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GLOSSÁRIO DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

1.º C - Departamento de 1.º Ciclo  

APE - Associação País e Encarregados de Educação 

APEL - Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato 

CG – Conselho Geral 

CP – Conselho Pedagógico 

CRTIC – Centro de Recursos TIC para a Educação Especial 

DCSH – Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

DE – Departamento de Expressões 

DMCE – Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

DPLE - Departamento de Português e Línguas Estrangeiras 

DT - Diretor de Turma 

EAI - Equipa de Avaliação Interna 

EMAEI - Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 

PAA - Plano Anual de Atividades 

PAPI – Plano de Acompanhamento Pedagógico Individual  

PCA – Percursos Curriculares Alternativos 

PEA – Projeto Educativo de Agrupamento 

PEI - Programa Educativo individual 

PES - Projeto Educação para a Saúde  

PIA – Plano Individual do Aluno?? 

PIEF - Programa Integrado de Educação e Formação 

PIT - Plano individual de transição 

Pré - Departamento de Pré-escolar  

PSP - Polícia de Segurança Pública 

RAS - Rede de Apoio Social 

RTP - Relatório Técnico-pedagógico 

SIP – Sala Intervenção Pedagógica 

STEP – Serviço Técnico Especializado Psicossociopedagógico 

TEIP DSRLVT (Territórios Educativos de Intervenção Prioritária - Direção de Serviços Região 

Lisboa e Vale do Tejo) 

TIL – Técnica de Intervenção Local 
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1. INTRODUÇÃO 

O Relatório Final de Avaliação do Projeto Educativo do Agrupamento (PEA) que, aqui, vos 

apresentamos pretende descrever a monitorização e avaliação realizada pela Equipa de 

Avaliação Interna (EAI). Apresenta as conclusões e recomendações de uma avaliação 

específica, que fornece uma base de apoio (resultados) facilitadora do crescimento e da 

melhoria do nosso Agrupamento. Embora a avaliação seja um processo contínuo, o “final” 

usado neste relatório põe termo a esta atividade avaliativa. 

É de considerável importância, evocar as disposições do DL 31/2002, de 20 de dezembro 

que a EAI manteve presente, ao longo deste processo avaliativo, de modo a identificar o 

grau de concretização do PEA. 

Não cabe aqui, a descrição do PEA, mas é imperativo uma menção à relevância dos seus 

princípios orientadores e do seu quadro referencial estratégico como instrumento de 

orientação e gestão da nossa organização educativa. 

Previsto no PEA, o acompanhamento, monitorização e avaliação do projeto, indica que: 

O controlo e a garantia da qualidade dos processos e dos resultados deverão ser assegurados 

através dos seguintes procedimentos:  

1. Domínio Metodológico  

i) Adoção de procedimentos metodológicos que garantam o rigor científico do trabalho a 

desenvolver (triangulação de fontes, métodos, sujeitos e dados e monitorização e regulação 

sistemáticas, com vista à (re)orientação do trabalho para os objetivos traçados);  
ii) Acompanhamento e monitorização dos indicadores com vista à concretização dos critérios de 

sucesso;  

iii) Construção de listas de verificação da qualidade dos processos e produtos;  

iv) Avaliação intercalar (a meio da implementação do PEA), sob coordenação da comissão de 

acompanhamento do projeto e com a participação da comissão da avaliação interna;  

v) Construção e aplicação de questionários de satisfação aos principais intervenientes escolares 

(amostra);  

vi) Realização de grupos de discussão focalizada com os agentes envolvidos na conceção e 

desenvolvimento do projeto educativo.  

 

2. Domínio Organizacional  

i) Constituição de uma comissão especializada do projeto, responsável por acompanhar, 

monitorizar e avaliar a qualidade do trabalho desenvolvido trimestralmente;  

ii) Equipa de avaliação interna que assegura e monitoriza a execução das ações previstas no 

projeto, devendo elaborar relatórios anuais;  

iii) Parecer anual do Conselho Pedagógico relativo à execução do Projeto Educativo do 

Agrupamento;  

iv) Avaliação intermédia e final da consecução do Projeto Educativo do Agrupamento realizado 

pelo Conselho Geral do Agrupamento. 

 

(Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato, 2016-2020, p. 66; 67) 
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Trata-se de um processo reflexivo, colaborativo, formativo e inclusivo focado na melhoria 

escolar e que se fundamentou na avaliação do: 

 grau de concretização do Projeto Educativo do Agrupamento (PEA); 

 nível de execução de atividades (proporcionadoras de climas e ambientes 

educativos capazes de gerarem a melhoria da qualidade do sistema educativo e o 

desenvolvimento integral da personalidade das crianças e alunos); na avaliação do 

desempenho dos órgãos de administração e gestão do Agrupamento (abrangendo o 

funcionamento das estruturas escolares de gestão e de orientação educativa, o 

funcionamento administrativo, a gestão de recursos e a visão inerente à ação 

educativa, enquanto projeto e plano de atuação); 

 sucesso escolar e da prática de uma cultura de colaboração entre os membros da 

comunidade educativa.  
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2. METODOLOGIA  

Na continuidade das referências metodológicas expressas, na citação, do PEA, no ponto 

1.Introdução relata-se, aqui, de forma mais exaustiva os procedimentos metodológicos 

adotados pela EAI, de forma a garantir o rigor científico deste relatório. 

 

Para o nível de consecução de cada um dos seus objetivos nos três eixos. 

Para dar resposta a dois dos objetivos (E2-P5-O1 e E3-P1-O1) foi necessário proceder à 

atualização de inquéritos e definição de critérios de aplicação, dos mesmos, ao público-alvo. 

Posteriormente os inquéritos foram aplicados aos alunos (do 4.º ao 9.º ano), encarregados de 

educação, professores, técnicos administrativos e assistentes operacionais.  

Para a realização do presente relatório a EAI procedeu à triangulação dos dados recolhidos nos 

relatórios referidos nas fontes de consulta bibliográficas e nos questionários aplicados aos 

diferentes elementos da comunidade educativa. 
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EQUIPA DE AVALIAÇÃO INTERNA 

A atual equipa que, procedeu à análise de todos os dados recolhidos, no ano anterior e é 

responsável pelo relatório que agora se apresenta, é constituída pelos seguintes elementos: 

 

Agostinha Silva 
– Docente/ Coordenadora dos Projetos de Desenvolvimento Curricular 

– grupo de recrutamento 500 

Ana Paiva 
– Docente/Coordenadora dos Diretores de Turma 

– grupo de recrutamento 510  

Ana Paula Horta 
– Educadora de Infância 

– grupo de recrutamento 100  

Graça Landeiro 
- Docente/Membro Docente do Conselho Geral  

– grupo de recrutamento 110 

Maria Antónia 

Pires 

– Docente/Coordenadora do Plano de Melhoria TEIP 

– grupo de recrutamento 230 

Marta Barroso 
- Docente 

- grupo de recrutamento 520 

Luísa Lázaro 

- Docente/ Coordenadora do Departamento Ciências Sociais e Humanas 

(DCSH) 

– grupo de recrutamento 400 

Pedro Pereira 

– Docente/Coordenador do Departamento de Matemática e Ciências 

Experimentais (DMCE)  

- grupo de recrutamento 520 

Teodora Sande 
– Docente/Coordenadora da Equipa de Avaliação Interna (EAI) 

– grupo de recrutamento 500 

Maria Manuela 

Vieira Lajoto 
– Assistente Técnica 

Inês Torres – Coordenadora dos Assistentes Operacionais 

João Monsanto – Representante dos Pais/Encarregados de Educação 

 

Durante a realização do presente relatório foi dado conhecimento e solicitada a colaboração a 

todos os elementos da EAI quer presencialmente quer via correio eletrónico. 
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Quadros resumo da consecução dos Objetivos do Projeto Educativo do Agrupamento 

Eixo 1a: Melhoria do Ensino e da Aprendizagem Consecução dos Objetivos 

P1 - Qualidade no 
processo Ensino-
Aprendizagem e 

sucesso educativo 

Obj1. Implementar um modelo pedagógico que desenvolva nas crianças e nos alunos de todos os ciclos 
a sua capacidade emocional e intelectual. 

Alcançado 

Obj2. Implementar uma metodologia de trabalho em sala de aula assente em práticas de 
diferenciação pedagógica como estratégias sistemáticas de promoção de melhoria das aprendizagens. 

Alcançado 

Obj3. Implementar uma metodologia nos conselhos de turma que permita apresentar propostas de 
concretização de atividades diferenciadas para os alunos de modo a desenvolver as suas capacidades 
emocionais e intelectuais. 

Alcançado 

P2 - Práticas eficazes 
de inclusão educativa 

e social 

Obj1. Promover desenvolvimento e aprendizagens às crianças apoiadas pela Intervenção Precoce na 
Infância (0-6 anos). 

 Intervir nos contextos naturais em função das especificidades de cada criança;  

 Partilhar informação/conhecimento com as famílias e profissionais que intervêm junto das crianças;  

 Identificar atividades e rotinas como oportunidades de aprendizagem para a criança. 

Alcançado 

Obj2. Definir práticas eficazes de inclusão educativa e social das crianças e jovens com Necessidades 
Educativas Específicas (NEE). 

 Aumentar os níveis de atividade e participação das crianças e jovens com NEE, em diferentes 
contextos inclusivos. 

 Garantir a aplicação e implementação dos Planos Individuais de Transição (PIT), em contextos de 
vida, adequados às necessidades, interesses e expetativas dos alunos com mais de 15 anos de idade. 

Alcançado 

P3 - Articulação de 
metodologias, saberes 

e competências 

Obj1. Articular metodologias entre ciclos. Alcançado 

Obj2. Articular saberes e competências no ciclo e interciclos. Alcançado 

P4 - Avaliação dos 
processos e resultados 
da aprendizagem dos 

alunos. 

Obj1. Efetuar uma avaliação formativa reguladora da aprendizagem. Alcançado 

Obj2. Promover a valorização da qualidade e do sucesso educativo. Parcialmente Alcançado 
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Calendarização 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

P1 

Obj1       

Obj2         

Obj3         

P2 
Obj1         

Obj2         

P3 
Obj1        

Obj2        

P4 
Obj1        

Obj2         
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Eixo 1b: Prevenção do Abandono, Absentismo e Indisciplina Consecução dos Objetivos 

P1 – A educação em 
valores como projeto 

de vida 

Obj1. Desenvolver a identidade do aluno para que o mesmo se reconheça como um ser social, 
tornando-o um cidadão capaz de conviver harmoniosamente na sociedade com as diferenças e 
respeitando o convívio social. 

Alcançado 

Obj2. Promover no aluno comportamentos que sejam a expressão de valores pessoais, sociais e 
morais, tornando-o ciente de suas escolhas, que reflitam no seu caráter. 

Alcançado 

Obj3. Promover a educação na cidadania. Alcançado 

P2 - Prevenção do 
Abandono, Absentismo 

e Indisciplina 

Obj1. Desenvolver mecanismos de gestão de conflitos em contexto sala de aula e fora da sala de aula. 
(Pessoal docente). 

Alcançado 

Obj2. Desenvolver mecanismos de gestão de conflitos em contexto escolar (Pessoal não docente). Alcançado 

Obj3. Estabelecer compromissos entre os diversos intervenientes no processo educativo. Não Alcançado 

Obj4. Promover a formação integral do aluno. Alcançado 

 
 

Calendarização 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

P1 

Obj1         

Obj2         

Obj3         

P2 

Obj1         

Obj2         

Obj3         

Obj4         
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Eixo 2: Gestão e Organização Consecução dos Objetivos 

P1 - Consolidar uma gestão 
estratégica com base numa 
cultura participativa e de 

responsabilidade 

Obj1. Elaborar/atualizar os documentos estruturantes e orientadores do Agrupamento. Alcançado 

Obj2. Operacionalizar a visão, a missão e os valores da organização. Alcançado 

P2 - Garantir práticas de 
racionalização dos recursos 

humanos, físicos, materiais e 
financeiros do Agrupamento 

Obj1. Garantir uma gestão racional dos recursos humanos do Agrupamento, otimizando o 
funcionamento dos serviços. 

Alcançado 

Obj2. Garantir a gestão dos recursos financeiros, físicos e materiais do Agrupamento de forma 
a responder, eficaz e eficientemente, às necessidades. 

Alcançado 

P3 - Garantir a 
operacionalização de uma 

liderança educacional 
centrada na aprendizagem 

Obj1. Implementar uma metodologia de liderança do professor em contexto de sala de aula 
como facilitador de aprendizagem/tutor. 

Alcançado 

Obj2. Operacionalizar a liderança educacional das estruturas intermédias centrada na 
melhoria do processo ensino aprendizagem. 

Alcançado 

Obj3. Operacionalizar uma liderança educacional partilhada e formativa. Alcançado 

P4 - Garantir a formação de 
comunidades de aprendizagem 

profissional como forma de 
melhoria do processo ensino 

aprendizagem 

Obj1. Garantir a formação de comunidades de aprendizagem profissional. Alcançado 

P5 - Consolidar uma cultura de 
Agrupamento promotora da 

sua identidade 

Obj1. Garantir a promoção de uma cultura de Agrupamento adequada ao perfil e necessidades 
da Comunidade Educativa. 

