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1. Introdução 
 

No âmbito do artigo 8.º da Portaria n.º 265/2012, de 30 de agosto, é elaborado o presente 

relatório anual de progresso, relativo ao contrato de autonomia celebrado entre o 

Agrupamento de Escolas de Souselo e a Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares. 

Neste documento procuramos elencar, informar e refletir sobre os seguintes assuntos: 

 Cumprimento dos objectivos operacionais; 

 Avaliação e desenvolvimento do plano de ação estratégica; 

 Avaliação dos demais compromissos; 

 Resultados dos alunos; 

 Pontos fortes e fracos, ameaças e constrangimentos, oportunidades. 

O presente relatório resulta da recolha de inúmeros contributos, de todos aqueles que 

diariamente orientam a sua ação na busca de uma escola melhor e mais capaz de responder 

aos desafios que amiudadamente se nos colocam. Na análise de resultados e atendendo ao 

desajuste em relação às metas iniciais, foi considerado como ponto de partida, em cada um 

dos objectivos operacionais avaliados, a média dos últimos 3 anos. 
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2. Cumprimento dos objetivos operacionais (cláusula 2ª) 

Objetivo operacional: Melhorar o sucesso escolar na avaliação externa às disciplinas de 
Português e Matemática 

Português 4º ano 

Devido ao fim da avaliação externa no 4º ano não é possível monitorizar este objetivo 

 

Matemática 4º ano 

Devido ao fim da avaliação externa no 4º ano não é possível monitorizar este objetivo 

 

Português 6º ano 

Devido ao fim da avaliação externa no 6º ano não é possível monitorizar este objetivo 

 

Matemática 6º ano 

Devido ao fim da avaliação externa no 6º ano não é possível monitorizar este objetivo 

 

Português 9º ano 

Melhorar a distância da taxa de sucesso para o valor nacional em: 

Valor de partida -9.52% 

Valor contratualizado melhorar 5 pp 

Valor atingido -16.56% 

Grau de concretização (%) 0% 

Recursos Docentes da turma; Docentes de apoio educativo 

Estratégias/Ações desenvolvidas/ Sugestões de 
melhoria/Observações 

Ação TEIP "Diferenciar para unir"  
Ação TEIP "PortuLab" 

Apoios educativos 

Melhorar a distância da classificação média para o valor nacional em: 

Valor de partida 0,18 

Valor contratualizado melhorar 0,1 

Valor atingido -0,64 

Grau de concretização (%) 0% 

Recursos Docentes da turma; Docentes de apoio educativo 

Estratégias/Ações desenvolvidas/ Sugestões de 
melhoria/Observações 

Ação TEIP "Diferenciar para unir"  
Ação TEIP "PortuLab" 

Apoios educativos 
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Matemática 9º ano 

Melhorar a distância da taxa de sucesso para o valor nacional em: 

Valor de partida -16.42% 

Valor contratualizado melhorar 5 pp 

Valor atingido -29.37% 

Grau de concretização (%) 0,00% 

Recursos Docentes da turma; Docentes de apoio educativo 

Estratégias/Ações desenvolvidas/ Sugestões de 
melhoria/Observações 

Ação TEIP "Diferenciar para unir"  
Ação TEIP "MatLab" 
Apoios educativos 

 

Melhorar a distância da classificação média para o valor nacional em: 

Valor de partida -0,32 

Valor contratualizado melhorar 0,1 

Valor atingido -0,92 

Grau de concretização (%) 0,00% 

Recursos Docentes da turma; Docentes de apoio educativo 

Estratégias/Ações desenvolvidas/ Sugestões de 
melhoria/Observações 

Ação TEIP "Fundamentalis"  
Apoios educativos 

 

 

Objetivo operacional:  Diminuir a taxa de insucesso escolar na avaliação interna dos três 
ciclos do ensino básico 

1º ciclo do ensino básico 

Melhorar a taxa de insucesso escolar em: 

Valor de partida (taxa de insucesso) 5,29% 

Valor contratualizado melhorar 0 pp 

Valor atingido 0% 

Grau de concretização (%) 100,00% 

Recursos Docentes da turma; Docentes de apoio educativo; Docente TEIP 

Estratégias/Ações desenvolvidas/ Sugestões de 
melhoria/Observações 

Ação TEIP "Fundamentalis"  
Apoios educativos 
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2º ciclo do ensino básico 

