9,6%

0,9%

1,8

98,1%

1,9%

8,6

As instalações e os espaços da escola são adequados e
mantidos em bom estado de conservação.*

76,7%

20,9%

2,3%

93%

7%

16,3

89,5%

8,6%

1,9%

-3,5

94,3%

5,7%

4,8

Os alimentos fornecidos no bar são adequados para a
comunidade educativa.

72,1%

9,3%

18,6%

92,2%

7,8%

20,1

85,7%

8,6%

5,7%

-6,5

85,8%

14,2%

0,1

90,7%

4,7%

4,7%

90,9%

9,1%

0,2

89,5%

9,6%

0,9%

-1,4

92,5%

7,5%

3

A Secretaria presta um bom serviço no atendimento e
resolução de problemas.*

95,3%

2,3%

2,3%

92,7%

7,3%

-2,6

91,4%

4,8%

3,8%

-1,3

98,1%

1,9%

6,7

Os funcionários estão identificados com a
correspondente placa de identificação.

79,1%

11,6%

9,3%

81,8%

18,2%

2,7

86,6%

12,5%

0,9%

4,8

86,8%

13,2%

0,2

Os assistentes operacionais previnem os conflitos entre
os alunos.

90,7%

7%

2,3%

70,4%

29,6%

-20,3

80,9%

17,2%

1,9%

10,5

96,2%

3,8%

15,3

Os assistentes operacionais conhecem as suas funções e
respetivas tarefas.

95,3%

0%

4,7%

83%

17%

-12,3

90,4%

8,7%

0,9%

7,4

93,4%

6,6%

3

A escola é um lugar disciplinado e seguro.

As ementas da cantina são diversificadas e adequadas.
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5.3.2 Cultura de Escola
Os encarregados de educação foram alvo de questões que abrangeram vários quadrantes da
Cultura de Escola que nos permitiram perceber qual o seu entendimento sobre o funcionamento da
escola/agrupamento que os seus educandos frequentam.
Tendo como base de interpretação os resultados dos questionários inscritos na tabela,
observamos um crescimento generalizado no número de respostas afirmativas, salientando-se os
seguintes resultados:

As questões em que se verificou um maior número de respostas afirmativas foram:


A Secretaria presta um bom serviço no atendimento e resolução de problemas.



A escola assegura serviços de informação acessíveis.



Os assistentes operacionais previnem os conflitos entre os alunos.



As instalações e os espaços da escola são adequados e mantidos em bom estado de
conservação.



O Regulamento Interno da escola é conhecido.



Os assistentes operacionais conhecem as suas funções e respetivas tarefas.

As questões que apresentam valores mais elevados de discordância foram:

54



Os alimentos fornecidos no bar são adequados para a comunidade educativa.



Os funcionários estão identificados com a correspondente placa de identificação.
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2015/16

PROBLEMAS E ASPETOS POSITIVOS

2013/14

5.3.3 Problemas e Aspetos Positivos da Escola

Variação

Os professores são interessados.

97,14% 99,1%

1,96

Os professores faltam muito.

5,71%

7,5%

1,79

Os assistentes operacionais são em número suficiente.

77,14% 71,7%

-5,44

Falta de preparação dos assistentes operacionais para o exercício das funções que
14,28% 17,9%
desempenham.

3,62

Os alunos são interessados.

60%

64,2%

4,2

Os alunos faltam muito.

9,52%

12,3%

2,78

Há alunos que abandonam a escola.

25,71% 21,7%

-4,01

Há indisciplina na sala de aula.

31,42%

2,58

Existem comportamentos violentos na escola.

25,71% 25,5%

-0,21

Há poucas atividades de enriquecimento curricular. (AEC´s ou clubes)

17,14%

-0,14

Bom funcionamento dos Serviços de Psicologia e Orientação. (SPO)

63,80% 52,8%

34%

17%

-11

Os professores estão atentos/disponíveis para ouvirem os problemas pessoais dos
80,95%
alunos.

83%

2,05

Os professores são demasiado exigentes na atribuição de notas.

25,71%

34%

8,29

O trabalho desenvolvido pelos professores é suficiente.

64,76% 72,6%

As atividades de apoio pedagógico para os alunos com dificuldades são em número
51,42% 36,8%
suficiente.
Horários de funcionamento dos diferentes serviços (secretaria, biblioteca escolar,
74,28% 81,1%
papelaria…) são satisfatórios

-14,62
6,82

Horários das turmas são adequados.

75,23%

Recursos de ensino (computadores, livros, material de laboratório) insuficientes

28,57% 31,1%

2,53

As instalações e equipamentos são de boa qualidade.

75,23% 81,1%

5,87

Falta de liderança dos órgãos de direção da escola.

13,33%

16%

2,67

Disponibilidade da Direção para tratar de problemas apresentados pelos alunos.

64,76%

66%

1,24

3,80%

17,9%

14,1

Indisponibilidade do Diretor de Turma/Prof. Titular para resolver problemas
apresentados pelos alunos.

55

83%

7,84

7,77

Observar, Refletir e Atuar! Tudo para Melhorar.
Ano letivo 2015/2016

Aspetos positivos mais relevantes


Os professores são interessados.



Os professores estão atentos/disponíveis para ouvirem os problemas pessoais dos
alunos.



Horários das turmas são adequados.



Horários de funcionamento dos diferentes serviços (secretaria, biblioteca escolar,
papelaria…) são satisfatórios



As instalações e equipamentos são de boa qualidade.

Aspetos que têm de ser melhorados


Há indisciplina na sala de aula.



Os professores são demasiado exigentes na atribuição de notas.



Recursos de ensino (computadores, livros, material de laboratório) insuficientes.



As atividades de apoio pedagógico para os alunos com dificuldades são em número
suficiente.



Interesse dos alunos.



Funcionamento dos Serviços Psicologia e Orientação.



Disponibilidade da Direção para tratar dos problemas apresentados pelos alunos.

Aspetos que sofreram uma variação mais evidente


As atividades de apoio pedagógico para os alunos com dificuldades são em número
suficiente (-14,62pp).



Indisponibilidade do Diretor de Turma/Prof. Titular para resolver problemas
apresentados pelos alunos (-14,1pp).
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Bom funcionamento dos Serviços de Psicologia e Orientação (-11pp).



Os professores são demasiado exigentes na atribuição de notas (8,29pp).
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6. AMIGA BIBLIOTECA

6.1 Processos (metodologias, tipos de articulação,…)
•

Apoio aos utilizadores na escolha de livros e na pesquisa;

•

Seleção de documentos a adquirir para a melhoria do acervo, após auscultação dos
utilizadores;

•

Articulação com os diferentes departamentos na realização de diversas atividades:



“Feira dos minerais”, “Problema do mês” com o Dep. de Matemática e Ciências.



Feira do livro, “Escritor secreto”, “Partilha de leituras”, “Leitura em voz alta”,
“Leituras entre padrinhos e afilhados”, “Leituras no sofá”, concurso de escrita
criativa, concurso nacional de leitura, exposição de bandas desenhadas com o Dep.
de Línguas.



Atividades da semana da leitura com os departamentos do pré-escolar, 1º Ciclo,
Línguas, Expressões e Humanidades.



Sessões de desenvolvimento das literacias com as professoras de Inglês Manuela
Dias e as turmas 6º A e 6º C; Lurdes Silva e as turmas 7º A e 7º B e Clube de Inglês; e
Ana Cláudia Oliveira com as turmas 8º A, 8º D e 9º A; e de História, Cristina Romba
com a turma 9º D onde foi aplicado o referencial “Aprender com a Biblioteca
Escolar”.



Sarau com a colaboração da “Orquestra Souselo Music”, do ensino articulado, do
grupo de Educação Física e do grupo de Português.



Palestra com um ex-combatente da guerra colonial destinada aos alunos do 6º, 9º
ano e curso vocacional, planificada e realizada em articulação com o Dep. de
Humanidades.

•

Articulação com clubes e outras estruturas educativas: Sarau com a colaboração da
orquestra, organização da Semana da Leitura em conjunto com a biblioteca municipal e os
restantes agrupamentos do concelho de Cinfães.

•

Participação no projeto “Biblioteca tricotada” organizado e dinamizado em articulação com
a Biblioteca Municipal de Cinfães.

•

Abertura da BE de Fonte Coberta regularmente duas vezes por semana: à terça-feira, das
14:30h às 17h e quarta-feira, das 11h às 12h:40min.