Alcançado 

P6 - Garantir a 
operacionalização das 
dinâmicas de melhoria 

educacional no Agrupamento 

Obj1. Garantir a avaliação e a regulação da atividade do Agrupamento como um mecanismo 
de melhoria educacional. 

Alcançado 

Obj2. Consolidar dinâmicas de melhoria da eficácia do Agrupamento. Alcançado 
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Calendarização 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

P1 
Obj1         

Obj2      

P2 
Obj1         

Obj2         

P3 

Obj1       

Obj2       

Obj3        

P4 Obj1        

P5 Obj1         

P6 
Obj1        

Obj2        
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Eixo 3: Relação Escola-Famílias-Comunidade e Parcerias Consecução dos Objetivos 

P1 - Relação do 
Agrupamento com a 

comunidade educativa 

Obj1. Promover uma entidade organizacional aberta e comprometida com o meio envolvente. Parcialmente alcançado 

Obj2. Promover ações de melhoria do percurso do processo educativo com os diversos agentes 
educativos. 

Alcançado 

P2 - Envolvimento da 
Comunidade na vida do 

Agrupamento 
Obj1. Promover espaços de participação proactiva de toda a comunidade. Alcançado 

P3 - Integração do 
Agrupamento na 

comunidade local/ 
regional/ nacional/ 

internacional 

Obj1. Estabelecer parcerias para a partilha de recursos e serviços. Alcançado 

Obj2. Projetar o Agrupamento para além da comunidade em que se insere. Alcançado 

 

Calendarização 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

P1 
Obj1         

Obj2         

P2 Obj1         

P3 
Obj1         

Obj2         
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Consecução dos Objetivo do Projeto Educativo do Agrupamento 

Eixo 1a: Melhoria do Ensino e da Aprendizagem 

P1 - Qualidade no processo Ensino-Aprendizagem e sucesso educativo 

Obj1. Implementar um modelo pedagógico que desenvolva nas crianças e nos alunos de todos os ciclos a sua capacidade emocional e intelectual. (E1a-P1-O1) 

Indicadores 

Ciclo de 

Ensino/ 

Disciplina 

Critérios de sucesso 

Dados 

de 

Partida 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Esperado 

Resultado 

Alcançado 1 

Turmas envolvidas 

1.º Ciclo 

Sem 

dados 

Recolha de dados não prevista para 

2016/2017 e 2017/2018 

1.º ano Todas do 1.º C Sim 

2.º Ciclo 5.º ano Todas do 2.º C Sim 

3.º Ciclo 7.º ano Todas do 3.º C Sim
 

Realização de atividades 

desenvolvidas nas turmas que 

promovam a capacidade 

emocional e intelectual. 

1.º Ciclo 

Sem 

dados 

1.º ano Todas do 1.º C Sim 

2.º Ciclo 5.º ano Todas do 2.º C Sim 

3.º Ciclo 7.º ano Todas do 3.º C Sim 

Consecução do Objetivo Alcançado Alcançado 

 

 

                                                           
1 Trabalho desenvolvido pelas Equipas Pedagógicas e Coordenações de Ano, do Pré-escolar ao 9.º Ano. 
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P1 - Qualidade no processo Ensino-Aprendizagem e sucesso educativo 

Obj1. Implementar um modelo pedagógico que desenvolva nas crianças e nos alunos de todos os ciclos a sua capacidade emocional e intelectual. (E1a-P1-O1) 

Análise Crítica 
Consecução do 

Objetivo 

 
O Agrupamento garantiu a implementação deste objetivo através do funcionamento de equipas pedagógicas em todos os anos de escolaridade, 

pelo que, deve ser dada continuidade a esta boa prática. 

Alcançado 
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Obj2. Implementar uma metodologia de trabalho em sala de aula assente em práticas de diferenciação pedagógica como estratégias sistemáticas de promoção 

de melhoria das aprendizagens. (E1a-P1-O2) 

Indicadores 

Ciclo de 

Ensino/ 

Disciplina 

Critérios de sucesso 

Dados de 

Partida 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Esperado 

Resultado 

Alcançado 2 

Turmas envolvidas 

1.º Ciclo 
Sem 

dados 

Recolha de dados não prevista para 

2016/2017 e 2017/2018 

1.º e 2.º anos Todas do 1.º C Todas do 1.º Ciclo 

2.º Ciclo 5.º ano Todas do 2.º C Todas do 2.º Ciclo 

3.º Ciclo 7.º ano Todas do 3.º C Todas do 3.º Ciclo 

Realização de atividades 

desenvolvidas nas turmas 

envolvidas 

1.º Ciclo 
Sem 

dados 

1.º e 2.º anos Todas do 1.º C Todas do 1.º Ciclo 

2.º Ciclo 5.º ano Todas do 2.º C Todas do 2.º Ciclo 

3.º Ciclo 7.º ano Todas do 3.º C Todas do 3.º Ciclo 

Distância da taxa de sucesso 

externo para o valor nacional 

3.º C – Port -6,63% 2,42% -14,64% -7,06% >0,00% 

Não se realizaram 

Provas Finais 

3.º C – Mat -16,18% -20,65% -27,52% -14,09% >0,00% 

Distância da classificação média 

externa para o valor nacional 

3.º C – Port -0,09 -0,09 -0,40 -0,58 >0,00 

3.º C – Mat -0,35 -0,59 -0,67 -0,85 >0,00 

Taxa de insucesso escolar 

1.º Ciclo 6,31% 4,29% 4,83% <7,50% <7,50% 5,59% 

2.º Ciclo 16,72% 6,09% 3,93% <7,50% <7,50% 5,03% 

3.º Ciclo 21,84% 8,29% 2,44% <7,50% <7,50% 2,57% 

Consecução do Objetivo Não Alcançado Alcançado Alcançado 

  

                                                           
2
 Trabalho colaborativo desenvolvido nas Equipas Pedagógicas e Coordenações de Ano, do Pré-escolar ao 9.º Ano 
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P1 - Qualidade no processo Ensino-Aprendizagem e sucesso educativo 

Obj2. Implementar uma metodologia de trabalho em sala de aula assente em práticas de diferenciação pedagógica como estratégias sistemáticas de 

promoção de melhoria das aprendizagens. (E1a-P1-O2) 

Análise Crítica 
Consecução do 

Objetivo 

Dos 5 indicadores previstos para análise deste objetivo, verifica-se que em 3 deles os resultados esperados foram alcançados. Porém, para os 

indicadores “Distância da taxa de sucesso externo para o valor nacional” e “Distância da classificação média externa para o valor nacional”, 

não foram recolhidos dados em virtude da situação de pandemia vivida a nível nacional. O histórico de dados mantem-se sempre em valores 

aquém do esperado. A introdução de práticas de monitorização nos Planos de Acompanhamento Pedagógico Individual (PAPI) dos alunos vai ao 

encontro das sugestões fornecidas aquando da realização do relatório intermédio. 

Alcançado 
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Obj3. Implementar uma metodologia nos conselhos de turma que permita apresentar propostas de concretização de atividades diferenciadas para os alunos 

de modo a desenvolver as suas capacidades emocionais e intelectuais. (E1a-P1-O3) 

Indicadores 

Ciclo de 

Ensino/ 

Disciplina 

Critérios de sucesso 

Dados de 

Partida 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Esperado 

Resultado 

Alcançado 

Turmas onde é 

implementada a nova 

metodologia 

2.º Ciclo 

Sem 

dados 

Turma 5.ºC Todas do 2.º Ciclo Todas do 2.º Ciclo Todas do 2.º Ciclo Todas do 2.º Ciclo 

3.º Ciclo Turma 7.ºC Todas do 3.º Ciclo Todas 3.º Ciclo Todas do 3.º Ciclo Todas do 3.º Ciclo 

Consecução do Objetivo Alcançado Alcançado Alcançado 

 

P1 - Qualidade no processo Ensino-Aprendizagem e sucesso educativo 

Obj3. Implementar uma metodologia nos conselhos de turma que permita apresentar propostas de concretização de atividades diferenciadas para os alunos 

de modo a desenvolver as suas capacidades emocionais e intelectuais. (E1a-P1-O3) 

Análise Crítica 
Consecução do 

Objetivo 

A metodologia foi alargada a todas as turmas do agrupamento, pelo que o objetivo foi alcançado. Porém deverá agora o Agrupamento 

apostar em práticas de monitorização das mesmas para aferir sobre o seu impacto.  
Alcançado 
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Eixo 1a: Melhoria do Ensino e da Aprendizagem 

P2 - Práticas eficazes de inclusão educativa e social 

Obj1. Promover desenvolvimento e aprendizagens às crianças apoiadas pela Intervenção Precoce na Infância (0-6 anos). (E1a-P2-O1) 

• Intervir nos contextos naturais em função das especificidades de cada criança;  

• Partilhar informação/conhecimento com as famílias e profissionais que intervêm junto das crianças; 

• Identificar atividades e rotinas como oportunidades de aprendizagem para a criança. 

Indicadores 

Ciclo de 

Ensino/ 

Disciplina 

Critérios de sucesso 

Dados de 

Partida 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Esperado 

Resultado 

Alcançado 

Grau de satisfação dos 

encarregados de educação 
Global 

Sem 

dados 

Recolha de dados 

não prevista para 

2016/2017 

Sim Sim Sim Sim 

Consecução do Objetivo Alcançado Alcançado Alcançado 

 

P2 - Práticas eficazes de inclusão educativa e social 

Obj1. Promover desenvolvimento e aprendizagens às crianças apoiadas pela Intervenção Precoce na Infância (0-6 anos). (E1a-P2-O1) 

Análise Crítica 
Consecução do 

Objetivo 

O indicador em análise neste objetivo passou a contemplar um instrumento de recolha de informação aos encarregados de educação de 

onde foi possível verificar um elevado grau de satisfação pelo serviço prestado. Esta recolha está de acordo com a recomendação efetuada 

no relatório intermédio 

Alcançado 
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Obj2. Definir práticas eficazes de inclusão educativa e social das crianças e jovens com Necessidades Educativas Específicas (NEE). (E1a-P2-O2) 

Indicadores 

Ciclo de 

Ensino/ 

Disciplina 

Critérios de sucesso 

Dados de 

Partida 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Esperado 

Resultado 

Alcançado 

Recolha da taxa de participação das 

crianças e jovens nas atividades do 

grupo/turma 

Global 
Sem 

dados 

Recolha de 

dados não 

prevista para 

2016/2017 

Sim Sim Sim 
Sim 

(100%) 

Recolha da taxa de concretização 

dos objetivos de aprendizagem do 

Plano Educativo Personalizado 

Global 
Sem 

dados 
Sim Sim Sim 

Sim 

(92%) 

Recolha da taxa de alunos que 

transitaram de ciclo de ensino 
Global 

Sem 

dados 
Sim Sim Sim 

Sim 

(96%) 

Recolha da taxa de alunos com 

Plano Individual de Transição 
Global 

Sem 

dados 
Sim Sim Sim 

Sim 

(7%) 

Grau de satisfação dos encarregados 

de educação 
Global 

Sem 

dados 
Sim Sim Sim 

Sim 

(95%) 

Consecução do Objetivo Alcançado Alcançado Alcançado 
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P2 - Práticas eficazes de inclusão educativa e social 

Obj2. Definir práticas eficazes de inclusão educativa e social das crianças e jovens com Necessidades Educativas Específicas (NEE). (E1a-P2-O2) 

Análise Crítica 
Consecução do 

Objetivo 

Seguindo as orientações efetuadas no relatório intermédio, foi efetuada uma recolha de dados mensuráveis para que se pudesse aferir 

sobre o impacto das práticas implementadas, indo além do que estava preconizado no projeto educativo. 

Destaca-se: 

No 2.º indicador a existência de apenas 1 aluno que não concretizou os objetivos de aprendizagem do PEI 

No 3.º indicador, apenas 3 alunos não transitaram 

No 4.º indicador, apenas 5 alunos apresentam PIT, no universo total de alunos. 

Alcançado 
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Eixo 1a: Melhoria do Ensino e da Aprendizagem 

P3 - Articulação de metodologias, saberes e competências 

Obj1. Articular metodologias entre ciclos. (E1a-P3-O1) 

 

Indicadores 

Ciclo de 

Ensino/ 

Disciplina 

Critérios de sucesso 

Dados de 

Partida 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Esperado 

Resultado 

Alcançado 

Número de 

iniciativas/atividades de 

articulação promovidas no 

agrupamento. 

Global 
Sem 

dados 

Recolha de dados 

não prevista para 

2016/2017 

6 ≥1 ≥1 7 

Consecução do Objetivo Alcançado Alcançado Alcançado 

 

P3 - Articulação de metodologias, saberes e competências 

Obj1. Articular metodologias entre ciclos. (E1a-P3-O1) 

Análise Crítica 
Consecução do 

Objetivo 

Esta prática tem vindo a ser desenvolvida com claras melhorias na articulação de metodologias, sendo de manter e alargar, ainda mais, o 

seu âmbito de ação. 
Alcançado 
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Obj2. Articular saberes e competências no ciclo e interciclos. (E1a-P3-O2) 

Indicadores 

Ciclo de 

Ensino/ 

Disciplina 

Critérios de sucesso 

Dados de 

Partida 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Esperado 

Resultado 

Alcançado 

Número de 

iniciativas/atividades de 

articulação promovidas no 

agrupamento. 