Melhorar a taxa de insucesso escolar em: 

Valor de partida 4.55% 

Valor contratualizado melhorar 0,5 pp 

Valor atingido 0% 

Grau de concretização (%) 100,00% 

Recursos Docentes da turma; Docentes de apoio educativo 

Estratégias/Ações desenvolvidas/ Sugestões de 
melhoria/Observações 

Ação TEIP "Diferenciar para unir"  
Ação TEIP "PortuLab" 

Apoios educativos 

 

3º ciclo do ensino básico 

Melhorar a taxa de insucesso escolar em: 

Valor de partida 13.73% 

Valor contratualizado melhorar 5 pp 

Valor atingido 5.13% 

Grau de concretização (%) 100% 

Recursos Docentes da turma; Docentes de apoio educativo 

Estratégias/Ações desenvolvidas/ Sugestões de 
melhoria/Observações 

Ação TEIP "Diferenciar para unir"  
Ação TEIP "PortuLab" 

Apoios educativos 

 

Objetivo operacional:   Melhorar a percentagem de alunos com classificação positiva a 
todas as disciplinas 

1º ciclo do ensino básico 

Melhorar a percentagem de alunos com classificação positiva a todas as disciplinas em: 

Valor de partida 85.83% 

Valor contratualizado melhorar 4 pp 

Valor atingido 85.50% 

Grau de concretização (%) 0% 

Recursos Docentes da turma; Docentes de apoio educativo; Docente TEIP 

Estratégias/Ações desenvolvidas/ Sugestões de 
melhoria/Observações 

Ação TEIP "Fundamentalis"  
Apoios educativos 
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2º ciclo do ensino básico 

Melhorar a percentagem de alunos com classificação positiva a todas as disciplinas em: 

Valor de partida 68.38% 

Valor contratualizado melhorar 7 pp 

Valor atingido 82.14% 

Grau de concretização (%) 100% 

Recursos Docentes da turma; Docentes de apoio educativo 

Estratégias/Ações desenvolvidas/ Sugestões de 
melhoria/Observações 

Ação TEIP "Diferenciar para unir"  
Ação TEIP "PortuLab" 

Apoios educativos 

 

3º ciclo do ensino básico 

Melhorar a percentagem de alunos com classificação positiva a todas as disciplinas em: 

Valor de partida 45.25% 

Valor contratualizado melhorar 5 pp 

Valor atingido 60.26% 

Grau de concretização (%) 100% 

Recursos Docentes da turma; Docentes de apoio educativo 

Estratégias/Ações desenvolvidas/ Sugestões de 
melhoria/Observações 

Ação TEIP "Diferenciar para unir"  
Ação TEIP "PortuLab" 

Apoios educativos 

 

 

Objetivo operacional:    Melhorar a taxa de interrupção precoce do percurso escolar para 
valores inferiores a 0,8% 

Valor de partida 0,49% 

Valor contratualizado < 0,8% 

Valor atingido 0,43% 

Grau de concretização (%) 100,00% 

Recursos Docentes da turma; Docentes de apoio educativo; Docente TEIP 

Estratégias/Ações desenvolvidas/ Sugestões de 
melhoria/Observações 

Ação TEIP "Fundamentalis"  
Apoios educativos 
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Objetivo operacional: Melhorar o número de medidas disciplinares por aluno. Taxa menor ou igual a 0,2 

Valor de partida 0,20% 

Valor contratualizado menor ou igual a 0,2 

Valor atingido 0.03 

Grau de concretização (%) 100,00% 

Recursos Docentes da turma; Docentes de apoio educativo 

Estratégias/Ações desenvolvidas/ Sugestões de 
melhoria/Observações 

Ação TEIP "Diferenciar para unir"  
Ação TEIP "PortuLab" 

Apoios educativos 
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3. AVALIAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO (CLÁUSULA 3ª) 

Projetos/ 
Atividades/ 

Ações 
Estratégias 

Recursos/ 
Parcerias 

Grau de 
concretização 

Sugestões de 
melhoria/ 

Observações 

Diferenciar 
para unir 

Assessorias pedagógicas às disciplinas de 
português, matemática e inglês. 