•

Empréstimos interbibliotecas.
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6.2 Resultados (quantificar, com evidências, do ponto de vista da eficiência e/ou
eficácia e/ou da adesão, reportando-se ao ponto de partida e às metas)

Relativamente à adesão, o panorama é o seguinte:
Requisições domiciliárias de monografias na Biblioteca Escolar Caetano de Oliveira (BECO):
1268 (de alunos e não alunos); Requisições domiciliárias de audiovisuais na BECO: 67; Requisições
para sala de aula na BECO: 804. Requisições presenciais na BECO: 331. Ou seja, houve uma taxa de
utilização da coleção de 39% (uma redução de mais de 6% em relação ao ano letivo anterior).
Requisições domiciliárias de monografias na BE Fonte Coberta (BEFC): 445; Requisições domiciliárias
de audiovisuais na BEFC: 135; Empréstimos interbibliotecas de Fonte Coberta para a BECO: 5
documentos; da BECO para Fonte Coberta: 16; entre a BECO e outras bibliotecas vizinhas (da EB 2/
de Cinfães e Municipal de Castelo de Paiva) 7 livros. Nesta biblioteca verificou-se uma taxa de
utilização da coleção de 59% (uma redução muito acentuada de mais de 27% relativamente ao ano
de 2014-2015). Encontros com escritores: todas as crianças do 1º Ciclo e pré-escolar do Agrupamento
(338 crianças) e cerca de 59 alunos do 5º ano, 88 do 7º e 88 do 8º). Feira do livro: toda a comunidade
educativa; problema do mês: 101 alunos; escritor secreto: 258 alunos; Exposições temáticas: todos
os alunos da escola sede: Concurso Nacional de leitura, fase de escola: 70 alunos; Concurso de escrita
criativa: 44 alunos individualmente e as crianças do pré-escolar de Lavra (18) e Santa Isabel (25);
Sessões de literacias em articulação com Inglês e História 144 alunos (do 2º e 3º Ciclo). Partilhas de
leituras e leituras entre padrinhos e afilhados: todas as turmas do 2º e 3º Ciclos (371 alunos). Sarau
de encerramento da Semana da Leitura: aberto à comunidade; alunos da orquestra (cerca de 10).
Relativamente à eficiência, há a destacar o grande entusiasmo da equipa da biblioteca e das
docentes de Português com quem a BE articulou estreitamente na motivação dos alunos e o interesse
e empenho com que os alunos participaram e colaboraram nas mais diversas atividades.
Balanço final: Os resultados foram muito positivos, se bem que pudessem ser ainda
melhores, visto que conseguimos ultrapassar os resultados previstos claramente em duas das metas
– “Nº médio de utilizações da biblioteca por turma em contexto letivo”– todas as turmas utilizaram
a biblioteca escolar em contexto de aula em média três vezes por ano, havendo algumas das turmas
que a utilizaram mais vezes. Na biblioteca de Fonte Coberta o número de utilizações também foi
superior em relação ao ano letivo transato (um total de 75, se bem que a grande maioria foi em aulas
de apoio).
Relativamente às atividades de promoção da leitura, outro dos indicadores onde se verificou
melhoria, há a destacar a ação da profª Manuela Marques, coordenadora do PNL e membro da
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equipa da BE, que ao longo do ano dinamizou inúmeras sessões de leitura em voz alta, as leituras no
sofá e, juntamente com o restante grupo disciplinar de Português, as leituras entre padrinhos e
afilhados, este ano repetidas no final do 1º período e durante a semana da leitura. Há ainda a
salientar, o significativo aumento do número de alunos na participação no Concurso Nacional de
Leitura e no concurso anual de escrita criativa, este último contou este ano com a participação do 2º
Ciclo. Daí que o indicador "nº de atividades de promoção da leitura realizadas em articulação com os
Departamentos Curriculares" tenha tido um aumento em relação ao ano letivo anterior, ainda que
incipiente. No entanto, foi o suficiente para ultrapassar ligeiramente a meta prevista.
Relativamente ao indicador “Nº médio de livros requisitados por aluno” verificou-se uma
ligeira descida em relação aos resultados obtidos no ano letivo anterior, mas ainda assim uma
melhoria em relação à meta prevista se analisarmos apenas cada uma das bibliotecas separadamente
e contando apenas os alunos da respetiva escola. Quando alargamos o nº médio de livros
requisitados a todos os alunos do agrupamento os resultados são de 2, 25, ainda aquém da meta
prevista.
Em relação ao indicador “Nº de livros requisitados por não alunos” (docentes e funcionários):
continua a ser muito inferior em relação à meta prevista e ainda foram inferiores em relação ao ano
letivo transato e continua muito longe dos valores de partida. Falta apurar as razões que levam o
pessoal não aluno a requisitar tão poucos livros a cada ano que passa.
Em relação ao indicador “nº médio de utilizações da biblioteca por turma em contexto letivo”,
este ano verificou-se um aumento do número de utilizações e por todas as turmas, tendo-se
ultrapassado largamente a média obtida no ano anterior, embora algumas delas (6º C e 6º D) tenham
uma maior presença. Acrescente-se que também o Clube de Inglês utilizou a biblioteca no contexto
das suas atividades regulares. A biblioteca escolar de Fonte Coberta também viu aumentado o
número de aulas em virtude de muitas aulas de apoio decorrerem naquele espaço. Assim, verificouse um total de 75 aulas, praticamente o mesmo número que na EB 2/3 (76). Se fizermos a média de
aulas por turma na BE de Fonte Coberta teríamos cerca de 12,5. Se juntarmos os dados de Fonte
Coberta aos da BECO teríamos uma média de 5,2 aulas por turma em contexto letivo no total das
turmas dos dois estabelecimentos escolares.
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Sugestões:
- Criação do “Clube de Leitura” (a funcionar na Biblioteca no horário dos restantes cubes);
- Criação do “Clube dos Amigos dos Livros” (para restauro dos livros danificados);
- Reajuste do horário de funcionamento da sala de estudo de acordo com o horário dos
alunos;
- Disponibilização de um Assistente Operacional de modo a permitir o funcionamento
ininterrupto da Biblioteca.

Dados de
partida

Metas
previstas para
2015-16

Resultados
obtidos em
2014-15

Resultados
obtidos em
2015-16

2,1

>2,5

2,8

2,25*

5

>5

2

5,2*

Nº de livros requisitados por não alunos

600

>610

400

218

Nº de atividades de promoção da
leitura realizadas em articulação com
os departamentos curriculares

36

>36

36

37

Indicadores
Nº médio de livros requisitados por
aluno
Nº médio por turma de utilizações da
biblioteca em contexto letivo

* BECO:2,7

Fonte Coberta: 4,3

* BECO:3,3

Fonte Coberta: 12,5*

(Relatório elaborado pela Coordenadora da Biblioteca Escolar Caetano de Oliveira,
Professora Cristina Romba)
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7. PLANO NACIONAL DE LEITURA
O Plano Nacional de Leitura continuando a ser uma iniciativa do Governo que tem como
objetivo central elevar os níveis de literacia dos portugueses e colocar o país a par dos nossos
parceiros europeus. Destina-se a criar condições para que os portugueses possam alcançar níveis de
leitura em que se sintam plenamente aptos a lidar com a palavra escrita, em qualquer circunstância
da vida, possam interpretar a informação disponibilizada pela comunicação social, aceder aos
conhecimentos da Ciência e desfrutar as grandes obras da Literatura. É desenvolvido pelas escolas
ora associado às bibliotecas escolares, ora aos Departamentos de Línguas e no caso do Agrupamento
de Escolas de Souselo o mesmo plano é trabalhado em parceria com os dois referidos parceiros. Este
plano concretiza-se num conjunto de medidas destinadas a promover o desenvolvimento de
competências nos domínios da leitura e da escrita, bem como o alargamento e aprofundamento dos
hábitos de leitura, principalmente entre a população escolar, quer do primeiro ao terceiro Ciclo.
Assim, a importância da leitura assume contornos diversificados de modo a atingir objetivos
e metas estabelecidas em cada Agrupamento, definidos no Projeto Educativo, para aumentar os
valores de literacia e os ganhos que tal atitude proporciona ao nível dos resultados escolares e das
aprendizagens.
Deste modo, os objetivos estabelecidos para este ano letivo, uma vez que me foi atribuída
novamente vez a Coordenação da Atividade que pertence ao conjunto de atividades do
Departamento, pautaram-se por uma continuidade dos objetivos estabelecidos anteriormente,
acrescentando comportamentos e novidades no sentido de valorizar o Agrupamento e os seus alunos
e desenvolver, cada vez mais, o gosto individual e coletivo pela leitura, revelando a sua importância
na questão da aquisição de conhecimento. Este ano, atividade PNL associou-se ao Projeto TEIP,
Histórias para Crescer, selecionando em conjunto materiais e ações a pôr em prática ao longo do ano
letivo.

OBJETIVOS

Os objetivos deste ano letivo continuaram centrados nos pontos seguintes:
► Promover a leitura, assumindo-a como fator de desenvolvimento individual e de
progresso nacional;
► Desenvolver a capacidade de pesquisa e seleção de informação de diferentes áreas do
saber;
►Incentivar a criatividade de alunos e o desenvolvimento de estratégias de promoção de
leitura junto dos seus pares;
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►Promover literacia em diversas temáticas;
►Fomentar a leitura autónoma e a leitura orientada;
►Propiciar e desenvolver nos alunos momentos de atenção e concentração;
►Criar hábitos de leitura individual e coletiva;
►Estimular o cruzamento da leitura e as diferentes áreas do saber;
►Consolidar e ampliar o papel da Biblioteca e da Rede de Bibliotecas Escolares no
desenvolvimento de hábitos de leitura
►Associar-se a projetos do Projeto Educativo do Agrupamento (Histórias para Crescer).