Global 
Sem 

dados 

Recolha de dados 

não prevista para 

2016/2017 

49 ≥1 ≥1 33 

Consecução do Objetivo Alcançado Alcançado Alcançado 

 

 

P3 - Articulação de metodologias, saberes e competências 

Obj2. Articular saberes e competências no ciclo e interciclos. (E1a-P3-O2) 

Análise Crítica Consecução do Objetivo 

Esta prática tem vindo a ser desenvolvida com claras melhorias na articulação vertical do currículo, sendo de manter e alargar, 

ainda mais, o seu âmbito de ação. 

Propõe-se a inclusão desta articulação nas planificações disciplinares de forma mais frequente e objetiva. 

Alcançado 
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Eixo 1a: Melhoria do Ensino e da Aprendizagem 

P4 - Avaliação dos processos e resultados da aprendizagem dos alunos 

Obj1. Efetuar uma avaliação formativa reguladora da aprendizagem. (E1a-P4-O1) 

 

Indicadores 

Ciclo de 

Ensino/ 

Disciplina 

Critérios de sucesso 

Dados de 

Partida 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Esperado 

Resultado 

Alcançado 

Redefinição dos critérios de 

avaliação 
Global 

Sem 

dados 
Sim Sim Sim Sim Sim 

Instrumentos de avaliação 

formativa que constituam 

referenciais de um perfil do 

desempenho esperado 

Global 
Sem 

dados 
Sim Sim Sim Sim Sim 

Consecução do Objetivo Alcançado Alcançado Alcançado 

 

P4 - Avaliação dos processos e resultados da aprendizagem dos alunos 

Obj1. Efetuar uma avaliação formativa reguladora da aprendizagem. (E1a-P4-O1) 

Análise Crítica 
Consecução do 

Objetivo 

Verifica-se um caminho de consolidação da avaliação formativa, registando-se uma evolução positiva que se traduz na utilização 

diversificada de instrumentos de regulação da aprendizagem. 
Alcançado 
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Obj2. Promover a valorização da qualidade e do sucesso educativo. (E1a-P4-O2) 

Indicadores 

Ciclo de 

Ensino/ 

Disciplina 

Critérios de sucesso 

Dados de 

Partida 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Esperado 

Resultado 

Alcançado 

Taxa de alunos distinguidos 

pelo seu mérito académico em 

todos os ciclos 

1.º Ciclo 9,82% 14% 14% 13% >10% 

Sem dados3 2.º Ciclo 3,48% 3% 7% 6% >5% 

3.º Ciclo 1,79% 2% 3% 3% >3% 

Percentagem de alunos com 

classificação positiva a todas as 

disciplinas 

1.º Ciclo 85,41% 87% 84% 80,16% >95,00% 88,30% 

2.º Ciclo 56,30% 65% 67% 65,52% 72,30% 77,65% 

3.º Ciclo 45,64% 50% 51% 50,20% 61,64% 51,84% 

Consecução do Objetivo Parcialmente alcançado 
Parcialmente 

alcançado 
Parcialmente alcançado 

 

P4 - Avaliação dos processos e resultados da aprendizagem dos alunos 

Obj2. Promover a valorização da qualidade e do sucesso educativo. (E1a-P4-O2) 

Análise Crítica 
Consecução do 

Objetivo 

Considera-se que o objetivo foi parcialmente alcançado, pois verifica-se uma melhoria nos 3 ciclos relativamente aos dados de partida. 

Importa refletir sobre os dados observados e tomar medidas que promovam a qualidade do sucesso educativo assim como o impacto das 

diversas ações neste objetivo. 

Parcialmente alcançado 

  

                                                           
3
 Não foram apurados alunos para o QMVE (por decisão do CP face à condição de pandemia) 
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Eixo 1b: Prevenção do Abandono, Absentismo e Indisciplina 

P1 – A educação em valores como projeto de vida 

Obj1. Desenvolver a identidade do aluno para que o mesmo se reconheça como um ser social, tornando-o um cidadão capaz de conviver harmoniosamente na 

sociedade com as diferenças e respeitando o convívio social. (E1b-P1-O1) 

Indicadores 

Ciclo de 

Ensino/ 

Disciplina 

Critérios de sucesso 

Dados de 

Partida 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Resultado 
Alcançado 

Resultado 
Alcançado 

Resultado 
Alcançado 

Resultado 
Esperado 

Resultado 
Alcançado 

Taxa de alunos sem faltas de 

assiduidade injustificadas 
Global Sem dados 

Recolha de dados 

não prevista para 

2016/2017 

62% 60,4% ≥30% 75,83 

Taxa de alunos sem 

participações disciplinares/ 

ocorrências 

Global Sem dados 89% 82,3% ≥45% 80,71 

Número de medidas 

disciplinares por aluno 
Global 0,29 0,26 0,13 0,18 0,13 0,04 

Número de alunos 

reincidentes em situações 

de indisciplina 

1.º Ciclo Sem dados 14 1 13 <10 2 

2.º e 3.º 

Ciclo 
59 37 27 67 <50 44 

Consecução do Objetivo Alcançado 
Parcialmente 

alcançado 
Alcançado 
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P1 – A educação em valores como projeto de vida 

Obj1. Desenvolver a identidade do aluno para que o mesmo se reconheça como um ser social, tornando-o um cidadão capaz de conviver harmoniosamente 

na sociedade com as diferenças e respeitando o convívio social. (E1b-P1-O1) 

Análise Crítica 
Consecução do 

Objetivo 

Considera-se que o objetivo foi alcançado e regista-se uma evolução positiva nos dados dos indicadores. 

Há a salientar que os dados recolhidos refletem a realidade escolar até 13 de março, data em que foi encerrado o ensino presencial.  

Foram desenvolvidas outras atividades/projetos que, não estando diretamente relacionados com os indicadores previstos, contribuíram 

claramente para a consecução deste objetivo, tanto a nível do ensino presencial como do ensino à distância, de acordo com o Quadro de 

Evidências Ib. 

 

 Alcançado 
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Obj2. Promover no aluno comportamentos que sejam a expressão de valores pessoais, sociais e morais, tornando-o ciente de suas escolhas, que reflitam no 

seu caráter. (E1b-P1-O2) 

Indicadores 

Ciclo de 

Ensino/ 

Disciplina 

Critérios de sucesso 

Dados de 

Partida 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Valor Alcan 
Resultado 
Alcançado 

Resultado 
Alcançado 

Resultado 
Esperado 

Resultado 
Alcançado 

Número de alunos envolvidos 

em atividades promovidas pelo 

Agrupamento como voluntários/ 

colaboradores 

Global 
Sem 

dados 

Recolha de dados 

não prevista para 

2016/2017 

221 ≥200 ≥300 ≥300 

Número de alunos no Quadro 

de Valor 
Global 5 2 2 2 ≥13 Sem dados4 

Consecução do Objetivo Parcialmente Alcançado 
Parcialmente 

alcançado 
Alcançado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Não foram apurados alunos para o QMVE (por decisão do CP face à condição de pandemia) 
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P1 – A educação em valores como projeto de vida 

Obj2. Promover no aluno comportamentos que sejam a expressão de valores pessoais, sociais e morais, tornando-o ciente de suas escolhas, que reflitam no 

seu caráter. (E1b-P1-O2) 

Análise Crítica 
Consecução do 

Objetivo 

O objetivo foi alcançado no ano letivo 2019/2020.  

Apesar do encerramento do ensino presencial a 13 de março, foi possível a concretização de atividades inicialmente planificadas que deram 

resposta a este objetivo. O indicador “número de alunos envolvidos em atividades promovidas pelo Agrupamento como voluntários/ 

colaboradores” só reflete os dados das atividades realizadas até aquela data. O indicador “Número de alunos no Quadro de Valor” só é 

apurado após avaliação final do 3.º período; perante a modalidade de Ensino à Distância, foi decidido pelo Conselho Pedagógico, em abril de 

2020, o seu não apuramento no presente ano letivo. 

Alcançado 
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Obj3. Promover a educação na cidadania. (E1b-P1-O3) 

Indicadores 

Ciclo de 

Ensino/ 

Disciplina 

Critérios de sucesso 

Dados de 

Partida 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 
2019/2020 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Esperado 

Resultado 

Alcançado 

Realização de atividades nos 

vários níveis de ensino que 

promovam a educação para a 

cidadania 

Global 
Sem 

dados 

Recolha de dados 

não prevista para 

2016/2017 

Sim Sim Sim Sim5 

Atividades no âmbito da 

Educação Sexual e da Educação 

para a Saúde 

1.º e 2.º Ciclos ≥6 6 6 ≥6 ≥6 ≥66 

3.º Ciclo ≥12 12 12 ≥12 ≥12 ≥126 

Geral 2 5 

1.ºA – 9 
2.ºA – 11 
3.ºA – 16 
4.ºA – 8 
5.ºA – 24 
6.ºA – 33 
7.ºA – 21 
8.ºA – 21 
9.ºA - 37 

≥4 5 ≥57 

Número de atividades de outros 

âmbitos 
Global 

Sem 

dados 

Recolha de dados 

não prevista para 

2016/2017 

1.ºA – 23 
2.ºA – 36 
3.ºA – 25 
4.ºA – 24 
5.ºA – 54 
6.ºA – 70 
7.ºA – 25 
8.ºA – 59 
9.ºA - 63 

≥1 ≥1 ≥17 

Critérios de sucesso Alcançado Alcançado Alcançado 

                                                           
5
 Foi garantida a realização das atividades nos vários níveis de ensino 

6
 Foi cumprida a carga horária anual por turma de Educação Sexual em 19/20 

7
 PAA 
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P1 – A educação em valores como projeto de vida 

Obj3. Promover a educação na cidadania. (E1b-P1-O3) 

Análise Crítica 
Consecução 

do Objetivo 

Considera-se que o objetivo foi alcançado tendo em conta que as ações previstas foram concretizadas.  

Há a salientar que as recomendações, emanadas por esta equipa no relatório anterior, no âmbito deste objetivo, foram concretizadas, facto que 

foi possível verificar pela análise dos dados recolhidos no questionário, aplicado no final do ano letivo 2019/2020.  

Refere-se ainda, que foram desenvolvidas outras atividades/projetos que, não estando diretamente relacionados com os indicadores previstos, 

contribuíram claramente para a consecução deste objetivo, de acordo com o Quadro de Evidências Ib. 

Alcançado 
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Eixo1b: Prevenção do Abandono, Absentismo e Indisciplina 

P2 - Prevenção do Abandono, Absentismo e Indisciplina 

Obj1. Desenvolver mecanismos de gestão de conflitos em contexto sala de aula e fora da sala de aula. (Pessoal docente). (E1b-P2-O1) 

Indicadores 

Ciclo de 

Ensino/ 

Disciplina 

Critérios de sucesso 

Dados de 

Partida 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Esperado 

Resultado 

Alcançado 

Número de ocorrências de 

indisciplina na sala de aula 

1.º Ciclo 9 66 19 46 <10 10 

2.º e 3.º 

Ciclos 
294 322 52 330 <250 239 

Registo de partilha de boas 

práticas no âmbito da 

gestão de conflitos  

Global Sem dados 

Recolha de dados 

não prevista para 

2016/2017 

Sim Sim Sim Sim 

Consecução do Objetivo Alcançado Não alcançado Alcançado 
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P2 - Prevenção do Abandono, Absentismo e Indisciplina 

Obj1. Desenvolver mecanismos de gestão de conflitos em contexto sala de aula e fora da sala de aula. (Pessoal docente). (E1b-P2-O1) 

Análise Crítica 
Consecução do 

Objetivo 

Considera-se que o objetivo foi alcançado tendo em conta que as ações previstas foram concretizadas.  

Há a salientar que as recomendações, emanadas por esta equipa no relatório anterior, no âmbito deste objetivo, foram concretizadas, facto que 

foi possível verificar pela análise dos dados recolhidos no questionário, aplicado no final do ano letivo 2019/2020.  

Refere-se ainda, que foram desenvolvidas outras atividades/projetos que, não estando diretamente relacionados com os indicadores previstos, 

contribuíram claramente para a consecução deste objetivo, de acordo com o Quadro de Evidências Ib. 

Alcançado 

 

Obj2. Desenvolver mecanismos de gestão de conflitos em contexto escolar (Pessoal não docente). (E1b-P2-O2) 

Indicadores 

Ciclo de 

Ensino/ 

Disciplina 

Critérios de sucesso 

Dados de 

Partida 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Resultado Alcançado 
Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Esperado 

Resultado 

Alcançado 

Número de ocorrências de 

indisciplina fora da sala de aula 

1.º Ciclo 
Sem 

dados 
8 16 15 <10 6 

2.º e 3.º 

Ciclos 
56 36 34 78 <45 136 

Registo de partilha de boas práticas 

no âmbito da gestão de conflitos  
Global 

Sem 

dados 

Recolha de dados não 

prevista para 2016/2017 
Sim Não Sim Sim 

Consecução do Objetivo Alcançado Não alcançado Alcançado 
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P2 - Prevenção do Abandono, Absentismo e Indisciplina 

Obj2. Desenvolver mecanismos de gestão de conflitos em contexto escolar (Pessoal não docente). (E1b-P2-O2) 

Análise Crítica 
Consecução 

do Objetivo 

Considera-se que, perante os dados recolhidos, o objetivo foi alcançado, tendo havido uma variação distinta ao nível dos diferentes ciclos. Ao 

longo do tempo de vigência do PEA a forma de recolha dos dados foi alterada, estando neste momento a serem englobados todas as ocorrências 

fora da sala de aula independentemente do seu autor. 