Docentes dos 
grupos 

200,220,230,300, 
330 e 500 

Parcialmente 
atingido 

Abranger 
equitativamente 

as turmas, em 
função das 

necessidades e 
recursos 

disponíveis 

MatLab 

Espaço dedicado à Matemática com uma 
tripla função: divulgar aspetos lúdicos e 
experimentais da disciplina; desenvolver 

Planos de Recuperação / 
Acompanhamento; aplicar atividades de 
Desenvolvimento (visando a melhoria da 

qualidade do sucesso). 

Docentes dos 
grupos 230 e 500 

Atingido 

Abranger todos 
os alunos, 
através da 
criação de 

grupos 
diversificados 

com elementos 
das várias 

turmas 

Portefólio de 
matemática 

Implementação do portefólio como 
instrumento de regulação das 

aprendizagens à disciplina de Matemática, 
procurou-se centrar o ensino e a 

aprendizagem da Matemática numa 
vertente formativa 

Docentes dos 
grupos 230 e 500 

Totalmente 
atingido 

Aumentar os 
espaços e 
tempos de 

partilha formal 
de experiências 
entre docentes 

Fundamentalis 

Intervenção focalizada nos alunos que 
sejam identificados como estando a 

divergir das metas traçadas para o ano de 
escolaridade que frequentam. 

Docentes do 1º 
ciclo (titulares, 

apoio educativo 
e TEIP) 

Totalmente 
atingido 

 Melhorar a 
articulação entre 
o professor 
titular e o 
docente TEIP 

Ciência para 
Todos 

. Participam alunos do 2º e 3º ciclo 
. Os alunos participantes dinamizarão, 

junto dos alunos do 1º ciclo, a 
realização/demonstração de trabalho 

experimental; 
. Os docentes da área de ciências 

promovem atividades que visem a 
capacitação dos docentes do 1º ciclo para 

a realização autónoma de trabalho 
experimental. 

Escolas do 
agrupamento, 

Juntas de 
Freguesia, 

FPCEUP 

Totalmente 
atingido 

 Aumentar o nº 
de interacções 
entre os diversos 
ciclos escolares. 

Laboratório de 
Inglês 

A atividade tem como objetivo central 
diversificar a experiência educativa, e 
motivar para o uso da Língua Inglesa, 

dentro e fora do contexto de sala de aula. 

Docentes dos 
grupos 220 e 330 

Parcialmente 
atingido 

Diminuição do 
tamanho dos 

grupos e 
aumento do 
horário de 

funcionamento. 
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Projetos/ 
Atividades/ 

Ações 
Estratégias 

Recursos/ 
Parcerias 

Grau de 
concretização  

Sugestões de 
melhoria/ 

Observações 

Histórias para 
crescer 

Seleção de diversos contos que serão 
trabalhados pelos docentes e alunos ao 
longo do ano lectivo, com o envolvimento 
da família através da realização de 
contratos de leitura. 

Encarregados 
de educação 

Totalmente 
atingido 

  

Estudar na 
escola 

Criação de uma sala de estudo a funcionar 
na altura em que os alunos não têm 
actividades letivas. 

Docentes e 
assistentes 

operacionais 

Parcialmente 
atingido 

Diversificar os 
grupos 

disciplinares dos 
professores 
presentes e 
aumentar o 

número de horas 
de 

funcionamento 

Amiga 
biblioteca 

Realização de concursos da área das 
Línguas, realização de atividades de 
promoção dos livros e da leitura,  
acompanhamento e orientação dos alunos 
em atividades de pesquisa, em articulação 
com outras atividades, nomeadamente, no 
âmbito do PNL , das atividades promovidas 
pelos departamentos curriculares. 

Escolas do 
agrupamento, 

autarquias locais, 
associação de 

pais e 
encarregados de 

educação, 
associações do 

concelho 

Totalmente 
atingido 

Dotar as 
bibliotecas 

escolares de 
melhores 

recursos físicos. 

Estrela Polar 

 A equipa multidisciplinar reúne 
quinzenalmente para preparação da 
atividade da quinzena seguinte e avaliação 
da atividade realizada na quinzena anterior. 
Atuação da equipa multidisciplinar no 
despiste, encaminhamento e intervenção 
sistémica das famílias e alunos em risco, 
nas diversas áreas. 

CPCJ, 
Autarquias, 
Segurança 

Social, GNR, 
Equipa RSI 

Totalmente 
atingido 

Procurar agilizar 
a rapidez de 

intervenção da 
equipa. 