FUNCIONAMENTO

De acordo com o serviço distribuído, a coordenação do PNL contava com três blocos de 45
minutos semanais, na Biblioteca, prestando apoio aos alunos e às atividades aí desenvolvidas,
gerando-se uma parceria entre a Biblioteca Escolar do Agrupamento e o Plano Nacional de Leitura,
embora algumas fossem desenvolvidas fora daquele espaço, indo ao encontro de alunos e
professores na própria sala de aula. Assim, durante o primeiro e terceiro períodos letivos, foi posto
em prática o projeto do ano transato _ Leitura de Padrinhos para Afilhados_ cujo sucesso entre
alunos e professores fora evidente e o Departamento de Línguas propusera para ser implementado
nos anos seguintes. Aconteceu esta atividade, ao longo do ano, na biblioteca escolar e em outros
locais da escola sede, abrangendo todos os alunos do 5º ao 9º ano de escolaridade, com várias
apresentações e leituras individuais e coletivas e que permitiu duas vertentes essenciais: a
importância da preparação, orientação e apresentação de uma atividade pelos alunos mais velhos
aos seus colegas mais jovens, contribuindo para a responsabilização dos mesmos, valorizando a sua
importância na transmissão de conhecimentos e o prazer de assistir a uma leitura coletiva,
aprendendo a saber estar e vice-versa, o desenvolvimento da atenção, concentração dos mais novos
que puderam também mostrar as suas competências de leitura e apresentação aos seus padrinhos.
Esta atividade, desenvolvida em parceria com o Projeto TEIP _ Histórias para Crescer_ contou com
uma seleção textual cujo objetivo principal, numa visão holística, pendia para a promoção da leitura
potenciadora de valores, a saber _Projeto de Articulação vertical de Leitura/Valores_, destacando-se
a generosidade, a tolerância, humildade, delicadeza, compaixão, entre outros valores. À atividade
juntou-se também, em Inglês, uma série de leituras que foram apresentadas durante a Semana da
Leitura, no terceiro período letivo, numa tentativa de promover uma abordagem mais generalizada
das literacias do mundo. No presente ano, a Coordenadora, junto com o Departamento de Línguas,
considerou importante continuar a implementar este tipo de ação junto dos professores do primeiro
Ciclo para realizarem esta atividade de leitura, consoante considerassem mais proveitoso para os
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alunos e para os objetivos do PNL. No entanto, após a primeira reunião da equipa da Biblioteca
Escolar, e depois da Coordenadora do PNL ter dado a conhecer a atividade _Leitura de Padrinho para
Afilhados_ não foi recebido um feedback da mesma, ao contrário do que fora bem visível no ano
transato, o que de certa forma poderá ir ao encontro das palavras reflexivas de Samuel Johnson sobre
a leitura _ «Um homem deve ler segundo o que as suas inclinações o conduzem; porque o que ler
como tarefa pouco bem lhe fará.»
Outra das atividades promovidas pelo PNL, em parceria com a Biblioteca escolar e que tem
vindo a realizar-se nos últimos três anos é a participação do Agrupamento no Concurso Nacional de
Leitura. Para a participação do alunos do Agrupamento na 10ª edição do concurso, procedeu-se de
acordo com todas as normas e regras estabelecidas e a todas as fases de apuramento dos
concorrentes até à fase distrital que decorreu no distrito de Viseu, no concelho de S. João da
Pesqueira, no dia 3 de maio do corrente ano, com a participação de duas alunas do 9º ano, da turma
A, e uma aluna do 8º D, apurados para representarem o Agrupamento, na fase distrital. Saliente-se
que o objetivo principal desta atividade é levar os alunos a perceberem a leitura como uma atividade
premiada, na qual podem brilhar e fazer brilhar a escola que representam, mostrando as suas
aptidões de leitura, oralidade e conhecimentos. É certamente uma atividade para ter continuidade,
porque o feedback, revelou-se bastante positivo, embora não se atingisse a fase nacional. Há que
estabelecer uma cultura de participações anuais neste concurso, motivando os alunos cada vez mais
para a leitura.
Além das atividades enumeradas, a coordenadora do PNL, assinalou várias vezes na
Biblioteca Escolar do Agrupamento, apontamentos de leitura coletiva, em voz alta e participou,
empenhando-se também na organização, da Semana da Leitura, com mais uma atividade de leituras
partilhadas pelos alunos, de acordo com as obras do PNL e metas curriculares para o Português,
novamente para os alunos da escola sede (2º e 3º Ciclos). Uma vez que o PNL trabalhou em parceria
com a Biblioteca do Agrupamento, registou-se continuidade de alguns projetos já instituídos.

AVALIAÇÃO

No concernente à avaliação dos objetivos do PNL, considere-se que é sempre uma mais-valia,
não só a continuidade de alguns projetos, mas também a introdução de novidades que criem um
espírito de inovação, motivação e responsabilidade nos alunos. As atividades de leitura, a
participação nos concursos, quer no CNL, quer na escrita criativa, têm vindo a ajudar os alunos a
ultrapassar certas dificuldades e a promover o espírito de iniciativa e o espírito crítico, bem como um
background literário e cultural tão necessário no universo dos nossos alunos. As atividades do Plano
Nacional de Leitura permitiram: aperfeiçoar a fluência da leitura; a ortografia; a compreensão /
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interpretação; a imaginação; a criatividade, entre outros aspetos importantes. Neste espaço são
trabalhadas várias áreas fundamentais para o crescimento harmonioso das crianças e dos jovens,
nomeadamente a da formação pessoal e social, a da expressão e comunicação (linguagem verbal e
escrita) novas tecnologias e a área do conhecimento do mundo. As crianças/jovens tornam-se mais
sociáveis, mais autónomos, mais responsáveis, mais criativos e expressam-se melhor.
Conclui-se, então, que o PNL satisfez positivamente a comunidade escolar e levou os alunos,
globalmente, a ler, principalmente, tudo aquilo que era do seu interesse e tinha relevância para as
suas aprendizagens. Os resultados da avaliação comprovam que esta atividade tem vindo a
melhorar os resultados da leitura de acordo com os relatórios de níveis da disciplina de Português e
a grelha OBVIE (análise dos resultados na avaliação sumativa) que mostra uma melhoria mais
evidente e expressiva no segundo e terceiro Ciclos, verificando evolução positiva ao longo do ano
letivo, superando mesmo a meta estipulada no segundo período, no terceiro Ciclo, especificamente
no domínio _ «…leitura de textos adequados ao nível etário e ano de escolaridade dos alunos.».
No próximo ano letivo, continuaremos a dar voz à leitura e aos projetos que se centram nas
bases do Projeto Educativo, (estimular a leitura como forma de elevar os níveis de literacia e criar
ambientes favoráveis à leitura) caminhando a par com pais e encarregados de educação para formar
cidadãos conscientes dos seus deveres e direitos.

(Relatório elaborado pela coordenadora, professora Manuela Marques)
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8. PROJETO “HISTÓRIAS PARA CRESCER”

Organização/dinamização


Departamento/Grupo Disciplinar: Departamento Curricular de Línguas, em articulação com a
Biblioteca Escolar Caetano Oliveira, Plano Nacional de Leitura (PNL), os Educadores,
professores do 1.º Ciclo e Diretores de Turma do 2.º e 3.º Ciclos do Agrupamento.



Professores responsáveis: Cristina Romba, Dulce Rodrigues, Manuela Marques e João Sampaio.



Outros professores envolvidos: Todos os professores do Departamento de Línguas; os
Educadores, professores do 1.º Ciclo e Diretores de Turma do 2.º e 3.º Ciclos do Agrupamento;
professora Bibliotecária – Cristina Romba; professora responsável pelo PNL (Plano Nacional de
Leitura) – Manuela Marques; Coordenadores dos Diretores de Turma do 2.º e 3.º Ciclos –
Anselmo Alves e Fátima Ribeiro.

 Atividade prevista no Plano Anual de Atividade?

Sim ∎

Não □



Público-alvo: Pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclos e respetivos Encarregados de Educação.



Recursos Utilizados: contos selecionados e outras tipologias textuais (suporte digital), baú dos
contos - “Conto a Conto, eu me encontro”, inquéritos/questionários de avaliação da atividade.

OBJETIVOS

Objetivos traçados no âmbito do projeto TEIP- EB 2,3 de Souselo
 Promover o sucesso escolar e a qualidade do sucesso;
 Desenvolver competências sociais e pessoais e prevenir a indisciplina;
 Promover o envolvimento dos Encarregados de Educação no uso correto da Língua Portuguesa
por parte dos seus educandos, de forma a comunicarem adequadamente e estruturarem o
pensamento próprio.

Contributos para o desenvolvimento de competências por Ciclo
Pré-escolar
- Manifesta desejo de aprender a ler;
- Interpreta e descreve imagens ou gravuras de um livro ou texto;
- Tem gosto pelo livro e pela leitura;
- Utiliza a biblioteca como espaço lúdico e de cultura.
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1º Ciclo
Aprendizagem dos mecanismos básicos de extração de significado do material escrito:
- Capacidade para decifrar, de forma automática, a cadeias grafemáticas para localizar informação
em material escrito e para apreender o significado global de um texto curto;
- Conhecimento de estratégias básicas para a decifração automática e cadeias grafemáticas e para a
extração de informação do material escrito.

2º Ciclo
Autonomia e velocidade de leitura e criação de hábitos de leitura:
- Capacidade para ler com autonomia, velocidade e perseverança;
- Conhecimento de estratégias diversificadas para procurar e selecionar informação a partir de
material escrito.