Importa também, em momentos futuros, nos instrumentos de recolha destes dados, identificar o autor das participações (discentes, docentes e 

não docentes) para que os dados possam ser diferenciados.  

Alcançado 
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Obj3. Estabelecer compromissos entre os diversos intervenientes no processo educativo. (E1b-P2-O3) 

Indicadores 

Ciclo de 

Ensino/ 

Disciplina 

Critérios de sucesso   

Dados de 

Partida 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Esperado 

Resultado 

Alcançado 

Taxa de interrupção 

precoce do percurso 

escolar 

1.º Ciclo 0,27% 0,17% 0,33% 0,01 0,00% 0,17% 

2.º Ciclo 2,17% 0,28% 0,79% 0,01 0,00% 0,56% 

3.º Ciclo 1,39% 0,80% 0,59% 0,01 0,00% 0,37% 

Taxa de participação dos 

Encarregados de 

Educação nas reuniões 

com os Professores 

Titulares/Diretores de 

Turma 

Pré-

Escolar 
83,93% 80,5% 87% Os dados serão 

apresentados no 

relatório que será 

realizado pela 

Equipa de 

Avaliação Interna 

>90% 78,5% 

1.º Ciclo 79,33% 74,21% 70% >90% 74,3% 

2.º e 3.º 

Ciclos 
64,46% 62,9% 57% 84,46% 65,37% 

Consecução do Objetivo Não Alcançado Alcançado Não Alcançado 
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P2 - Prevenção do Abandono, Absentismo e Indisciplina 

Obj3. Estabelecer compromissos entre os diversos intervenientes no processo educativo. (E1b-P2-O3) 

Análise Crítica 
Consecução do 

Objetivo 

Considera-se que o objetivo não foi alcançado, no entanto verifica-se uma melhoria significativa no primeiro indicador relativamente aos 

dados de partida, em todos os ciclos. No que diz respeito ao segundo indicador, apenas nos 2.º e 3.º ciclos se verifica uma ligeira melhoria 

comparativamente aos dados de partida.  

Não Alcançado 
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Obj4. Promover a formação integral do aluno. (E1b-P2-O4) 

Indicadores 
Ciclo de 
Ensino/ 

Disciplina 

Critérios de sucesso 

Dados 
de 

Partida 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Resultado 
Alcançado 

Resultado 
Alcançado 

Resultado 
Alcançado 

Resultado 
Esperado 

Resultado 
Alcançado 

Número de alunos acompanhados pelo Gabinete 

de Saúde e Condição Física 
Global 11 10 14 6 17 208 

Número de alunos participantes no Desporto 

Escolar (atividade externa) 
Global 289 270 470 221 345 199 

Número de participações no Desporto Escolar 

(atividade interna) 
Global 1678 2160 1827 3933 2014 4843 

Número de participantes no Projeto Crescer com 

a Música com sucesso educativo  
Global 

Sem 

dados 
18 Esta ação foi retirada do PPM TEIP a partir do ano letivo 2017/2018 

Número de alunos acompanhamentos pelo STEP 

com sucesso educativo  
Global 

Sem 

dados 
>2 >4 Já não existe este serviço organizacional (STEP) 

Turma Destak Global 
Sem 

dados 

Todas as turmas 

envolvidas 
Esta ação foi retirada do PPM TEIP a partir do ano letivo 2017/2018 

Alunos acompanhados em tutoria com sucesso 

educativo 
Global 

Sem 

dados 

Recolha de dados não prevista 

para (de acordo com PEA pág. 47) 
Sim Sim Sim8 

Consecução do Objetivo Alcançado Alcançado Alcançado 

 

 

                                                           
8 Dos 46 alunos apoiados, 93,5% tiveram sucesso 
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P2 - Prevenção do Abandono, Absentismo e Indisciplina 

Obj4. Promover a formação integral do aluno. (E1b-P2-O4) 

Análise Crítica 
Consecução do 

Objetivo 

Considera-se que o objetivo foi alcançado tendo em conta que as ações previstas foram concretizadas com sucesso, atendendo aos 

indicadores definidos e aos valores alcançados.  

Há a salientar que no caso do “Número de alunos acompanhados pelo Gabinete de Saúde e Condição Física”, se verificou uma alteração nos 

critérios de recolha de dados devido ao facto da ação ter sido reformulada atendendo à redução significativa do número de horas atribuídas, 

facto este que justifica a discrepância dos valores obtidos.  

Relativamente ao indicador “Número de alunos participantes no Desporto Escolar (atividade externa)”, não atingiu o valor esperado no ano 

letivo 2019/2020 devido ao facto do encerramento do ensino presencial a 13 de março, não ter permitido a concretização das atividades 

inicialmente planificadas que dariam resposta a este objetivo. Este indicador apenas reflete os dados das atividades realizadas até aquela 

data.  

Alcançado 
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Eixo 2: Gestão e Organização 

P1 - Consolidar uma gestão estratégica com base numa cultura participativa e de responsabilidade 

Obj1. Elaborar/atualizar os documentos estruturantes e orientadores do Agrupamento. (E2-P1-O1) 

Indicadores 

Ciclo de 

Ensino/ 

Disciplina 

Critérios de sucesso 

Dados de 

Partida 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Esperado 

Resultado 

Alcançado 

Documentos orientadores 

produzidos/atualizados 
Global 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Consecução do Objetivo Alcançado Alcançado Alcançado 

 

P1 - Consolidar uma gestão estratégica com base numa cultura participativa e de responsabilidade 

Obj1. Elaborar/atualizar os documentos estruturantes e orientadores do Agrupamento. (E2-P1-O1) 

Análise Crítica 
Consecução do 

Objetivo 

Foi garantida a produção/atualização de todos os documentos orientadores por parte dos responsáveis de cada órgão/coordenação pelo que se 

considera que o objetivo foi alcançado. 
Alcançado 
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Obj2. Operacionalizar a visão, a missão e os valores da organização. (E2-P1-O2) 

Indicadores 

Ciclo de 

Ensino/ 

Disciplina 

Critérios de sucesso 

Dados 

de 

Partida 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Esperado 
Resultado Alcançado 

Grau de satisfação da comunidade 

educativa 
Global 

Sem 

dados 

Recolha de dados não prevista para 2016/2017, 

2017/2018 e 2019/2020 
>2,5 3,82 

Consecução do Objetivo - Alcançado 

 

P1 - Consolidar uma gestão estratégica com base numa cultura participativa e de responsabilidade 

Obj2. Operacionalizar a visão, a missão e os valores da organização. (E2-P1-O2) 

Análise Crítica 
Consecução do 

Objetivo 

O objetivo foi alcançado tendo em conta os resultados obtidos nos inquéritos de satisfação, aplicados à comunidade educativa, referentes:  

 ao  modelo de ensino aprendizagem;  

 à imagem performativa do Agrupamento;  

 ao serviço prestado pelo Agrupamento; 

 ao trabalho desenvolvido ao nível do ensino à distância. 

Os dados poderão ser consultados em Tratamento Estatístico dos Inquéritos (Quadro I e Quadro II). 

Alcançado 

  



Relatório de Avaliação do PEA de Escolas Pedro Eanes Lobato 2016/2020 

 

 
 

44 

Eixo 2: Gestão e Organização 

P2 - Garantir práticas de racionalização dos recursos humanos, físicos, materiais e financeiros do Agrupamento 

Obj1. Garantir uma gestão racional dos recursos humanos do Agrupamento, otimizando o funcionamento dos serviços. (E2-P2-O1) 

Indicadores 

Ciclo de 

Ensino/ 

Disciplina 

Critérios de sucesso 

Dados de 

Partida 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Esperado 

Resultado 

Alcançado 

Conformidade dos horários Global Sem dados 100% 100% 100% 100% 100% 

Conformidade da gestão do crédito 

global 
Global Sem dados 100% 100% 100% 100% 100% 

Funcionamento dos serviços Global Sem dados 100% 100% 100% 100% 100% 

Consecução do Objetivo Alcançado Alcançado Alcançado 

 

P2 - Garantir práticas de racionalização dos recursos humanos, físicos, materiais e financeiros do Agrupamento 

Obj1. Garantir uma gestão racional dos recursos humanos do Agrupamento, otimizando o funcionamento dos serviços. (E2-P2-O1) 

Análise Crítica 
Consecução do 

Objetivo 

O objetivo foi alcançado, uma vez que se verificou o funcionamento de todos os serviços e foi ainda garantida a conformidade dos horários 

assim como da gestão do crédito horário. 
Alcançado 
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Obj2. Garantir a gestão dos recursos financeiros, físicos e materiais do Agrupamento para responder de forma eficaz e eficientemente às necessidades. (E2-

P2-O2) 

Indicadores 

Ciclo de 

Ensino/ 

Disciplina 

Critérios de sucesso 

Dados de 

Partida 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Esperado 

Resultado 

Alcançado 

Cumprimento do Orçamento do 

Agrupamento 
Global Sim Sim9 Sim10 Sim11 Sim Sim12 

Consecução do Objetivo Alcançado Alcançado Alcançado 

 

P2 - Garantir práticas de racionalização dos recursos humanos, físicos, materiais e financeiros do Agrupamento 

Obj2. Garantir a gestão dos recursos financeiros, físicos e materiais do Agrupamento para responder de forma eficaz e eficientemente às necessidades. 

(E2-P2-O2) 

Análise Crítica 
Consecução do 

Objetivo 

A aprovação dos relatórios de contas de gerência, pelo Conselho Geral, garantiu o cumprimento dos respetivos orçamentos do Agrupamento 

nos referidos anos. 
Alcançado 

                                                           
9 Aprovado pelo Conselho Geral em reunião realizada a 25 de maio de 2017 
10 Aprovado pelo Conselho Geral em reunião realizada a 23 de abril de 2018 
11 Aprovado pelo Conselho Geral em reunião realizada a 24 de abril de 2019 
12 Aprovado pelo Conselho Geral em reunião realizada a 18 de junho de 2020 
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Eixo 2: Gestão e Organização 

P3 - Garantir a operacionalização de uma liderança educacional centrada na aprendizagem 

Obj1. Implementar uma metodologia de liderança do professor em contexto de sala de aula como facilitador de aprendizagem/tutor. (E2-P3-O1) 

Indicadores 

Ciclo de 

Ensino/ 

Disciplina 

Critérios de sucesso 

Dados 

de 

Partida 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Esperado 

Resultado 

Alcançado 

Registos de resultados referentes à 

evolução da melhoria das 

aprendizagens dos alunos por 

disciplina/turma durante o ano 

letivo 

Global 
Sem 

dados 

Recolha de dados não prevista para 

2016/2017 e 2017/2018 

Sim Sim Sim13 

Registo de práticas de ensino 

reveladoras de desenvolvimento 

profissional dos docentes 

Global 
Sem 

dados 
Sim Sim Sim13 

Registo de boas práticas 

evidenciadas através do 

acompanhamento e monitorização 

do desempenho do docente 

Global 
Sem 

dados 
Sim Sim Sim13 

Consecução do Objetivo - Alcançado Alcançado 

 

  

                                                           
13 Trabalho colaborativo dos docentes no Conselho Pedagógico/Departamentos/Equipas Pedagógicas 



Relatório de Avaliação do PEA de Escolas Pedro Eanes Lobato 2016/2020 

 

 
 

47 

 

P3 - Garantir a operacionalização de uma liderança educacional centrada na aprendizagem 

Obj1. Implementar uma metodologia de liderança do professor em contexto de sala de aula como facilitador de aprendizagem/tutor. (E2-P3-O1) 

Análise Crítica 
Consecução do 

Objetivo 

O objetivo foi alcançado uma vez que os resultados esperados foram atingidos. 

De salientar que foram desenvolvidas outras atividades/projetos que, contribuíram claramente para a consecução deste objetivo, de acordo 

com o Quadro de Evidências II. 

Alcançado 

 

Obj2. Operacionalizar a liderança educacional das estruturas intermédias centrada na melhoria do processo ensino aprendizagem. (E2-P3-O2) 

Indicadores 
Ciclo de 
Ensino/ 

Disciplina 

Critérios de sucesso 

Dados de 
Partida 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Resultado 
Alcançado 

Resultado 
Alcançado 

Resultado 
Alcançado 

Resultado 
Esperado 

Resultado 
Alcançado 

Registo de práticas das estruturas 

intermédias promotoras de melhoria 

do processo ensino aprendizagem 

Global 
Sem 

dados 

Recolha de dados não prevista para 

2016/2017 e 2017/2018 

Sim Sim Sim14 

Registo de boas práticas 

evidenciadas através do 

acompanhamento e monitorização 

do desempenho do docente 

Global 
Sem 

dados 
Sim Sim Sim14 

                                                           
14 Registos efetuados pelos Coordenadores de Departamento (Secção Interdepartamental - SID) 
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Consecução do Objetivo - Alcançado Alcançado 

 

P3 - Garantir a operacionalização de uma liderança educacional centrada na aprendizagem 

Obj3. Operacionalizar uma liderança educacional partilhada e formativa. (E2-P3-O2) 

Análise Crítica 
Consecução do 

Objetivo 

O objetivo foi alcançado uma vez que os resultados esperados foram atingidos.  