Rumo 

Acompanhamento personalizado do aluno 
por um docente tutor que orienta o seu 
trabalho no sentido de suprir as carências 
demonstradas pelo aluno. A identificação 
dos alunos a acompanhar nesta acção é da 
competência da equipa de integração 
escolar, com intervenção do conselho de 
turma. 

Equipa de 
integração, 
docentes, 

assistentes 
operacionais, 
associações. 

Totalmente 
atingido  
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Projetos/ 
Atividades/ 

Ações 
Estratégias 

Recursos/ 
Parcerias 

Grau de 
concretização  

Sugestões de 
melhoria/ 

Observações 

MAOS 

O Clube das MAOS, Malta Assistente 
Operacional da Saúde, é uma extensão da 
atividade do Projeto de Educação para a 

Saúde, PES, direcionado essencialmente de 
e para alunos e encarregados de educação. 

Autarquias, 
associações, 
unidade de 

saúde 

Parcialmente 
atingido 

Melhorar a 
articulação com 

as entidades 
parceiras e 

permitir uma 
intervenção mais 

ativa destas 
últimas 

Tecn'arte 

Oficina de artes destinada aos encarregados 
de educação 

Oficinas das áreas artísticas destinadas aos 
alunos 

Encarregados 
de educação 

Parcialmente 
atingido 

Aumentar os 
recursos 
humanos 

disponíveis 

Viver a escola 
 É dinamizada pelos técnicos de serviço 

social e psicologia. Promove ocupação dos 
tempos livres durante as férias escolares 

Autarquias, 
associações 

Parcialmente 
atingido 

Aumentar os 
recursos 

disponíveis 

Sensibilizar 

Sessões de sensibilização junto dos alunos e 
encarregados de educação, que visem a 
valorização da escola e da imagem dos 

professores. 

Autarquias e 
associação de 

pais e 
encarregados 
de educação 

Totalmente 
atingido 

  

Articularis 
Criação de uma equipa diversificada de 

docentes que implementa um modelo de 
articulação inter e intraciclos. 

Docentes do 
agrupamento 

Totalmente 
atingido 

  

Partilhar 
Criação de quartetos de docentes que 

observam aulas de forma cruzada. 
Docentes, 

FPCEUP 
Totalmente 

atingido 
  

Autoavaliação 

Assenta em duas estruturas fundamentais: 
1. a comissão de avaliação, que reporta à 
direção e à equipa de coordenação. 2. A  
segunda estrutura mais próxima do terreno 
está a cargo dos coordenadores das ações e 
refere-se à recolha dos dados necessários 
ao preenchimento dos indicadores 
pertinentes para cada uma dessas ações.  

Docentes, 
assistentes 

operacionais e 
técnicos, 

encarregados 
de educação e 

alunos 

Totalmente 
atingido 
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4. Avaliação dos demais compromissos (cláusula 5ª) 
 

Compromissos Estratégias/ Atividades Recursos/ Parcerias 
Grau de 
concretização) 

Oferecer e desenvolver o seu Projeto 
Educativo, adequando-o às necessidades 
concretas de aprendizagem e formação 
de cada criança e adolescente e tendo 
em conta as legítimas expectativas da 

comunidade escolar.  

Acompanhamento permanente 
do PE e implementação de planos 

de melhoria 
  

Totalmente 
atingido 

Envolver os pais/encarregados de 
educação no acompanhamento, o mais 
estreito possível, do percurso formativo 

dos seus educandos.  

Desenvolvimento de ações 
tendentes a mobilizar os EE para a 
vida escolar dos seus educandos, 
captação dos pais e encarregados 
de educação para a organização 

de algumas actividades nas 
escolas. 

Associação de pais 
e EE, técnicos do 

agrupamento 

Totalmente 
atingido 

Promover a autonomia e a consciência 
cívica dos alunos e alunas e o 

progressivo envolvimento dos mesmos 
nas tarefas e responsabilidades de 

gestão das instalações e dos recursos 
afetos ao Agrupamento, nos termos a 

definir no Regulamento Interno. 

Melhoria das instalações 
escolares e responsabilização dos 
alunos pelo seu bom uso. Criação 

das assembleias de alunos. 

Autarquias, 
associação de pais. 

Parcialmente 
atingido 

Introduzir as correções e aplicar os 
planos de melhoria que se mostrem 

necessários. 