3º Ciclo
Fluência de leitura e eficácia na seleção de estratégias adequadas ao fim em vista:
- Capacidade para reconstruir mentalmente o significado de um texto (literário e não literário) em
função da relevância e da hierarquização das unidades informativas;
- Conhecimento das chaves linguísticas e textuais que permitem desfazer ambiguidades, deduzir
sentidos implícitos e reconhecer usos figurativos.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
1.ª Fase:
Foram selecionados pequenos contos a trabalhar, ao longo do ano, alusivos à temática dos
valores, no Pré-escolar, no 1.º, 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico.
Cada conto correspondeu prioritariamente a um dos valores a trabalhar: Paz, Humildade,
Responsabilidade, Amizade, Compaixão, Disciplina, Delicadeza (entre outros).
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Relativamente ao 1º Ciclo e Pré-escolar, esteve disponível um baú com os contos a serem
dinamizados ao longo do ano letivo, podendo ser personalizado de acordo com a realidade
de cada turma.
No 2.º e 3.º Ciclos, a seleção e o envio dos contos foram feitos por um dos responsáveis do
projeto, por correio eletrónico, por intermédio dos Coordenadores dos Diretores de Turma
do 2.º e 3.º Ciclos. Para estes Ciclos, está, ainda, disponível um baú “Conto a Conto, eu me
encontro”, na Biblioteca, que contém todos os contos em Língua Portuguesa, Inglês e
Francês. Inclui, ainda, os contos relativos a “Sexualidade e Afetos”. Estes são passíveis de
requisição/leitura pelos utilizadores deste espaço. No 2.º e 3.º Ciclos, promoveu-se a Leitura
de Padrinhos e Afilhados, de 7 a 11 de dezembro, na Biblioteca da Escola. Os textos,
selecionados pelas responsáveis do Projeto Histórias para Crescer e PNL, privilegiaram
temáticas relacionadas com o Natal.

2.ª fase
Gerações em diálogo:
Foi levada a cabo, numa 2.ª fase, a operacionalização do projeto junto dos Encarregados de
Educação, através de contrato de leitura com o envolvimento da família. Os contos
trabalhados com os alunos, em aula, serviram, por vezes de ponte para a leitura dos textos
pelos filhos aos pais ou vice-versa, com uma regularidade diversa, dependente da
disponibilidade e recetividade de cada turma. Posteriormente, os pais preencheram um
inquérito/questionário de avaliação da atividade e, alguns deles (em maior número os do 2.º
Ciclo) fizeram-no chegar aos professores dinamizadores para efeitos de autoavaliação da
ação/projeto.

3ª fase
No 2.º e 3.º Ciclos, promoveram-se Leituras em Português, no âmbito da Semana da
Leitura, de 18 a 22 de abril, para toda a Comunidade Escolar, privilegiando as responsáveis
a seleção de textos poéticos lidos nos mais diversos espaços lúdicos, pedagógicos,
administrativos,

coletivos

da

escola

(Direção,

Sala

de

Estudo,

Cantina,

Reprografia/Papelaria, Pavilhão Gimnodesportivo, Átrio, Sala da Educação Especial,
Serviços Administrativos, Sala de Docentes e Biblioteca).
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Foi feita a análise dos resultados, com base no diagnóstico inicial aos alunos acerca das suas
competências/preferências de leitura e valores; assim como a análise dos resultados do
inquérito/questionário de avaliação da atividade preenchido e devolvido pelos Encarregados de
Educação.

Dinamizadores:
Os educadores e professores junto de cada uma das suas turmas/grupos, em Língua
Portuguesa, Oferta Complementar (OC), Inglês, Francês, na Hora do Conto, na Biblioteca, na
Sala de Estudo, entre outros espaços acima mencionados.

CONSTRANGIMENTOS


Algumas dificuldades em dinamizar atividades de articulação entre os diversos Ciclos;



O facto de, na totalidade dos participantes nesta atividade (a esmagadora maioria dos alunos

do Agrupamento), apenas uma pequena percentagem de inquéritos da atividade Histórias para
Crescer terem sido entregues/avaliados.

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE

 Atividade desenvolvida de acordo com a calendarização? Sim ∎


Não □

Análise dos inquéritos/questionários de avaliação da atividades pelos Encarregados de
Educação:



No Pré-escolar, 90,90% dos Encarregados de Educação avaliam com “Satisfaz Bastante” a
atividade Histórias para Crescer (apenas uma turma entregou os inquéritos de participação); no
1.º Ciclo não foram recebidos quaisquer inquéritos, logo não foram analisados inquéritos de
avaliação da atividade Histórias para Crescer; no 2.º Ciclo, 74,03% dos Encarregados de Educação
avaliam com “Satisfaz Bastante” a atividade Histórias para Crescer (todas as turmas entregaram
os inquéritos de participação); no 3.º Ciclo, 71,42% dos Encarregados de Educação avaliam com
“Satisfaz Bastante” a atividade Histórias para Crescer (apenas duas turmas entregaram os
inquéritos de participação). Portanto, no total dos inquéritos/questionários avaliados no Préescolar; 2.º e 3.º Ciclos, 78,78% dos Encarregados de Educação avaliam com “Satisfaz Bastante”
a atividade Histórias para Crescer, tendo ficado muito próxima a concretização dos critérios de
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sucesso estabelecidos para esta ação, a saber, mais de 80% dos Encarregados de Educação
avaliarem com “Satisfaz Bastante” esta atividade.

 Os objetivos foram atingidos? Sim ∎
 Na totalidade

□

 Parcialmente

∎

Não □

SUGESTÕES

No próximo ano letivo, continuamos a sugerir a apresentação do projeto/ação por um dos
seus responsáveis, numa das primeiras reuniões de Diretores de Turma. Numa das reuniões
preparatórias do ano letivo, por sua vez, o Diretor de Turma apresentará o projeto a toda a equipa
pedagógica, nomeadamente os objetivos, as diferentes fases de implementação do projeto, os
materiais necessários, os critérios de sucesso da ação para o ano letivo de 20016-17, entre outras
sugestões de otimização da ação/projeto.

(Relatório elaborado pela coordenadora, professora Dulce Rodrigues)
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9. LABORATÓRIO DAS LÍNGUAS

Clube Inglês a Brincar (2º Ciclo)
O Clube funcionou às terças -feiras, das 11horas e 55 minutos às 12horas e 40 minutos, na sala sete,
e das 13 horas e 25 minutos às 15 horas e 00 minutos, nas salas 4 e 5.
Foram lecionadas trinta sessões.
O registo das presenças dos alunos foi efetuado semanalmente, numa folha própria para o efeito.
Foi um espaço aberto a todos os alunos, dando primazia aos discentes que revelavam maiores
dificuldades na aquisição das competências básicas do Inglês com o intuito de desenvolver várias
atividades de promoção da Língua Inglesa. Foi feito o reforço nos conteúdos onde os alunos
apresentavam mais dificuldades, por isso treinaram exercícios de aplicação de regras gramaticais e
de vocabulário, bem como realizaram com mais frequência exercícios práticos de expressão escrita
e oral.

Atividades desenvolvidas:


reflexão sobre as dificuldades evidenciadas e sobre as estratégias necessárias para
melhorar o rendimento escolar;



esclarecimento de dúvidas relativas à disciplina de Inglês;



revisão de conteúdos relativos à disciplina de Inglês;



exercícios relativos às regras do funcionamento da língua Inglesa;



produção de enunciados orais e escritos;



diálogo sobre métodos de estudo adequados à disciplina;



diálogo sobre a importância da realização dos trabalhos de casa .



auto e hetero-correção



auto e heteroavaliação.

Avaliação:

Após ter sido feito o tratamento de dados dos inquéritos aplicados aos alunos, concluímos que
100% dos alunos afirmou que esta atividade aumentou os seus conhecimentos, 100% referiu que o
clube abordou temas do seu agrado; 87,9% referiu que a atividade teve uma duração adequada. Dos
alunos inquiridos, 100% respondeu que os recursos e materiais usados ajudaram na sua
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aprendizagem. Em relação à avaliação desta atividade 87,9% avaliaram-na bastante
satisfatoriamente.

Na generalidade, as turmas responderam de forma positiva às atividades propostas, executandoas com interesse e empenho. Consideramos, desta forma, que o trabalho desenvolvido foi positivo,
uma vez que tal se repercutiu na avaliação final, à disciplina de Inglês, sendo ela satisfatória em 72,7%
por cento dos discentes que frequentaram o clube, embora a meta prevista não tenha sido atingida
(> 80%).

English Club (3º Ciclo)
Horário de funcionamento: terça-feira, das 16:45h às 17:30h, sala 8.
Número de participantes: 1º período – 31; 2º período – 28; 3º período – 24 (alunos do 7º e 9º
anos).