De salientar que foram desenvolvidas outras atividades/projetos que, contribuíram claramente para a consecução deste objetivo, de acordo 

com o Quadro de Evidências II. 

Alcançado 
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Obj3. Operacionalizar uma liderança educacional partilhada e formativa. (E2-P3-O3) 

Indicadores 

Ciclo de 

Ensino/ 

Disciplina 

Critérios de sucesso 

Dados de 

Partida 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Esperado 

Resultado 

Alcançado 
Registo de boas práticas de partilha 

e de formação em contexto 
Global Sem dados 

Recolha de dados 

não prevista para 

2016/2017 

31 40+54 60 81 

Número de dinâmicas de 

investigação/ ação nos 

departamentos 

Global Sem dados 4 ≥1 ≥1 4 

Consecução do Objetivo - Alcançado Alcançado Alcançado 

 

P3 - Garantir a operacionalização de uma liderança educacional centrada na aprendizagem 

Obj3. Operacionalizar uma liderança educacional partilhada e formativa. (E2-P3-O3) 

Análise Crítica 
Consecução do 

Objetivo 

O objetivo foi alcançado uma vez que os resultados esperados foram superados.  

De salientar que foram desenvolvidas outras atividades/projetos que, contribuíram claramente para a consecução deste objetivo, de acordo 

com o Quadro de Evidências II. 

Alcançado 
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Eixo 2: Gestão e Organização 

P4 - Garantir a formação de comunidades de aprendizagem profissional como forma de melhoria do processo ensino 

aprendizagem 

Obj1. Garantir a formação de comunidades de aprendizagem profissional. (E2-P4-O1) 

Indicadores 

Ciclo de 

Ensino/ 

Disciplina 

Critérios de sucesso 

Dados de 

Partida 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Esperado 

Resultado 

Alcançado 

Formação realizada com o pessoal 

não docente 
Global 

Sem 

dados 

Recolha de 

dados não 

prevista para 

2016/2017 

1 2 ≥1 2 

Número de iniciativas realizadas no 

âmbito da comunidade docente de 

aprendizagem profissional que 

promovam a efetiva dinâmica de 

trabalho diferenciado em sala de 

aula 

Global 
Sem 

dados 
5 ≥1 ≥1 ≥1 

Número de encontros da 

“Comunidade de estudo e de prática 

pedagógica” para operacionalizar o 

Projeto Educativo do Agrupamento 

Global 
Sem 

dados 
8 ≥1 ≥1 ≥1 

Consecução do Objetivo - Alcançado Alcançado Alcançado 
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P4 - Garantir a formação de comunidades de aprendizagem profissional como forma de melhoria do processo ensino 

aprendizagem 

Obj1. Garantir a formação de comunidades de aprendizagem profissional. (E2-P4-O1) 

Análise Crítica 
Consecução do 

Objetivo 

Considera-se que o objetivo foi alcançado uma vez que foram garantidos os valores esperados. 

O trabalho iniciado nas Comunidades de Aprendizagem resultou na formação das Equipas Pedagógicas, pelo que as referidas iniciativas e 

encontros foram realizados pelas equipas no desenvolvimento dos respetivos projetos. 

Alcançado 
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Eixo 2: Gestão e Organização 

P5 - Consolidar uma cultura de Agrupamento promotora da sua identidade 

Obj1. Garantir a promoção de uma cultura de Agrupamento adequada ao perfil e necessidades da Comunidade Educativa. (E2-P5-O1) 

Indicadores 

Ciclo de 

Ensino/ 

Disciplina 

Critérios de sucesso 

Dados de 

Partida 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Esperado 

Resultado 

Alcançado 
Grau de satisfação da Comunidade 

Educativa em relação ao modelo de 

ensino aprendizagem 

Global Sem dados 
Recolha de 

dados não 

prevista para 

2016/2017 

3,53 * Sim 3,84 

Grau de satisfação da imagem 

performativa do Agrupamento 
Global 2,77 3,34 * 2,92 3,82 

Número de iniciativas que 

promovam a memória coletiva do 

Agrupamento 

Global Sem dados >1 3 ≥1 ≥1 >5 

Número de dinâmicas promotoras do 

sentimento de pertença à 

comunidade do Agrupamento: 

Comunidades de Aprendizagem 

Global 3 >4 >5 >6 >7 11  

Consecução do Objetivo Alcançado Alcançado Alcançado 
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P5 - Consolidar uma cultura de Agrupamento promotora da sua identidade 

Obj1. Garantir a promoção de uma cultura de Agrupamento adequada ao perfil e necessidades da Comunidade Educativa. (E2-P5-O1) 

Análise Crítica 
Consecução do 

Objetivo 

Considera-se que o objetivo foi alcançado tendo-se verificado uma evolução positiva nos dados dos indicadores que já têm histórico. Alcançado 
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Eixo 2: Gestão e Organização 

P6 - Garantir a operacionalização das dinâmicas de melhoria educacional no Agrupamento 

Obj1. Garantir a avaliação e a regulação da atividade do Agrupamento como um mecanismo de melhoria educacional. (E2-P6-O1) 

Indicadores 

Ciclo de 

Ensino/ 

Disciplina 

Critérios de sucesso 

Dados de 

Partida 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Esperado 

Resultado 

Alcançado 

Execução do plano de avaliação 

interna do Agrupamento; 
Global Sem dados 

Recolha de 

dados não 

prevista para 

2016/2017 

Sim Sim Sim Sim 

Consecução do Objetivo - Alcançado Alcançado Alcançado 

 

P6 - Garantir a operacionalização das dinâmicas de melhoria educacional no Agrupamento 

Obj1. Garantir a avaliação e a regulação da atividade do Agrupamento como um mecanismo de melhoria educacional. (E2-P6-O1) 

Análise Crítica 
Consecução do 

Objetivo 

Considera-se que o objetivo foi alcançado, uma vez que, a avaliação e a regulação da atividade do Agrupamento como um mecanismo de 

melhoria educacional foram garantidas pela Equipa de Avaliação Interna, a qual apresentou os relatórios de Avaliação Intermédia do Projeto 

Educativo do Agrupamento e Avaliação Final do Projeto Educativo do Agrupamento.  

Alcançado 

  



Relatório de Avaliação do PEA de Escolas Pedro Eanes Lobato 2016/2020 

 

 
 

55 

Obj2. Consolidar dinâmicas de melhoria da eficácia do Agrupamento. (E2-P6-O2) 

Indicadores 

Ciclo de 

Ensino/ 

Disciplina 

Critérios de sucesso 

Dados de 

Partida 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Esperado 

Resultado 

Alcançado 

Planos de melhoria ao nível da 

eficácia organizacional no 

Agrupamento 

Global Sem dados 

Recolha de 

dados não 

prevista para 

2016/2017 

Sim Sim Sim Sim 

Consecução do Objetivo - Alcançado Alcançado Alcançado 

 

P6 - Garantir a operacionalização das dinâmicas de melhoria educacional no Agrupamento 

Obj2. Consolidar dinâmicas de melhoria da eficácia do Agrupamento. (E2-P6-O2) 

Análise Crítica 
Consecução do 

Objetivo 

O objetivo foi alcançado, tendo a eficácia organizacional no Agrupamento sido garantida pelo Conselho Pedagógico com o acompanhamento e 

auto regulação em contexto escolar, monitorização da implementação das recomendações de melhoria propostas no anterior relatório da EAI, 

através de inquéritos aplicados ao pessoal docente. 

De salientar que foram desenvolvidas outras atividades/projetos no âmbito das funções do Conselho Pedagógico que, contribuíram claramente 

para a consecução deste objetivo, de acordo com o Quadro de Evidências II. 

Alcançado 
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Eixo 3: Relação Escola - Família Comunidade 

P1 - Relação do Agrupamento com a comunidade educativa 

Obj1. Promover uma entidade organizacional aberta e comprometida com o meio envolvente. (E3-P1-O1) 

Indicadores 

Ciclo de 

Ensino/ 

Disciplina 

Critérios de sucesso 

Dados de 

Partida 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Alcançado15 

Resultado 

Esperado 

Resultado 

Alcançado 
Taxa de participação dos 

representantes dos encarregados de 

educação nas reuniões com a 

Direção  

Global 50% 59% - - 70% - 

Grau de satisfação de encarregados 

de educação, alunos, professores, 

pessoal docente e não docente em 

relação ao serviço prestado pelo 

Agrupamento 

Global 3,42 - 3,30 

Em 2018/2019 

não foi aferido 

o grau de 

satisfação. 

3,74 3,81 

Consecução do Objetivo Parcialmente alcançado - Parcialmente alcançado 

 

 

 

 

                                                           
15

 Em 2018/2019 e 2019/2020 não se realizaram reuniões de representantes dos encarregados de educação com a Direção. 
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P1 - Relação do Agrupamento com a comunidade educativa 

Obj1. Promover uma entidade organizacional aberta e comprometida com o meio envolvente. (E3-P1-O1) 

Análise Crítica 
Consecução do 

Objetivo 

Considera-se que o objetivo foi parcialmente alcançado. 

Relativamente ao indicador “Taxa de participação dos representantes dos encarregados de educação nas reuniões com a Direção”, esta prática 

não foi operacionalizada, pelo que não foi possível a recolha de dados. 

No que respeita ao segundo indicador, verifica-se através da análise aos dados dos inquéritos de satisfação aplicados a toda a comunidade 

educativa que houve uma melhoria dos resultados obtidos, tendo sido alcançado o valor esperado. Nesta análise foram incluídos os resultados 

dos questionários aplicados aos alunos e encarregados de educação no âmbito do ensino à distância. (Quadro 1) 

De salientar que foram desenvolvidas outras atividades/projetos que, não estando diretamente relacionados com os indicadores previstos, 

contribuíram claramente para a consecução deste objetivo, de acordo com o Quadro de Evidências III. 

Parcialmente 

alcançado 
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Obj2. Promover ações de melhoria do percurso do processo educativo com os diversos agentes educativos. (E3-P1-O2) 

Indicadores 

Ciclo de 

Ensino/ 

Disciplina 

Critérios de sucesso 

Dados de 

Partida 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Esperado 

Resultado 

Alcançado 

Número de ações promotoras de 

formação parental 
Global Sem dados 3 2 0 ≥1 4 

Consecução do Objetivo Alcançado 
Não 

Alcançado 
Alcançado 

 

P1 - Relação do Agrupamento com a comunidade educativa 

Obj2. Promover ações de melhoria do percurso do processo educativo com os diversos agentes educativos. (E3-P1-O2) 

Análise Crítica 
Consecução 

do Objetivo 

Considera-se que o objetivo foi alcançado, ainda que nem todas as ações previstas no âmbito deste objetivo foram concretizadas, devido ao 

facto do ensino presencial ter terminado em 13 de março. Ver Quadro de Evidências III. 
Alcançado 
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Eixo 3: Relação Escola - Família Comunidade 

P2 - Envolvimento da Comunidade na vida do Agrupamento 

Obj1. Promover espaços de participação proactiva de toda a comunidade. (E3-P2-O1) 

Indicadores 

Ciclo de 

Ensino/ 

Disciplina 

Critérios de sucesso 

Dados de 

Partida 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Esperado 

Resultado 

Alcançado 
Número de iniciativas participadas 

pelos encarregados de educação 
Global Sem dados >1 12 ≥3 ≥4 24 

Consecução do Objetivo Alcançado Alcançado Alcançado 

 

P2 - Envolvimento da Comunidade na vida do Agrupamento 

Obj1. Promover espaços de participação proactiva de toda a comunidade. (E3-P2-O1) 

Análise Crítica 
Consecução do 

Objetivo 

Considera-se que o objetivo foi alcançado, tendo-se verificado a participação dos Encarregados de Educação de forma proativa num grande 

número de iniciativas de acordo com o Quadro de Evidências III. 

De salientar que foram desenvolvidas outras atividades/projetos que, não estando diretamente relacionados com os indicadores previstos, 

contribuíram para a consecução deste objetivo. 

Alcançado 
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Eixo 3: Relação Escola - Família Comunidade 

P3 - Integração do Agrupamento na comunidade local/regional/nacional/internacional 

Obj1. Estabelecer parcerias para a partilha de recursos e serviços. (E3-P3-O1) 

Indicadores 

Ciclo de 

Ensino/ 

Disciplina 

Critérios de sucesso 

Dados de 

Partida 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Esperado 

Resultado 

Alcançado 

Estabelecimento de parcerias que 

respondem às necessidades do 

Agrupamento 

Global Sem dados Sim Sim Sim Sim Sim16 

Consecução do Objetivo Alcançado Alcançado Alcançado 

 

 

P3 - Integração do Agrupamento na comunidade local/regional/nacional/internacional. 

Obj1. Estabelecer parcerias para a partilha de recursos e serviços. (E3-P3-O1) 

Análise Crítica 
Consecução do 

Objetivo 

Considera-se que o objetivo foi alcançado uma vez que foram garantidas parcerias, protocolos e contratos com entidades públicas e privadas 

para dar resposta eficiente às necessidades do Agrupamento. 

Todas as parcerias estabelecidas entre o Agrupamento e entidades públicas e privadas podem ser consultadas no Quadro de Evidências III. 