Elaboração anual de um plano de 
melhoria nas áreas julgadas 

necessárias após a análise dos 
relatórios de autoavaliação 

Docentes, não 
docentes, alunos, 

pais 

Totalmente 
atingido 

Promover a autoavaliação do 
Agrupamento, com divulgação dos 

resultados no site do Agrupamento e 
junto da comunidade educativa. 

Grupos de reflexão para 
aperfeiçoamento do processo de 
autoavaliação, com a introdução 
de novos métodos e formas de 

análise da informação. Aumento 
do nº de canais de divulgação. 

Docentes, não 
docentes, alunos, 

pais 

Totalmente 
atingido 
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5. Evolução dos resultados escolares, indisciplina e abandono 

escolar 
 

Os dados referentes a este item encontram-se no anexo 1. 

6. Conclusões 
 

A execução do contrato de autonomia, em simbiose total com o projecto TEIP, tem 

permitido ao agrupamento melhorar de forma sustentada os seus resultados escolares, 

melhorar o clima de escola, erradicar o abandono escolar, diminuir o absentismo, garantir que 

os alunos sentem cada vez mais a escola como sua e intervir de forma estruturada junto dos 

alunos que apresentam uma maior resistência à instituição escola. 

Relativamente à avaliação interna foram integralmente cumpridas e amplamente 

ultrapassadas todas as metas referentes aos 3 ciclos do ensino básico. 

No que concerne à avaliação externa as metas referentes ao 9º ano de escolaridade não 

foram cumpridas.  

As metas referentes à avaliação externa do 4º e 6º ano perderam a validade com o fim dos 

exames nesses anos de escolaridade. Nas provas de aferição de 2º, 5º e 8º ano, observaram-se 

resultados diversos. No 2º ano os resultados obtidos situaram-se ligeiramente abaixo da média 

nacional, no 5º ano superaram a média nacional e no 8º ano estiveram claramente abaixo da 

média nacional. Estes resultados confirmam as tendências que era habitual observar nos 

resultados externos do 4º, 6º e 9º ano, pelo que devem ser reforçados os mecanismos 

tendentes a minorar os diferenciais, nomeadamente ao nível do 3º ciclo. 

Os objetivos e metas propostas relativas ao abandono escolar e indisciplina foram 

totalmente cumpridas. 

Consideram-se pontos fortes: 

 Mecanismo de autoavaliação do agrupamento; 

 Resiliência na adaptação às mudanças; 

 Organização da ação do Agrupamento orientada para a promoção da 

sequencialidade das aprendizagens; 
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 A ação do Agrupamento orientada para o combate ao abandono, com 

expressão nos diversificados clubes e projetos; 

 Organização da ação do Agrupamento orientada para o desenvolvimento de 

projetos transversais; 

 A versatilidade dos nossos recursos humanos; 

 A gestão dos recursos humanos centrada nas pessoas e nas suas competências 

profissionais; 

 Participação/colaboração das Associações de Pais/outros Encarregados de 

Educação (de todo o Agrupamento); 

 Parcerias em vigor, nomeadamente as respeitantes à Equipa de Integração 

Escolar 

 Integração da Escola na Rede de Bibliotecas Escolares e no Plano Nacional de 

Leitura; 

 Reforço da articulação entre docentes; 

 As mais-valias resultantes da parceria com a FPCEUP. 

 

Consideram-se pontos fracos: 

 Competências médias exibidas pelos alunos ao nível do português; 

 Insuficiência de recursos humanos; 

 A manutenção de resultados positivos no 3º ciclo; 

 As dinâmicas organizacionais dos apoios educativos prestados aos alunos, que 

produzem resultados insatisfatórios em função dos recursos aplicados; 

 Promoção insuficiente de percursos diversificados para os alunos, em especial 

com insucesso escolar e NEE; 

 Participação dos alunos na construção do projeto educativo. 

 

Consideram-se oportunidades: 

 Recursos TEIP e autonomia; 

 Instituições locais, 

 A possibilidade de colocação de recursos humanos jovens, capazes de 

corporizar e dinamizar as metas do projeto TEIP. 
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Consideram-se ameaças / constrangimentos: 

 Redução do número de alunos. 

 A dificuldade em garantir o número de alunos necessário à abertura de ofertas 

curriculares alternativas; 

 Elevada taxa de emigração com a desestruturação das relações familiares; 

 Elevado número de alunos com NEE; 

 Elevada percentagem de alunos com ASE; 

 Contexto socioeconómico do meio envolvente. 

 

 

Souselo, 27 de outubro de 2017 

 