Atividades desenvolvidas:


7º ano

o

leitura expressiva de um poema e a preparação de uma canção alusivos ao Halloween
(apresentação na Biblioteca Escolar no dia 27 de outubro);

o

realização de vários jogos em que foram tratados alguns temas lexicais, bem como estruturas
gramaticais: descrição física e psicológica, atividades de tempos livres, nacionalidades, frases
interrogativas / pronomes interrogativos e exercícios com vista à utilização do alfabeto
(spelling);

o

audição de uma canção de Natal, com tipologia diversificada de exercícios;

o

realização de vários jogos, individualmente, a pares e em grupo/turma para
revisão/aplicação de alguns dos conteúdos lecionados nas aulas de inglês, entre os quais se
destacam os passatempos, as tarefas domésticas, as horas e a rotina diária;

o

exercícios em linha alusivos ao Dia de S. Valentim;

o

leitura e interpretação do conto Time in the Tower, uma das obras de leitura extensiva
existentes no Reading Corner da Biblioteca Escolar, local onde o conto foi lido aos alunos;

o

preparação da participação dos alunos na Semana da Leitura – leitura expressiva do
poema/canção “The Sound of Silence” de Simon e Garfunkel, acompanhada à guitarra pelo
aluno Diogo Barbosa (apresentação do trabalho no átrio da escola, no dia 19 de abril por
todos os alunos do Clube);

o

jogos sobre o Past Simple (“Past tense slap”, “Write a sentence”, “Past tense race”);
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o

audição da canção “The one that got away”, de Katy Perry;

o

visionamento de dois vídeos sobre o Past Continuous, seguidos de um “Memory Game”.



9º ano

o atividades de speaking (parte 2 do exame PET for Schools);
o participação voluntária dos alunos nas atividades de Halloween realizadas pelos alunos do 7º
ano;
o sessões dedicadas a várias partes do exame PET for Schools: listening (partes 1,2,3 e 4);
writing (parte 2) e reading (partes 1 e 2);
o visionamento de um vídeo com um exemplo de teste oral do exame PET e realização de
atividades de speaking, de acordo com o tipo de exercícios previstos para o referido exame,
ainda em vigor nessa data;
o pesquisa, em grupos, de poemas alusivos ao Dia de S. Valentim, que foram preparados pelos
alunos e apresentados numa sessão dedicada à leitura expressiva;
o atividade de escrita criativa, realizada em grupos (envio dos textos para publicação no jornal
Rio de Notícias; publicação no blogue da BE);
o decoração de ovos de Páscoa para embelezar a Árvore de Páscoa da Biblioteca Escolar;
o leitura do conto “The War”, de Anais Vaugelade, no âmbito do projeto “Histórias para
Crescer” e reescrita do referido texto em poesia (publicação no jornal Rio de Notícias e no
blogue da BE);
o exercitação dos graus dos adjetivos, comparativo e superlativo, com a escrita de frases
baseadas no conto anteriormente referido.
o realização de um jogo/concurso (Who wants to be a millionaire?) sobre conteúdos lecionados
ao longo do ano letivo.

Avaliação
De um modo geral, os alunos demonstraram interesse pelas atividades do Clube,
empenharam-se na sua realização e tiveram uma participação muito satisfatória.
Da análise dos inquéritos aplicados no final do terceiro período, destacam-se os seguintes
aspetos:


os participantes consideram que a atividade aumentou os seus conhecimentos (100%);



a atividade abordou temas do seu agrado (87,5%) e teve uma duração adequada (100%);



os recursos/materiais utilizados ajudaram na sua aprendizagem (95,8%) e foram bem
utilizados (91,7%);
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A avaliação global da atividade é, na maioria, satisfaz bastante (87,5%).

Salientam-se como pontos fortes a realização de atividades de caráter lúdico, o interesse e
empenho da maioria dos discentes e os resultados positivos de grande parte dos alunos inscritos, o
que contribuiu para a superação da meta TEIP neste âmbito. No entanto, não foi superada a meta
respeitante ao número de alunos com nível 4/5, a frequentar o Clube.
Destaca-se como ponto fraco mais significativo o facto de o Laboratório de Línguas não estar
em condições de funcionamento, o que condicionou a realização de atividades em linha.

(Relatório elaborado pelos professores de Inglês do 2.º e 3.º Ciclo)
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10. TECN’ARTE - ALUNOS

O Tecn’arte é uma oficina de desenvolvimento artístico destinado aos alunos onde são
desenvolvidas atividades na área da música, artes visuais, arte dramática e fotografia. No presente
ano letivo estiveram em funcionamento as oficinas de artes manuais e a orquestra Souselo Music. O
Clube de Teatro não funcionou.
METAS:


Número de participantes > 50
o

Resultado obtido: 50

(12 na Orquestra + 38 no Clube de Artes)



Número de atividades de embelezamento do espaço escolar
o

>6

Resultado obtido: 7

1. Realização de alimentos em 3D, para a cantina (articulação com o clube das Ciências).
2. Realização de estrelas, bolas e sinos de natal par decoração da escola.
3.Realização das bases para as lembranças comemorativas dos 20 anos da escola.
4.Presépio em MDF.
5. Elaboração dos arcos de São João.
6. Decoração alusiva ao 25 de abril.
7. Halloween



Nº concertos da Orquestra
o



>3

Resultado obtido: 9

Número de espetáculos do Clube de Teatro >3
o
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11. TECN’ARTE – ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO (EE)

O Tecn’arte EE é uma oficina de desenvolvimento artístico destinado aos EE com os seguintes
objetivos:
- Proporcionar o envolvimento das famílias facilitando a sua inserção no meio escolar,
através da aprendizagem artesanal;
- Despertar o interesse pela arte;
- Promover momentos de aproximação entre Encarregado de Educação e a escola.

METAS:



Número de EE participantes na ação = 20
o



Resultado obtido: 5

Percentagem de EE que classificaram a ação com Muito Boa ou Boa> 92%
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12. VIVER A ESCOLA

Esta ação visa promover a identificação dos alunos com a cultura escolar, aumentando dessa
forma a relação de pertença com a escola, com a consequente diminuição dos casos de indisciplina
ou absentismo. É uma ação multidisciplinar que inclui a promoção e dinamização de atividades
durante os períodos de férias escolares, a dinamização de recreios e períodos em que os alunos não
têm atividades letivas nos seus horários escolares, a vivência de grupo pedagogicamente orientada
e supervisionada: na Biblioteca, na cantina, no bufete, em visitas de estudo, em atividades
extracurriculares, entre outras, o envolvimento de um grupo representante dos alunos, que
promovam, junto dos colegas, comportamentos assentes no “conviver com os outros”, a realização
de atividades transversais ao agrupamento e comunidade, nomeadamente, a organização e
dinamização do "Mercado Saloio Sanjoanino", "Mercado Medieval" e "Marchas Sanjoaninas".

*Nota: As metas não foram cumpridas devido à falta de verbas para o aluguer de transporte

Nº de alunos participantes na viagem destinada aos alunos do quadro
de mérito e excelência >12

20

Nº de alunos participantes nas atividades das férias escolares >150

61*

Nº de atividades/oficinas dinamizadas durante as férias escolares >6

12

Nº de atividades realizadas semanalmente nas diversas escolas do
agrupamento > 9

28

Nº de alunos com NEE envolvidos na atividade >12

132
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13. SUGESTÕES DE MELHORIA DADAS PELOS DEPARTAMENTOS CURRICULARES DO AGRUPAMENTO
13.1 Departamento Curricular do Pré-Escolar
Pontos Fortes:


Presença e participação de elementos do Pré-escolar nas diferentes Comissões de trabalho
no Agrupamento: Jornal, Observatório, Articulação Curricular.



Presença e participação dos elementos do Pré-escolar nas atividades da comunidade
educativa a nível de Escola, Agrupamento e Município: Feirinhas Outonais, Natal, Carnaval,
Mercado Sanjoanino e Marchas Sanjoaninas.



Articulação Curricular entre o Pré-escolar e o 1º Ciclo: passagem do pré-escolar para o 1º
Ciclo e visitas de estudo em conjunto.



Formação e participação na Ação TEIP – Présseguir.

Aspetos a Melhorar:


Pouco tempo para trabalhar a ação – Présseguir (tivemos só o fim de março no 2º período e
o 3ºperíodo).



Falta de reuniões das diferentes comissões de trabalho.



Marcação de reuniões de trabalho nas comissões de trabalho, enquanto ainda temos
crianças (no mês de junho).

Sugestões de Melhoria:



Continuação da ação Présseguir no próximo ano letivo, com apoio e formação de técnicos
especializados.



Redefinir o perfil do aluno de 5 anos (saída do Pré-escolar).



Haver mais articulação entre os diferentes Ciclos, não só com o primeiro Ciclo.