Alcançado 

  

                                                           
16

 Foram garantidas as parcerias que responderam às necessidades do Agrupamento 
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Obj2. Estabelecer redes com os recursos da comunidade. (E3-P3-O2) 

Indicadores 

Ciclo de 

Ensino/ 

Disciplina 

Critérios de sucesso 

Dados de 

Partida 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Alcançado 

Resultado 

Esperado 

Resultado 

Alcançado 

Número de iniciativas que permitam a 

projeção do Agrupamento 
Global Sem dados 5 5 ≥1 ≥1 13 

Consecução do Objetivo Alcançado Alcançado Alcançado 

 

 

P3 - Integração do Agrupamento na comunidade local/regional/nacional/internacional. 

Obj2. Estabelecer redes com os recursos da comunidade. (E3-P3-O2) 

Análise Crítica 
Consecução do 

Objetivo 

O número de iniciativas realizadas nos anos letivos 2018/2019 e 2019/2020 permite considerar que o objetivo foi alcançado. 

Todas as iniciativas realizadas pelo Agrupamento podem ser consultadas no Quadro de Evidências III. 
Alcançado 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta etapa do registo da avaliação do PEA, é necessário “ativar”/ mobilizar os dados recolhidos e 

transformá-los em informações significativas e úteis. Este trabalho não é possível sem analisar, 

interpretar e retirar conclusões. A EAI assegurou a importância e credibilidade das conclusões da 

avaliação com um procedimento de análise individual seguido de análise coletiva em reuniões de 

trabalho com discussão exaustiva das interpretações possíveis. 

Eixo 1a: Melhoria do Ensino e da Aprendizagem – os dados revelam uma operacionalização de 

sucesso, pois dos 9 objetivos que constituem este eixo, apenas 1 foi parcialmente alcançado. 

Podemos assim, afirmar que o Agrupamento garantiu a implementação deste eixo, destacando-se: o 

funcionamento de equipas pedagógicas em todos os anos de escolaridade; o bom serviço prestado 

aos encarregados de educação (visível num elevado grau de satisfação manifestado); o 

desenvolvimento de práticas eficazes de inclusão educativa e social (tendo melhorado a recolha de 

dados mensuráveis); a evolução no desenvolvimento de articulação de metodologias, articulação 

vertical do currículo e consolidação da avaliação formativa. Estas foram boas práticas educativas, às 

quais consideramos que deverá ser dada continuidade. A EAI constatou que relativamente aos dados 

do E1a-P1-O2, como referido, anteriormente, o histórico de dados mantem-se sempre em valores 

aquém do esperado e relativa aos dados do E1a-P4-O2 que foi apenas parcialmente alcançado e cujos 

dados revelam a necessidade de tomar medidas que promovam a qualidade do sucesso educativo.  

Eixo 1b: Prevenção do abandono, Absentismo e Indisciplina – os dados revelam uma 

operacionalização de sucesso, dado que dos 7 objetivos apenas 1 foi “Não alcançado”. Verifica-se 

que foi desenvolvido um trabalho de qualidade a nível da educação em valores como projeto de vida, 

contribuindo para o desenvolvimento, nos nossos alunos, de valores pessoais, sociais e morais; 

contudo, os resultados dos objetivos E1b-P2-O1 e E1b-P2-O2 ainda não espelham de forma clara esse 

trabalho. Assim, a este nível, considera-se haver a necessidade de uma reflexão sobre as estratégias 

a adotar com vista a promover uma melhoria na disciplina.  

Considera-se ainda que a nível dos compromissos estabelecidos entre os diversos intervenientes no 

processo educativo (objetivo não alcançado), há necessidade de uma profunda reflexão que conduza 

à adoção de medidas, de modo a que todos estes intervenientes reconheçam, valorizem e colaborem 

com o trabalho da escola na formação de cidadãos participativos e socialmente responsáveis.  

No Eixo 2 - Gestão e Organização - os dados revelam uma operacionalização de sucesso, dado que os 

7 objetivos foram “Alcançados”. O trabalho desenvolvido ao nível da gestão e organização do 

Agrupamento é sustentado na elaboração/atualização dos documentos estruturantes, na gestão 

eficaz dos recursos humanos, financeiros, físicos e materiais. Isto conduz não só ao nível da 

satisfação da comunidade educativa mas também ao seu sentimento de pertença ao Agrupamento.  
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Eixo 3 - Relação Escola-Família-Comunidade – Ao nível deste eixo os dados continuam a revelar uma 

operacionalização de sucesso, pois dos 5 objetivos definidos apenas 1 foi “parcialmente alcançado”. 

De acordo com os dados obtidos verifica-se a existência de um bom relacionamento e um 

envolvimento proativo da comunidade educativa na vida do agrupamento.  

Salienta-se que o facto da não realização de uma atividade que por si só dava resposta a um 

indicador comprometeu o sucesso do objetivo E3-P1-O1, tendo o mesmo sido considerado 

“parcialmente alcançado”. 

Depois de, ao longo deste relatório, se terem detalhado os vários aspetos da vida do Agrupamento 

considerados adequados para o cumprimento dos fins que regem este documento, apresentam-se de 

seguida os pontos fortes e os que suscitam alguma preocupação, bem como as recomendações mais 

pertinentes. 

 

Pontos fortes / Potencialidades 

 Cumprimento da quase totalidade dos objetivos do PEA, registando-se apenas fragilidades em 

3 dos 28 objetivos definidos; 

 Operacionalização de projetos de flexibilização em equipas pedagógicas; 

 Desenvolvimento de práticas eficazes de inclusão educativa e social; 

 Partilha de práticas educativas; 

 Criação de espaços de participação proativa da comunidade educativa na vida do 

Agrupamento; 

 Sistematização do processo de registos de boas práticas; 

 Capacidade de adaptação e mobilização da comunidade educativa. 
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Aspetos a melhorar/ Fragilidades 

 Implementar, de forma sistemática e continuada, práticas de diferenciação pedagógica para 

melhoria das aprendizagens; 

 Promover a valorização da qualidade e do sucesso educativo; 

 Promover no aluno comportamentos que sejam a expressão de valores pessoais, sociais e 

morais, tornando-o ciente de suas escolhas, que reflitam no seu caráter; 

 Estabelecer compromissos entre os diversos intervenientes no processo educativo; 

 Melhorar as taxas de sucesso educativo em todos os anos de escolaridade, tendo como 

referência os valores nacionais. 

 

Recomendações  

Uma vez que, esta é uma avaliação final, as recomendações, aqui, expressas visam contribuir, numa 

perspetiva colaborativa, para a elaboração do próximo PEA e para a divulgação das boas práticas no 

nosso Agrupamento. 

Através das reflexões realizadas nas reuniões da equipa, nos vários objetivos do projeto educativo de 

agrupamento sugerem-se as seguintes ações:  

 Apresentar a recolha de dados sob a forma de valor mensurável com vista a aferir sob o grau 

de evolução e aferição da eficácia das práticas; 

 Dar continuidade a uma monitorização mais próxima das práticas de articulação inter e 

intraciclo; 

 Proceder ao desenvolvimento de uma metodologia de trabalho em sala de aula assente em 

práticas de diferenciação pedagógica como estratégia sistemática de promoção de melhoria 

das aprendizagens; 

 Promover a valorização da qualidade e do sucesso educativo; 

 Estimular a análise do Regulamento do Quadro de Valor, com uma maior divulgação e 

clarificação do mesmo junto do pessoal docente e não docente, bem como a realização de 

ações (explícitas) promotoras do desenvolvimento de valores pessoais sociais e morais; 

 Utilizar, nos instrumentos de recolha de dados, independentemente do proponente, um 

procedimento e uma escala uniformes/comuns para facilitar a análise; 
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 Formular resultados esperados para cada indicador tendo em conta o histórico; 

 Garantir, ao longo do período de vigência do PEA, atividades que respondam a todos os 

indicadores inicialmente definidos para cada um dos objetivos; 

 Persistir no estabelecimento de estratégias pedagógicas que promovam o sucesso educativo, 

quer seja no trabalho direto com os alunos, mas também com os docentes e os respetivos 

encarregados de educação; 

 Consolidar a articulação entre técnicos especializados, docentes, assistentes operacionais e 

outras entidades/associações/parceiros na animação dos pátios com vista à redução dos 

conflitos em contexto escolar. Nesta ação sugere-se ainda uma monitorização dos locais com 

maior nível de conflito, para que na gestão dos recursos humanos estes possam agir com 

maior nível de eficácia; 

 Fortalecer as dinâmicas do trabalho do Agrupamento sob o domínio dos três eixos; 

 Estabelecer os objetivos do próximo PEA de forma simplificada mas abrangente, permitindo 

possíveis adaptações decorrentes do processo autoavaliativo e evolutivo do Agrupamento. 

A autoavaliação do projeto educativo é um processo contínuo, dinamizado pela equipa mas que 

envolve todo o Agrupamento. Com a apresentação deste documento final, após a implementação do 

PEA ao longo de quatro anos, surgem aspetos de melhoria e desafios, que deverão ser tidos em conta 

na elaboração do novo Projeto Educativo de Agrupamento. 
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4. FONTES DE CONSULTA 

1. Bibliográficas 

 

Projeto Educativo de Agrupamento 2016/2020 

Plano Plurianual de Melhoria TEIP 3 do Agrupamento do período 2018/2021 

Relatórios TEIP DSRLVT referentes ao ano letivo 2019/2020 

Relatório de Avaliação Final referentes aos anos letivos 2018/2019; 2019/2020  

Relatório do CAA 2019/2020 

Plano Anual de Atividades e respetivos relatórios de monitorização referentes aos anos letivos 

2018/2019 e 2019/2020 

Relatório do Desporto Escolar 

Relatório de Apoio Tutorial Específico do ano letivo 2019/2020 

Relatório de acompanhamento_monitorização EMAEI 2019/2020 

Relatório da Intervenção Precoce 

 

2. Legislação 

Decreto-Lei n.º 31/2002, de 20 de dezembro, institui-se um “Sistema de Avaliação da Educação e 

do Ensino Não Superior”. 

Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, que revogou o Decreto-Lei N.º 115-A/98, de 4 de maio 

surge o novo modelo de gestão das escolas portuguesas. 
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Anexos 
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Quadro de Evidências Ia: Eixo 1a: Melhoria do Ensino e da Aprendizagem 

Eixo 1a: Melhoria do Ensino e da 
Aprendizagem 

Consecução dos Objetivos 

2019/2020 

P1 - 
Qualidade no 
processo 
Ensino-
Aprendizagem 
e sucesso 
educativo 

Obj1. Implementar 
um modelo 
pedagógico que 
desenvolva nas 
crianças e nos alunos 
de todos os ciclos a 
sua capacidade 
emocional e 
intelectual. 

 Criação dos mecanismos de operacionalização do projeto de autonomia e flexibilidade do pré-escolar; 1.º; 2.º; 5.º; 
6.º; 7.º e 8.º anos de escolaridade. 

 Operacionalização da dinâmica das equipas educativas. 

 Desenvolvimento dos mecanismos de constituição e funcionamento do Centro de Apoio à Aprendizagem. 

 Operacionalização do perfil do aluno através da análise e validação das atividades a serem desenvolvidas no Plano 
Anual de Atividades. 

 Acompanhamento e monitorização da operacionalização do projeto de autonomia e flexibilidade do pré-escolar; 
1.º; 2.º; 5.º; 6.º; 7.ºe 8.º anos de escolaridade. 

 Acompanhamento e monitorização da operacionalização da dinâmica das equipas educativas. 

 Acompanhamento e monitorização da operacionalização da dinâmica das orientações científicas e metodológicas 
dos departamentos e grupos disciplinares. 

 Validação da constituição das turmas: Despacho Normativo n.º 10-A/2018 de 19 de junho. 

 Análise e aprovação do horário das turmas do ano letivo 2019/2020. 

 Analise das identificações referentes aos alunos e propor as medidas de suporte à aprendizagem a mobilizar. 

 Acompanhamento e monitorização da aplicação de medidas de suporte à aprendizagem. 

 Garantia e acompanhamento do funcionamento do Centro de Apoio à Aprendizagem. 

 Operacionalização da dinâmica das equipas educativas 

 Projeto “Primeiras Braçadas” 

 Projeto de Ciências Experimentais “Saber fazer... fazer para saber” 

 «10 MIN A LER». 

 Visita à Quinta da Fidalga. 

 Realização e divulgação de um trabalho sobre a Quinta da Fidalga. 

 10 MIN DE LEITURA. 

 Painel de notícias. 

 Promoção da leitura. 

 Enriquecimento Curricular- CRE. 

 Enriquecimento Curricular- Oficina de impressão 3D. 

 Enriquecimento Curricular- Atelier de expressões. 

 Enriquecimento Curricular- Orquestra/dança. 

 Enriquecimento Curricular- Atelier de cerâmica. 

 Enriquecimento Curricular- Ludoteca. 

 Enriquecimento Curricular- Jardinagem. 

 Enriquecimento Curricular- Artes. 

 Enriquecimento Curricular- Gabinete de saúde. 



Relatório de Avaliação do PEA de Escolas Pedro Eanes Lobato 2016/2020 

 

 
 

70 

 Enriquecimento Curricular- Desporto. 

 Enriquecimento Curricular- Puzzle com Arte. 

 Enriquecimento Curricular- Atelier de mosaico. 