Levar também a ciência ao Pré-escolar, ou o Pré-escolar ao Laboratório das Ciências.
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13.2 Departamento Curricular do 1.º Ciclo

ASPETOS POSITIVOS, ASPETOS NEGATIVOS E SUGESTÕES DE MELHORIA DO PAA
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
ASPETOS POSITIVOS
Atividade:

ASPETOS NEGATIVOS

Festa de Natal
- Convívio com a Comunidade Educativa e participação
da mesma na atividade;
Não se verificaram.
- Comparticipação da Câmara e das juntas de freguesia.
Sugestões de Melhoria:
Ouvir a opinião dos professores sobre os presentes a oferecer pela Autarquia.
Atividade:
Carnaval
- Convívio com a Comunidade Educativa e participação
da mesma na atividade;
- Desorganização no encerramento do desfile (em
- Comparticipação de algumas juntas de freguesia.
Cinfães).
Sugestões de Melhoria:
- No encerramento do desfile deverá ser dada a prioridade de entrada às escolas participantes, devendo existir
um local específico destinado apenas aos alunos e aos professores (EB 2,3 de Cinfães);
- Haver mais animação musical durante o desfile.
Atividade:
Visita de Estudo
-Complemento aos conteúdos curriculares
- Condicionamento na prioridade de cedência dos
- Convívio entre os vários elementos da Comunidade autocarros da câmara.
Escolar.
- Condicionamento nos horários estabelecidos pela
- Experiências vividas pelos alunos.
autarquia na utilização dos seus autocarros.
- Conhecimento de expressões artísticas.
- Verba insuficiente para fazer face ao pagamento dos
- Conhecimento de novos locais geográficos.
autocarros alugados pelas escolas.
Sugestões de Melhoria:
Ser a autarquia a responsabilizar-se por assegurar o transporte para a realização das visitas de estudo.
Atividade:
Passeio de Barco
- Experiência única vivida pelos alunos.
- Reconhecimento dos locais ribeirinhos da sua região.
- Conhecimento e valorização do património natural e Não se verificaram.
turístico do Rio Douro.
Sugestões de Melhoria:
Para além do professor titular, os alunos deverão ser acompanhados por uma Assistente Operacional;
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Atividade:
Marchas/Mercado Sanjoanino
- Convívio entre todos os elementos da Comunidade
Educativa;
- Articulação entre os professores titulares e os
professores das Atividades de Enriquecimento
Curricular;
- Forte envolvimento e contributo dos representantes
dos encarregados de educação na preparação da
atividade;
- Reviver/incutir tradições nas nossas crianças;
- Sucesso do evento na comunidade local.

- Atividade muito dispendiosa que acarreta um
encargo financeiro acrescido para as famílias,
impossibilitando a participação de todos os alunos;
- Verba insuficiente face às despesas da atividade;
- Dificuldade em conciliar todos os recursos humanos
nos dias de ensaios;
- Prejuízo causado nas atividades letivas em virtude
dos ensaios e alguns preparativos se realizarem
dentro da componente letiva;
- Sobrecarga de trabalho extra para os professores do
1ºCiclo que têm a seu cargo toda a organização da
atividade (coreografia, ensaios, confeção dos arcos,
….)

Sugestões de Melhoria:
- Arranjar recursos humanos/ atividades para que os alunos “não marchantes” estejam ocupados durante os
ensaios.
- Retomar a oferta de lanche aos marchantes (em Souselo).
- Deliberar, no início do ano letivo, a responsabilidade da organização/ realização das marchas a uma
comissão/associação constituída por encarregados de educação ou outros.
- Os ensaios devem ser fora da componente letiva curricular.
- A tarde sem componente letiva ser a mesma para todos os professores, da mesma escola, possibilitando que
os ensaios se façam nessa tarde com a colaboração dos professores das Atividades de Enriquecimento Curricular.
Atividade:
Desfile de Marchas em Cinfães
- Trabalho extra por parte dos professores e
assistentes operacionais (alguns Assistentes
Operacionais já finalizaram o contrato);
- Os professores neste período encontram-se a
desenvolver
trabalho
burocrático
de
responsabilidade acrescida, nomeadamente a
correção de exames;
Sugestões de Melhoria:
Outros aspetos a melhorar:
• Falta de professores com formação especializada para dar resposta a todos os alunos com Necessidades
Educativas Especiais.
• Falta de professores de Apoio Pedagógico.
• Aparecimento de várias atividades ao longo do ano sem estarem previstas no Plano Anual de Atividades.
• Existência de turmas mistas.
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ASPETOS POSITIVOS, ASPETOS NEGATIVOS E SUGESTÕES DE MELHORIA DOS SERVIÇOS
PRESTADOS À EDUCAÇÃO PELO MUNICÍPIO
ASPETOS POSITIVOS
Serviço:
Oferta de Kit de Materiais
- Alivia os encargos económicos
encarregados de educação.

ASPETOS NEGATIVOS

dos - Algum material continua a ser de fraca qualidade.

Sugestões de Melhoria:
- Melhorar a qualidade do material fornecido.
Serviço:
Oferta de Manuais Escolares
- Alivia os encargos económicos
encarregados de educação.

dos Não se verificaram.

Sugestões de Melhoria:
Nada a referir.
Serviço:
Regime de Fruta Escolar
- Promover uma alimentação saudável.
- O aspeto da fruta é, por vezes, pouco apelativo;
Sugestões de Melhoria:
- Iniciar no início do ano letivo;
- Melhorar a qualidade da fruta.
Serviço:
Refeições
- Nutricionalmente são adequadas às - Sopa pouco variada.
necessidades diárias das crianças.
- Apresentação pouco apelativa;
- Relação qualidade/preço.
Sugestões de Melhoria:
- Melhorar e variar a qualidade da sopa e a apresentação das refeições.
- Equipar com máquinas de lavar loiça as escolas de Lavra e Santa Isabel.
Serviço:
Contratação de Assistentes Operacionais
- Satisfaz as necessidades existentes nas - O término do contrato das assistentes operacionais está
escolas.
desajustado às necessidades reais das escolas.
- Carga horária insuficiente.
Sugestões de Melhoria:
- Em todas as escolas deveria existir uma assistente operacional do quadro permanente (escola da Lavra).
- Alargar o contrato até ao final das atividades letivas (pré-escolar).
Serviço:
Material de Higiene e Limpeza
- São ajustados às necessidades.
Não se verificaram
Sugestões de Melhoria:
Serviço:
Consumíveis, fotocopiadora e Telefone
- O apoio dado pela câmara nesta área.
- Atrasos na manutenção da fotocopiadora.
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Sugestões de Melhoria:
Uma resposta mais imediata por parte do município na resolução dos problemas quer informático, quer a nível
da manutenção da fotocopiadora.
Serviço:
Apoio das Juntas de Freguesia
Disponibilidade e apoio em tudo o que foi Não se verificaram
solicitado.
Sugestões de Melhoria:
Serviço:
Atividades de Enriquecimento Curricular
- Ajuda na implementação do PAA.
- O empenho no exercício das suas funções.
Não se verificaram.
- A adequação do horário destas atividades
com o horário da atividade letiva.
Sugestões de Melhoria:

AÇÕES TEIP – Pontos fortes, aspetos a melhorar e sugestões de melhoria – 1.º Ciclo
Ação

Pontos fortes

“Fundamentalis”

Sugestões de melhoria

- Aumentar a carga - Apoio continuado,
horária de apoio para com maior incidência no
aconselhamento aos EE sobre a cada aluno.
1º e 2º ano, às
disciplinas identificadas
matrícula “precoce”;
(português/matemática)
pelo professor titular de
turma;
Colaboração/articulação
-

Intervenção

no

entre o professor titular e o
professor de apoio Teip;

- Apoio individualizado;
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Os
professores
colocados nesta ação
devem
exercer
exclusivamente o apoio
e não outras funções.
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- Desenvolvimento da visão científica dos alunos e sua Organização/planificação
motivação para as Ciências;
das experiências para
alunos do 1º Ciclo;
- Dinamização de trabalho
Adaptação
das
experimental
junto
dos
experiências
ao
programa de Estudo do
docentes do 1º Ciclo;
Meio do 1º Ciclo.
-

Executar

atividades

- Aula teórica da
professora explicando o
objetivo
das
experiencias, seguida de
aula prática com os
alunos;
- Maior participação dos
alunos do 1º Ciclo na
aula prática.

laboratoriais e experimentais
de forma mais concreta e
consistente, levando os alunos
a manipular materiais e a

“Observatório
da qualidade”

“Articularis”

“Viver a
escola”

“Présseguir”

testar;
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- Intervir precocemente
- Formação no domínio da (pré escolar) no treino da
consciência fonológica
consciência fonológica para os com apoio de técnicos
especializados.
professores.

- Redefinir o perfil à
saída do pré-escolar
neste domínio;
- Formação na área para
as
Educadoras
de
Infância/ Professores.

-Participação da comunidade
educativa na “Feira Outonal”,
no “Mercado Sanjoanino” e
nas “Marchas Sanjoaninas”.

- Reunião de articulação entre - Realização de reuniões
o professor do 1º Ciclo e a de
articulação
Educadora de Infância e o interCiclos.
professor do 4ºano com o DT
no início do 5º ano.

- Articulação entre
Ciclos, para elaboração
do perfil de aluno no
final de Ciclo.

- Divulgação dos resultados em
toda a comunidade escolar.

Nada a referir

Nada a referir
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- Abertura das bibliotecas à
comunidade envolvente.

Nada a referir

Envolvimento
dos - Atualização dos contos.
encarregados
de
educação/família na leitura de
histórias.

Nada a referir

- Renovar alguns contos
de
forma
melhor
retratar a realidade da
sociedade atual.

13.3 Departamento Curricular de Expressões
Em reunião realizada a sete de julho de 2015, o Departamento Curricular de Expressões na sede
do Agrupamento de Escolas de Souselo detetou como:
PONTOS FORTES:
 A atenção por parte dos Órgãos de Gestão no presente ano letivo, na marcação das reuniões
intercalares (uma por dia,) em virtude de muitos docentes, após o seu dia letivo de trabalho, ainda
terem que fazer um longo percurso para chegarem às suas casas;
 Calendarização atempada das reuniões de avaliação e intercalares para os três períodos
letivos;
 Grande adesão dos alunos às atividades e empenho de alguns docentes e da equipa
multidisciplinar na consecução dos projetos do agrupamento;
 Disponibilidade dos Órgãos de Gestão na resolução dos problemas;
 Disponibilidade do corpo docente para o trabalho colaborativo e troca de saberes para a
concretização das atividades do Plano Anual;
 A existência de várias Ações em desenvolvimento na escola, o que, é uma mais-valia, pois
constitui a aplicação prática das teorias pedagógicas ministradas nas diferentes disciplina /áreas;
 Disponibilidade total do Coordenador de Departamento em auxiliar resolver qualquer
dificuldade apresentada pelos professores;
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 Pessoal auxiliar profissional, nomeadamente, nos serviços da reprografia, bar dos
professores, manutenção e pavilhão;
 Bom clima de trabalho entre os docentes;
 Publicação mensal do “Jornal Notícias Especiais”, edição do núcleo de Educação Especial.