 Enriquecimento Curricular - Banda Rock. 

 Enriquecimento Curricular- Rádio. 

 Operacionalização do Plano Plano E@D. 

 “Ajuda, precisa-se?” 

 “Vamos ouvir, Ler, Sentir e Exprimir". 

 Da “Sala de Aula” para a Biblioteca e da Biblioteca para a “Sala de Aula”. 

 Livros Viajantes. 

 Vai e Vem. 

 Projeto SOBE+ 

 10 minutos de Leitura 

 Mês Internacional das BE – Lema: “Vamos imaginar…”; 

 Estação do Livro: Imagens em estereoscopia; Papalaquê…? Papalagui!; Escondidos na estante; Oficina: “A 
Locomotiva”. 

 Papalaquê…? Papalagui! 

 Concurso de Leitura. 

 Concurso literário (para cada ano um dos temas principais do DAC);. 

 A Biblioteca sugere... (online). 

 Concurso de Poesia (online). 

 Concurso de contos (online). 

 “Turma + Desportiva”. 

 Torneio de Natal (modalidade de Voleibol). 

 Corta-Matos: Escolar; Concelhio; Distrital. 

 Mega Sprinter (projeto Nacional de Atletismo - prova de Atletismo (que decorre na aula de Educação Física): Mega 
Km; Mega Lançamento Peso. 

 Mega Sprinter (projeto Nacional de Atletismo - prova de Atletismo (que decorre na aula de Educação Física); Mega 
Sprint; Mega Saltos; Torneio de Carnaval; Mega Sprinter (fase regional). 

 “Scary rhymes” - rimas em Inglês no âmbito da comemoração do Halloween. 

 ‘English Vibes’ - painel com exposição de trabalhos escritos desenvolvidos pelos alunos. 

 “Moon Camp” - desenvolvimento de um abrigo lunar em CAD. 

 “Festividades” - realização de trabalhos em sistema colaborativo e-Twinning. 

 “O Espaço vai à escola”. 

Obj2. Implementar 
uma metodologia de 
trabalho em sala de 

 Garantia da operacionalização do Projeto Educativo do Agrupamento de acordo com o Regulamento Interno. 

 Garantia da elaboração das turmas de acordo com os critérios definidos no Projeto Educativo do Agrupamento. 

 Continuação da garantia da promoção da capacitação a todos os docentes das equipas educativas com vista à 
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aula assente em 
práticas de 
diferenciação 
pedagógica como 
estratégias 
sistemáticas de 
promoção de melhoria 
das aprendizagens. 

operacionalização da autonomia e flexibilidade curricular e educação inclusiva. 

 Acompanhamento e monitorização da operacionalização do Projeto Educativo do Agrupamento de acordo com o 
Regulamento Interno. 

 Garantia da implementação de metodologias de trabalho em sala de aula assente em práticas de diferenciação 
pedagógica em conformidade com as medidas de apoio à aprendizagem com a apresentação dos dados 
apresentados pelos coordenadores de ano e coordenadora da EMAEI. 

 Garantia da prestação de aconselhamento aos docentes na implementação de práticas pedagógicas inclusivas, em 
contexto de equipa educativa; em contexto de reunião de EMAEI. 

 Apoio aos docentes e técnicos da comunidade educativa no âmbito do ensino a distância (E@D). 

 Implementação de metodologias de trabalho em sala de aula assente em práticas de diferenciação pedagógica em 
conformidade com as medidas de apoio à aprendizagem. 

 EqPed_Pre - Avaliação Diagnóstica ao nível da linguagem e comunicação (3/4/5 anos) – 1.º Período. 

 EqPed6 - Dia FLEX – 1.º Período. 

 Elaboração e Consecução do PTG/PTT. 

 Desenvolvimento do projeto “Coisas com Ciência”. Maletas Pedagógicas: “Como se podem agrupar as folhas?”. 
“Que animais vivem no escuro”. 

 Desenvolvimento do projeto “Brincar com as palavras”. Maletas Pedagógicas: Exploração da técnica “Cadávre 
Esqui” na elaboração de uma história - “Era uma vez um Rei…”; 

 Máquina Do Tempo. 

 “O Amor é …” comemoração do dia de S. Valentim. 

 Estudo da luz e da cor. 

 “Manhã Flexibilidade” (Erasmus + que países são nossos parceiros). 

 Operacionalização da medida de Intervenção com foco académico. 

 Operacionalização do Plano E@D. 

 Operacionalização do Projeto “À Descoberta da Cidade das Palavras” 

Obj3. Implementar 
uma metodologia nos 
conselhos de turma 
que permita 
apresentar propostas 
de concretização de 
atividades 
diferenciadas para os 
alunos de modo a 
desenvolver as suas 
capacidades 
emocionais e 
intelectuais. 

 Capacitação das equipas educativas no domínio das práticas de inclusão educativa e social. 

 Acompanhamento e monitorização do trabalho realizado pelas equipas educativas no domínio das práticas de 
inclusão educativa e social. 

 Prestação de aconselhamento aos docentes na implementação de práticas pedagógicas inclusivas, em contexto de 
equipa educativa e em contexto de reunião de EMAEI. 

 Trabalho realizado no domínio das práticas de inclusão educativa e social. 

 Operacionalização do Plano E@D. 
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P2 - Práticas 
eficazes de 
inclusão 
educativa e 
social 

Obj1. Promover 
desenvolvimento e 
aprendizagens às 
crianças apoiadas pela 
Intervenção Precoce 
na Infância (0-6 anos). 

 Intervir nos contextos 
naturais em função das 
especificidades de cada 
criança;  

 Partilhar 
informação/conheciment
o com as famílias e 
profissionais que 
intervêm junto das 
crianças;  

 Identificar atividades e 
rotinas como 
oportunidades de 
aprendizagem para a 
criança. 

 Articulação com diversos serviços da comunidade. 

 Avaliação de crianças acompanhadas pela Intervenção Precoce na Infância/Validação dos equipamentos prescritos. 

 Articulação da EMAEI do Agrupamento com a ELI do Seixal e de Almada. 

 Operacionalização do Plano E@D  

Obj2. Definir práticas 
eficazes de inclusão 
educativa e social das 
crianças e jovens com 
Necessidades 
Educativas Específicas 
(NEE). 

 Aumentar os níveis de 
atividade e participação 
das crianças e jovens 
com NEE, em diferentes 
contextos inclusivos. 

 Garantir a aplicação e 
implementação dos 
Planos Individuais de 
Transição (PIT), em 
contextos de vida, 
adequados às 
necessidades, interesses 
e expetativas dos alunos 
com mais de 15 anos de 
idade. 

 Elaboração dos horários, do pessoal docente e não docente do Agrupamento, e a reestruturação dos horário,s do 
pessoal docente e não docente, em função das necessidades do Agrupamento. 

 Definição de práticas de apoio às medidas de aprendizagem no âmbito da EMAEI. 

 Coordenação dos mecanismos de funcionamento do Centro de Apoio à Aprendizagem. 

 Planeamento e execução das atividades no domínio da ação social escolar. 

 Operacionalização das medidas de apoio à aprendizagem. 

 Validação dos Relatórios Técnico Pedagógico. 

 Acompanhamento e monitorização das práticas de apoio às medidas de aprendizagem desenvolvidas no âmbito da 
EMAEI. 

 Analise das identificações referentes aos alunos e propor as medidas de suporte à aprendizagem a mobilizar. 

 Acompanhamento e monitorização da aplicação de medidas de suporte à aprendizagem. 

 Elaboração dos  relatório técnico-pedagógico e dos Programas individuas de transição. 

 Operacionalização das medidas de apoio à aprendizagem. 

 Operacionalização das medidas subsidiárias e substitutivas. 

 Operacionalização do Plano E@D. 

 Avaliação de alunos do 1.º, 2.º, 3.º e SEC./Validação de equipamentos prescritos. 
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P3 - 
Articulação 
de 
metodologias, 
saberes e 
competências 

Obj1. Articular 
metodologias entre 
ciclos. 

 Operacionalização da ação de coadjuvação nas Expressões no 1.º ciclo. 

 Operacionalização da ação de coadjuvação à disciplina de matemática no 1.º ciclo. 

 Acompanhamento e monitorização da operacionalização da ação de coadjuvação nas Expressões no 1.º ciclo. 

 Acompanhamento e monitorização da operacionalização a ação de coadjuvação à disciplina de matemática no 1.º 
ciclo. 

 Operacionalização da articulação curricular ao nível vertical e horizontal. 

 Aconselhamento aos docentes na implementação de práticas pedagógicas inclusivas, em contexto de equipa 
educativa e/ou em contexto de reunião de EMAEI. 

 Partilha de metodologias promotoras de sucesso entre docentes do departamento. 

 Operacionalização da articulação curricular ao nível vertical e horizontal. 

 Operacionalização do Plano E@D. 

 Operacionalização da ação Expressões em Ação no 1º ciclo. 

 Partilha de metodologias promotoras de sucesso entre docentes do Departamento do 1.º Ciclo 

Obj2. Articular 
saberes e 
competências no ciclo 
e interciclos. 

 Visita de Estudo: Palácio de Queluz; Oceanário; Planetário; Museu do Trabalho. 

 “A pé por Amora”. 

  “Museu do Trabalho Michel Giacometti”. 

 Visita de estudo guiada ao Palácio Nacional da Ajuda e aos monumentos de Belém (Mosteiro dos Jerónimos, Torre 
de Belém e Padrão dos Descobrimentos). 

 Teatro “Um presente muito especial”. 

 Teatro Politeama (peça “A Rainha do Gelo” – Musical). 

 Visita de Estudo: Ruínas Romanas de Miróbriga; Olaria Romana na Quinta do Rouxinol. 

 Visita de estudo à Arrábida. 

 Visita de estudo à Kidzania. 

 Visita de Estudo a Alcobaça, Batalha e Fátima. 

 Atividade: Exposição “Raízes da Violência”. 

 Garantir os mecanismos de promoção de capacitação de articulação de saberes e competências. 

 Acompanhar e monitorizar a operacionalização do perfil do aluno do pré-escolar ao 9.º ano. 

 Garantir a prestação de aconselhamento aos docentes na implementação de práticas pedagógicas inclusivas, em 
contexto de equipa educativa. 

 Operacionalização do perfil do aluno do pré-escolar ao 9.º ano. 

 Atividade Final do 1.º Período – O Teatro vem à Escola. 

 Ida ao teatro - peça “A Aventura de Ulisses”. 

 Teatro vem à escola “O cavaleiro da Dinamarca”. 

 Mapa de ruído da escola. 

 Jovens Repórteres para o Ambiente. 

 Teatro vem à escola “Auto da Barca do Inferno”, de Gil Vicente. 

 Educação para a Cidadania. 



Relatório de Avaliação do PEA de Escolas Pedro Eanes Lobato 2016/2020 

 

 
 

74 

 Operacionalização do Plano E@D. 

 Avançar sem receio. 

 “Saber Fazer… Fazer para Saber…” – Ciências Experimentais no 1.º Ciclo. 

 ‘English around the world’- mapa mundo com informação sobre países de língua estrangeira com o contributo de 
todas as turmas do Agrupamento, construído ao longo do ano letivo e exposto no ’CRE’. 

 ‘Writing to a PenPal’ - troca de correspondência entre turmas (3.º ano – 5.º ano e 4.º ano – 6.º ano) em forma de 
carta e postal. 

 Articulação de conteúdos entre ciclos. 

 Disciplina de oferta do agrupamento no 6º ano: Experimentando. 

 Disciplina de oferta do agrupamento no 8º ano: SER+ 
 

P4 - Avaliação 
dos processos 
e resultados 
da 
aprendizagem 
dos alunos. 

Obj1. Efetuar uma 
avaliação formativa 
reguladora da 
aprendizagem. 

 Realização da avaliação formativa reguladora da aprendizagem no âmbito do trabalho das equipas educativas. 

 Validação do procedimento de Avaliação Sumativa 1.º; 2.º e 3.º períodos (calendarização/orientações). 

 Operacionalização da avaliação dos alunos de acordo com os critérios de avaliação definidos pelos diversos 
Departamentos e aprovados em CP. 

 Validação da definição dos critérios de avaliação de acordo com o Despacho Normativo N.º 1 F/2016 e o Decreto 
Lei N.º 55, de 6 de julho de 2018. 

 Definição dos critérios de transição e retenção. 

 Validação da definição dos critérios de avaliação de acordo com o Decreto-Lei nº14-G/2020 de 13 de abril . 

 Realização da avaliação formativa reguladora da aprendizagem. 

 Operacionalização da atividade “Cimeira da Demografia”. 

 Operacionalização do Plano E@D. 

Obj2. Promover a 
valorização da 
qualidade e do 
sucesso educativo. 

 Desenvolvimento de um clima organizacional no Agrupamento propicia à aprendizagem com qualidade e sucesso 
educativo. 

 Desenvolvimento de um clima organizacional propício à realização das provas de aferição, provas finais do 9.º ano 
e provas de equivalência à frequência. 

 Operacionalização do ensino à distância e os mecanismos promotores do estudo em casa. 

 Analise e validação de todos os procedimentos pedagógicos inerentes aos exames, provas de aferição, frequência 
de escola e de equivalência. 

 Análise e validação dos pedidos de recursos de avaliação dos alunos. 