ASPETOS A MELHORAR:
 Uma maior atenção por parte dos Órgãos de Gestão quando as reuniões (principalmente as
intercalares,) se prolongam por mais de duas horas que atrasam as subsequentes. Assim, será
necessário definir um prazo limite de tolerância, após as duas horas legais de reunião, sendo
obrigatório a reunião seguinte ser reagendada e realizada num dia a acordar pelo CT;
 A necessidade de uma máxima vigilância apropriada e contínua para que não seja permitido
numa Instituição Escolar a presença de alunos que, em tempo letivo, estando dentro na escola,
faltam às aulas, devendo os professores e funcionários efetuar diligências para que os alunos sejam
encaminhados para a sala de aula;
 Solicitar identificação a qualquer visitante externo, inclusive encarregados de educação,
sempre que estes queiram aceder ao espaço escolar e controlo e acompanhamento da sua
circulação;
 Distribuição dos funcionários apropriadamente, no intuito dos corredores na hora do
almoço, quando existam aulas em funcionamento, não serem espaço de brincadeira, convívio
barulhento dos discentes ou permanência dos mesmos;
 Barreira arquitetónica não só na entrada principal da escola, mas também na organização
dos espaços interiores da mesma, com muitas dificuldades para os alunos incapacitados (o
departamento considera que a entrada principal deveria ser no portão de serviço, com as devidas
alterações, já que a escola deverá ser inclusiva);
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 Falta de controlo no portão de serviço. O mesmo encontra-se inúmeras vezes aberto e sem
vigilância, nomeadamente, às oito horas e trinta minutos;
 O bar dos professores devia assumir o horário letivo integral;
 Continua a vandalização e roubo dos equipamentos e materiais escolares;
 Diretores de Turma com grande sobrecarga de trabalho devido ao enorme “fardo”
burocrático de serviço inerente ao cargo. Salienta-se mais uma vez a importância e facilitismo que
traria se fosse possível no Programa de Alunos, existir a introdução de notas pelos docentes de cada
disciplina, aulas dadas e atividades realizadas por discente;
 Falta de recursos humanos na Educação Especial, sobrecarregando os docentes existentes e
comprometendo a qualidade das aprendizagens dos alunos;
 Distribuição dos funcionários com rotatividade, responsabilizando-os por atos menos
apropriados, uso da internet no horário de trabalho, presença na sala de professores para convívio
inadequado, concentração e posturas inadequadas das funcionárias no átrio de entrada da escola;
 A presença de um elemento da Direção até ao final das reuniões de avaliação;
 Fraca periodicidade de publicação e deficiente distribuição do Jornal Escolar “Rio de
Notícias”;
 Continua a existir uma certa dificuldade na seleção de alunos do ensino articulado,

uma vez que a academia insiste na marcação de aulas no mesmo horário dos ensaios da
orquestra.

SUGESTÕES DE MELHORIA

 Dadas as dificuldades na calendarização dos ensaios das Marchas Sanjoaninas na fase final
do ano sugere-se que ao longo do ano seja criado um espaço, através do funcionamento de um
clube de dança, para suprir estas dificuldades;
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 Em virtude da sobrecarga de atividades na parte final do ano letivo, o Departamento sugere
que o Mercado seja realizado no primeiro período, na altura do S. Martinho ou do Dia da
Alimentação, aproveitando a época das colheitas

Departamento Curricular de Humanidades
Em reunião de departamento, realizada a 6 de julho, fez-se um balanço do ano letivo bem
como a identificação de alguns pontos suscetíveis de melhoria.

Pontos Fortes


Boa relação interpessoal dos seus membros;



Partilha do material didático pedagógico;



Bons resultados escolares ao longo dos últimos anos letivos.

Aspetos a melhorar


A falta de uma hora no horário para que os grupos se possam reunir.

Propostas de Melhoria:


Marcação de uma hora no horário para que os grupos se possam reunir.

13.4 Departamento Curricular de Línguas

Pontos Fortes:


O trabalho desenvolvido no âmbito da articulação curricular;



A partilha entre pares;



As atividades constantes do departamento em articulação com a Biblioteca Escolar;



O PTO foi uma mais-valia, pois facilitou o trabalho dos diretores de turma;
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A apresentação que a Coordenadora do Observatório da Qualidade fez no início do
ano letivo.



Aspetos a melhorar:



Os alunos nem sempre sofreram as sanções que mereciam, face às participações
apresentadas.



As casas de banho dos professores nem sempre tinham papel higiénico;



O bar dos professores deveria estar aberto durante as reuniões.

13.5 Departamento Curricular de Ciências Exatas, Físicas e Naturais

A NÍVEL ORGANIZACIONAL

PONTOS FORTES


Abertura por parte da direção a todos 
os projetos apresentados pelos docentes;

Bom funcionamento das estruturas
organizacionais;


Oferta
da
escola
bastante
diversificada e que pretende responder às
necessidades dos alunos, nomeadamente:
recursos humanos para assessorias, Matlab,
clubes, tutorias e restantes ações TEIP;

Oferta alimentar saudável e
diversificada no bar dos professores durante
o período de aulas;

PTOs funcionaram positivamente,
sendo um facilitador do trabalho
organizacional

Sugestões de melhoria


Continuidade das Assessorias e Matlab;
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PONTOS FRACOS

Colaboração e 
partilha;

Dinamização
de atividades 
diversificadas:
matlab;
assessorias,

clube
de
ciências,
concursos, … 


Não existência de sumários
eletrónicos;
Deficiente apetrechamento dos
laboratórios;
Poucas casas de banho em
funcionamento, para professores
e com falta de higiene;
Mau funcionamento do bar dos
professores fora do período de
aulas;
Quadros brancos mal limpos e
apagadores com esponjas sujas e
rompidas;
Mau
funcionamento
dos
computadores
e
quadro
interativos em algumas salas.
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O professor titular e o professor assessor ou do MatLab terem em comum, no horário, 45
minutos destinados a trabalho conjunto de planificação, reflexão e avaliação de
aprendizagens;



O MatLab Recuperação no 3.º Ciclo deverá incidir em dois grupos: um que incidisse nos
alunos de nível inferior a três, tornando-se mais viável para a aplicação de planos de
atividades de acompanhamento pedagógico e outro nos alunos com nível igual ou superior
a três, os quais podem usufruir de planos de desenvolvimento para alunos com mais
capacidades e também para a implementação de atividades de preparação para as provas
finais a alunos de 9.º ano;



A aquisição do programa INOVAR para que os professores possam efetuar os sumários de
forma digital e acima de tudo melhorar a comunicação de ocorrências de aulas entre o
professor da disciplina, o diretor de turma e o respetivo encarregado de educação;



As aulas de Matemática devem ser lecionadas no período da manhã;



Os docentes devem dar continuidade às turmas;



Aumento de 45 minutos semanais na disciplina de Matemática no 3.º Ciclo;



Proibir o uso abusivo dos telemóveis no recinto escolar e na biblioteca, fazendo cumprir a Lei
n.º 51/2012, de 05 de Setembro que regula o Estatuto do Aluno e Ética Escolar;



Remodelação e equipamento dos laboratórios;



Uma casa de banho para professores aberta em cada ala dos edifícios e maior higiene;



Verificação mensal do equipamento informático, nomeadamente o acesso à internet em
todos os computadores das salas;



Realização no mínimo uma atividade experimental por período.
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14. ANÁLISE REFLEXIVA SOBRE O PLANO DE MELHORIAS IMPLEMENTADO

Fazendo um balanço, uma análise reflexiva, acerca do plano de melhorias implementado no ano
letivo 2015/2016 há que referir que, de uma forma geral, conseguimos atingir o que nos propusemos.
a) Melhoria dos Resultados Escolares


Oferta de diversas atividades extracurriculares (clubes):
o

As atividades extracurriculares foram, indubitavelmente uma mais-valia para os
alunos da nossa escola permitindo-lhes desenvolver toda uma série de atividades
extra letivas cujos resultados foram para além da melhoria dos resultados escolares,
refletindo-se também na valorização da instituição escola; a autoavaliação das
diferentes atividades é bastante satisfatória na grande generalidade das atividades.



MatLab, Portulab, Fundamentalis e Diferenciar para Unir;
o

Os resultados obtidos na avaliação interna são o reflexo do trabalho efetuado
nestas disciplinas. De salientar que no 1.º, 3.º, 4º, 5.º e 9.º ano de escolaridade
todos os alunos conseguiram a sua aprovação.

b) Melhoria do clima escolar


Dinamização de ações/atividades que visam a melhoria do clima escolar e o combate à
indisciplina:
o O clima escolar é um dos aspetos que de ano para ano sofre algumas alterações e
que por isso mesmo tem sido uma prioridade constante. No presente ano letivo
iniciou-se um novo processo de monitorização das participações disciplinares que
a longo prazo nos dará mais dados sobre a indisciplina dentro da sala de aula. No
que diz respeito às medidas corretivas e sancionatórias, os resultados obtidos no
presente ano letivo encontram-se dentro das metas previstas.



Participação no programa da Assembleia da República—Parlamento dos Jovens.
o

Uma vez mais os nossos alunos puderam representar o distrito de Viseu na
Assembleia da República.


o

Ações de sensibilização para alunos.

Deu-se continuidade à realização das ações direcionadas aos alunos, através da ação “Viver
a Escola”, tendo sido realizadas cerca de 26, envolvendo o total das ações um elevado
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número de alunos. As referidas ações abordaram vários temas e assumiram diversas formas,
tais como: “Missão Cantina; Bullying; Dia Mundial da Alimentação; Violência no Namoro;
Comemoração do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência; Visita ao maior presépio
em movimento do mundo – Cavalinho; Colaboração no Encontro de Desporto Adaptado;
Desfile de Carnaval na Vila de Cinfães; Visita de Estudo ao Instituto Politécnico de Viseu e à
Escola Superior Agrária de Viseu; Visita à Escola Prof. Dr. Flávio Pinto Resende – Cinfães; Feira
de Educação e Formação; Orientação Vocacional; Visita de estudo à Escola Profissional de
Cinfães; Marchas Sanjoaninas; 20 melhores alunos; Férias Verano Teenager V.


Equipa de integração escolar;
o

As intervenções permitiram combater alguns casos de indisciplina e de
comportamentos desviantes.

c) Envolvimento dos Encarregados de Educação na Vida Escolar


Dinamização de ações/atividades diversas que contaram com o envolvimento dos
Encarregados de Educação



o

Projeto “Histórias para Crescer”

o

Tecn’Art

o

Marchas e Mercado Saloio Sanjoanino

o

…

Ações de formação/sensibilização para Pais e Encarregados de Educação.
o

No âmbito da ação Viver a Escolar foram realizadas 4 ações com a
participação de um total de 150 encarregados de Educação.
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15. SUGESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DO OBSERVATÓRIO DA QUALIDADE – PRÓXIMO ANO
LETIVO

Terminado este primeiro ano, após novas mudanças no núcleo da equipa de autoavaliação,
atrevemo-nos a pensar que conseguimos acrescentar mais uma parte do caminho que tão
arduamente tem vindo a ser construído desde o ano de 2008. Da nossa experiência colhemos alguns
frutos e são essas considerações que entendemos ser nosso dever partilhar…


Antes de mais consideramos que a equipa do “Observatório da Qualidade” deve ser bem
aceite pela comunidade pelo que a sua constituição deve ser participada. Se a equipa
não for valorizada, enquanto profissionais, os dados recolhidos não vão ter o impacto
que deveriam, vão ser desvalorizados, perdendo‐se todo o sentido da autoavaliação
enquanto instrumento de melhoria. A presença de um elemento de cada um dos
departamentos curriculares é indubitavelmente uma mais-valia na medida em permite
uma verdadeira articulação horizontal e vertical.



A existência de processos sustentados de autoavaliação implica uma formação
adequada de toda a comunidade educativa. Se a comunidade sentir que está a ser
avaliada, julgada, vai criar obstáculos à recolha de dados retirando a fiabilidade à
recolha efetuada. Por isso, um dos primeiros trabalhos da equipa é apresentar‐se à
comunidade, mostrar bem quais são os seus objetivos, colocar a tónica na avaliação
institucional, na vantagem do conhecimento institucional para a melhoria da
organização. Reforçar bem que não se avaliam pessoas, avaliam‐se serviços e formas de
funcionamento. Só com esta transparência e informação cuidada se poderá conseguir a
participação de todos. É necessário que quem intervém tenha conhecimento do que
deles se espera.



As propostas de melhoria apontadas devem ter sempre por base as metas do nosso
Projeto Educativo e os dados recolhidos (triangulação da informação).



No início do ano letivo, o plano de melhorias e respetivo plano de ação, deve ser
divulgado aos restantes membros da comunidade educativa, incluindo os Pais e
Encarregados de Educação.



Propomo-nos a atualizar a brochura de apresentação do agrupamento elaborada no ano
letivo anterior, com informações gerais acerca do seu funcionamento, a ser entregue
aos docentes em setembro para facilitar o seu processo de inclusão.
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Os instrumentos de recolha dos dados devem ser validados internamente, de modo a
que todos os elementos da equipa se sintam confortáveis na sua utilização e
externamente com os responsáveis pelas ações.



Os instrumentos devem ser entregues e analisados no início de cada ano letivo e
devolvidos impreterivelmente no prazo especificado para cada um dos relatórios de
forma a evitar atrasos que condicionem o processo.



Quanto aos documentos (relatórios e plano de melhorias) consideramos que se deverá
dar continuidade à apresentação dos mesmos aos órgãos competentes (Conselho Geral,
Direção e Conselho Pedagógico) tendo este último a responsabilidade de fazer a sua
divulgação aos diferentes Departamentos, que serão o principal (mas não único) veículo
de difusão junto dos docentes.



O relatório deverá ter uma estrutura simples, concisa, com a informação essencial e fácil
de assimilar por toda a comunidade educativa.



Os relatórios intermédios do 1º do 2º período deverão ser apresentados no primeiro
Conselho Pedagógico do período letivo seguinte e o relatório final ser publicado após a
saída dos resultados da avaliação externa, para posterior apresentação e análise em
Conselho Pedagógico e em Departamento.



No final de cada período deverá ser enviado aos Encarregados de Educação, através dos
Diretores de Turma, um desdobrável (por ano de escolaridade ou por Ciclo) com os
resultados internos, relativos a cada período letivo, à semelhança do que é feito com o
Plano de Melhorias.



No próximo ano letivo uma das prioridades, na nossa opinião, deverá passar por
proporcionar a aquisição de ferramentas para que os docentes e os assistentes
operacionais possam/saibam agir perante situações de indisciplina.



Realizar uma monitorização das propostas de melhoria oriundas dos diversos
Departamentos Curriculares para, se possível, aferir o seu grau de concretização.



Aplicação no próximo ano letivo do questionário de autoavaliação aos alunos.



Dada a dificuldade revelada pelos Encarregados de Educação no preenchimento online
dos questionários de autoavaliação, propomos que na próxima aplicação (2017/18)
estes sejam preenchidos manualmente, de forma anónima, sendo os dados
posteriormente inseridos no Google Docs para tratamento estatístico.



Apesar da recente reformulação do questionário, visto que ainda subsiste alguma
dificuldade na resposta referente aos “Problemas e Aspetos Positivos da Escola”
propomos a simplificação da escala relativa a esta questão para “Sim ou Não”.
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Elencamos esta série de pontos porque acreditamos que é necessário mudança e que é
necessário melhorar o processo. Assim, é fundamental que a nossa escola (re)conheça o que tem, o
que lhe falta, a sua cultura, os seus valores e a sua competência distintiva. Após este
(re)conhecimento, poderá decidir para onde quer ir, traçando o seu itinerário, selecionando
parceiros, metodologias, tempo e resultados a alcançar, ou seja, define o seu sentido da mudança,
tendo como referentes a missão, os valores, a visão e os vetores estratégicos que lhe projetam uma
imagem sustentada.

16. CONCLUSÕES

O objetivo deste documento de trabalho, tal como foi anunciado no início, é que a partir dele se
desenvolva todo um conjunto de ações destinadas a fomentar e melhorar o Agrupamento de Escolas
de Souselo, proporcionando sempre mais e melhores oportunidades educativas a toda a
comunidade.
A avaliação interna, as práticas de autoavaliação do Agrupamento, só fazem sentido se
permitirem traçar a cada passo, novas metas e novos caminhos. Sendo certo que o que está para vir
é certamente o mais difícil… Alaíz et al. (2003) defende que este é um processo conduzido e realizado
exclusivamente (ou quase) por membros da comunidade educativa da escola, sendo a análise
sistemática da escola realizada pelos membros da comunidade escolar com vista a identificar os seus
pontos fortes e fracos e a possibilitar a elaboração de planos de melhoria.
Temos a plena consciência de que este não é um projeto perfeito, nem traduz toda a
complexidade dos meandros de uma organização, contudo, consideramos ter cumprido o objetivo
essencial a que nos propusemos que foi fazer um diagnóstico fundamentado para, a partir dele,
adotar estratégias de melhoria na planificação futura.

93

Observar, Refletir e Atuar! Tudo para Melhorar.
Ano letivo 2015/2016

17.

B I BL I OG R A F IA

ALAIZ, V., Góis, E. e Gonçalves, C. (2003). Auto-avaliação de escolas – pensar e praticar, Porto: Asa.
Bardin, L. (2004). Análise de Conteúdo (3ª ed.). Lisboa: Edições 70.

“Nenhum trabalho de qualidade pode ser
feito

sem

concentração

e

autossacrifício,

esforço e dúvida”.
(Max Beerbohm)

Agrupamento de Escolas de Souselo, 22 de julho de 2016

A Coordenadora,
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