 Operacionalização do Quadro de Mérito. 

 Validação dos mecanismos pedagógicos de operacionalização do ensino à distância e os mecanismos promotores do 
estudo em casa. 

 Acompanhamento e monitorização da aplicação de medidas de suporte à aprendizagem. 

 Operacionalização da modalidade de ensino a distância (E@D), de acordo com os quatro eixos de ação prioritários 

 Campeonato Nacional Literacia 3Di: Português; Inglês. 

 Mensagens de amor, quem as não tem: atividade na escola; atividade na escola e saída à tipografia Popular e 
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Fórum do Seixal. 

 Conhecer os cogumelos na Fábrica de Pólvora. 

 Dinamização do canteiro de suculentas e plantas xerófilas. 

 Operacionalização do Plano E@D. 

 Casting “Ídolos da Escola”. 
 

Voltar ao documento 

 

Quadro de Evidências Ib: Eixo 1b: Prevenção do Abandono, Absentismo e Indisciplina 

Eixo 1b: Prevenção do Abandono, 
Absentismo e Indisciplina 

Consecução dos Objetivos 

2019/2020 

P1 – A 
educação 
em valores 
como 
projeto de 
vida 

Obj1. Desenvolver a 
identidade do aluno para 
que o mesmo se reconheça 
como um ser social, 
tornando-o um cidadão 
capaz de conviver 
harmoniosamente na 
sociedade com as diferenças 
e respeitando o convívio 
social. 

 Desenvolvimento de mecanismos promotores das lideranças intermédias com vista à sua promoção e 
sustentabilidade 

 Garantia de um clima organizacional no Agrupamento propício à aprendizagem com qualidade e sucesso 
educativo. 

 Reunião com os delegados e subdelegados com vista a aferir contributos para a elaboração do Projeto 
Educativo. 

 Organização das receções aos alunos do pré-escolar ao 9.º ano. 

 Desenvolvimento de mecanismos promotores das lideranças intermédias com vista à operacionalização do 
plano de ensino à distância. 

 Acompanhamento e monitorização da operacionalização do perfil do aluno definido para o Agrupamento. 

 Acompanhamento e monitorização do trabalho realizado pelas diversas equipas educativas na 
operacionalização dos respetivos projetos de autonomia e flexibilidade curricular. 

 Desenvolvimento de mecanismos de autonomia e sustentabilidade das comissões de trabalho referente à 
coordenação das equipas pedagógicas e à de coordenação pedagógica. 

 Desenvolvimento de mecanismos de operacionalização do plano de ensino à distância através da coordenação 
das equipas pedagógicas e à de coordenação pedagógica. 

 Analise das identificações referentes aos alunos e propor as medidas de suporte à aprendizagem a mobilizar. 

 Acompanhamento e monitorização da aplicação de medidas de suporte à aprendizagem. 

 Acompanhamento do funcionamento do Centro de Apoio à Aprendizagem. 

 Operacionalização do perfil do aluno definido para o Agrupamento. 

 Participação na XVIII Edição do Hospital dos Pequeninos. 

 Atividades de Final do 1.º Período - Festa de Natal na Escola. 

 “Tradições e cultura” - Comemoração de datas festivas - Carnaval. 
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 Apadrinhamento. 

 Operacionalização do Plano E@D. 

 Sessões de esclarecimento sobre bullying e cyberbullying e suas consequências. 

 Dinamização de palestras (debates) relacionadas com os conteúdos temáticos da disciplina. 

Obj2. Promover no aluno 
comportamentos que sejam 
a expressão de valores 
pessoais, sociais e morais, 
tornando-o ciente de suas 
escolhas, que reflitam no 
seu caráter. 

 Desenvolvimento, no âmbito do Centro de Apoio Aprendizagem, de medidas de promoção de cidadania e de 
gestão de conflitos. 

 Desenvolvimento de procedimentos de segurança e disciplina no espaço escolar. 

 Acompanhamento e monitorização da operacionalização do perfil do aluno definido para o Agrupamento. 

 Acompanhamento e monitorização da aplicação de medidas de suporte à aprendizagem. 

 Projeto “Casinha das Emoções”. 

 Participação na XVIII Edição do Hospital dos Pequeninos. 

 “Tradições e cultura” – Carnaval Desfile no Bairro. 

 Projeto “KidFun – Educação para Valores” da Fundação Benfica. 

 Percurso de orientação Escola – Parque do Serrado. 

 Alimentação saudável. 

 Sessões de esclarecimento sobre métodos contracetivos. 

 Formação Escolas Ubuntu/ Criação do Clube Ubuntu. 

 Operacionalização do Plano E@D. 

Obj3. Promover a educação 
na cidadania. 

 Educação para a Cidadania. 

 Operacionalização dos respetivos projetos. 

 Comemoração do dia da Alimentação. 

 Dia do Pijama. 

 Projeto Municipal de Segurança Rodoviária “O Rodinhas”: Atividades lúdicas sobre a Segurança Rodoviária; 
Saída de campo para observação de comportamentos de condutores e peões. 

 Projeto Ecovalor. 

 Vozes dos alunos AEPEL - Carta aberta ao PR. 

 Campanha de Natal – Recolha de Alimentos. 

 Garantia do clima organizacional no Agrupamento propício à aprendizagem com qualidade e sucesso 
educativo. 

 Acompanhamento e monitorização do trabalho realizado pelas diversas equipas educativas na 
operacionalização dos respetivos projetos de autonomia e flexibilidade curricular. 

 Acompanhamento e monitorização a aplicação de medidas de suporte à aprendizagem. 

 Dia Mundial da Criança. 

 Operacionalização do Plano E@D. 

P2 - 
Prevenção 
do 

Obj1. Desenvolver 
mecanismos de gestão de 
conflitos em contexto sala 

 Desenvolvimento, no âmbito do Centro de Apoio Aprendizagem, de medidas de promoção de cidadania e de 
gestão de conflitos. 

 Articulação com o Conselho Pedagógico na definição de mecanismos de operacionalização de práticas 
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Abandono, 
Absentismo 
e 
Indisciplina 

de aula e fora da sala de 
aula. (Pessoal docente). 

educativas reguladoras de comportamentos socialmente proativos. 

 Desenvolvimento de mecanismos de operacionalização do ensino à distância e do estudo em casa. 

 Desenvolvimento de mecanismos de angariação de recursos tecnológicos para os alunos sem esses recursos. 

 Garantia de operacionalização de medidas com vista a garantir o acompanhamento social e psicológico dos 
alunos durante a época de estado de emergência. 

 Promover em articulação com a Direção a definição de mecanismos de operacionalização de práticas 
educativas reguladoras de comportamentos socialmente proativos. 

 Garantia da prestação de aconselhamento aos docentes na implementação de práticas pedagógicas inclusivas, 
em contexto de equipa educativa e/ou em contexto de reunião de EMAEI. 

 Operacionalização da medida de Intervenção com foco comportamental. 

 Operacionalização do Apoio tutorial preventivo e temporário. 

 Operacionalização do Plano E@D. 

Obj2. Desenvolver 
mecanismos de gestão de 
conflitos em contexto 
escolar (Pessoal não 
docente). 

 Promoção de medidas de promoção de capacitação de cidadania e de gestão de conflitos. 

 Operacionalização de medidas de acompanhamento durante o estado de emergência. 

 Validação da capacitação a promover no âmbito da cidadania e de gestão de conflitos. 

 Prestação de aconselhamento na implementação de práticas pedagógicas inclusivas, em contexto de reunião 
de EMAEI ou em espaço formativo. 

Obj3. Estabelecer 
compromissos entre os 
diversos intervenientes no 
processo educativo. 

 Veiculação de informação ao pessoal docente. 

 Veiculação de informação ao pessoal não docente. 

 Veiculação de informação a transmitir aos encarregados de educação dos diversos anos. 

 Articulação com os stakeholders de acordo com a dinâmica necessária. 

 Articulação com a Associação de Pais de modo à definição de mecanismos de operacionalização de práticas 
educativas reguladoras de comportamentos socialmente proativos. 

 Articulação com a Direção Geral de Educação no âmbito da operacionalização das medidas educativas. 

 Articulação com a Direção Geral de Saúde no âmbito da operacionalização das medidas sanitárias. 

 Garanta de um clima pedagógico favorável ao desenvolvimento dos saberes científicos e de metodologias 
proativas. 

 Sensibilização da comunidade educativa para a educação inclusiva em contexto formal ou informal de partilha 
de informação. 

 Promoção do comportamento pro-social: Kita dinamiza intervalos no 1.º ciclo (Parceria com Tutores de Bairro) 

 Operacionalização da medida de Intervenção com Intervenção social. 

 Operacionalização do Plano E@D. 

Obj4. Promover a formação 
integral do aluno. 

 Desenvolvimento de um clima organizacional no Agrupamento propicio à aprendizagem com qualidade e 
sucesso educativo e à operacionalização do perfil do aluno definido pelo Agrupamento. 

 Realização de atividades que permitam o desenvolvimento integral do aluno: Escola de líderes Unbutu; 
Intercâmbios internacionais . 

 Respostas educativas eficazes na formação do aluno através do acompanhamento e monitorização da 
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operacionalização do perfil do aluno definido para o Agrupamento. 

 Acompanhamento e monitorização do trabalho realizado pelas diversas equipas educativas na 
operacionalização do plano de ensino à distância. 

 Analise das identificações referentes aos alunos e propor as medidas de suporte à aprendizagem a mobilizar. 

 Operacionalização do plano de ensino à distância. 

 Operacionalização dos respetivos projetos. 

 Sessões de esclarecimento sobre prevenção e efeitos do tabagismo. 

 Gravação “Ídolos da Escola”. 

 Operacionalização do Plano E@D. 

 Promoção do comportamento pro-social: Desporto 49 (Parceria com Tutores de Bairro) 

 Promoção do comportamento pro-social: Intervalos na PEL (Parceria com Tutores de Bairro) 

 Promoção do comportamento pro-social: Programa Transição. 

 Operacionalização da Orientação vocacional e profissional 9.º anos. 

 Operacionalização da Orientação vocacional e profissional 9.º anos. 

 Operacionalização de atividades no âmbito do Gabinete de Saúde e Condição Física- Acompanhamento de 
alunos referenciados (pré obesidade e obesidade) . 

 Operacionalização de atividades no âmbito do Gabinete de Saúde e Condição Física/avaliação da aptidão 
física dos alunos (aplicação da Bateria de Testes do Fitescola). 

 

Voltar ao documento 

Quadro de Evidências II: Eixo 2: Gestão e Organização 

Eixo 2: Gestão e Organização 
Consecução dos Objetivos 

2019/2020 

P1 - Consolidar uma 
gestão estratégica 
com base numa 
cultura 
participativa e de 
responsabilidade 

Obj1. 
Elaborar/atualizar os 
documentos 
estruturantes e 
orientadores do 
Agrupamento. 

 Definição e aprovação das atividades a integrar o Plano Anual de Atividades. 

 Elaboração e aprovação do Regimento e Cronograma. 

 Atualização e aprovação dos documentos estruturantes 

 Atualização e divulgação dos documentos estruturantes e orientadores do Agrupamento. 

 Atualização do organigrama de funcionamento do Agrupamento. 

 Acompanhamento e uniformização das normas e procedimentos adotados em todo o Agrupamento. 

 Calendarização e planificação das reuniões e outras atividades para as estruturas organizacionais. 

 Elaboração dos documentos relativo ao ano letivo 2019/2020 a apresentar ao Conselho Geral. 

 Analise e veiculação da legislação no âmbito da educação no período compreendida entre setembro de 2019 e 
julho de 2020. 

 Elaboração de pareceres relativos ao Plano Anual de Atividades para o ano letivo 2019/2020. 

 Calendarização das reuniões ordinárias do Conselho Pedagógico e do Departamento. 
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 Definição da composição das Comissões Especializadas do Conselho Pedagógico. 

 Validação do Relatório Final de execução do Plano Anual de Atividades 2018/2019. 

 Elaboração de todos os documentos inerentes ao processo educativo dos alunos no âmbito das medidas de 
apoio à aprendizagem. 

 Operacionalização do Plano de Ensino à Distância no âmbito das medidas de apoio à aprendizagem. 

Obj2. 
Operacionalizar a 
visão, a missão e os 
valores da 
organização. 

 Operacionalização do Projeto Educativo do Agrupamento. 

 Operacionalização do Plano Anual de Atividades. 

 Operacionalização do Perfil do Aluno. 

 Cumprimento do Regulamento Interno do Agrupamento. 

 Garantir a operacionalização do Projeto Educativo do Agrupamento de acordo com o Regulamento Interno. 

 Operacionalização de atividades de promoção da identidade do Agrupamento. 

 Receção à comunidade educativa: Pessoal docente e não docente. 

 Operacionalização da visão, a Missão e os valores do Agrupamento. 

 Analise e elaboração de pareceres sobre os documentos relativo ao ano letivo 2019/2020 a apresentar ao 
Conselho Geral. 

 Operacionalização de práticas pedagógicas que corporizem a Visão; Missão e os valores do Agrupamento.  

 Analise das identificações referentes aos alunos e propor as medidas de suporte à aprendizagem a mobilizar. 

 Acompanhamento e monitorização da aplicação de medidas de suporte à aprendizagem. 

 Gestão da coleção e espaço da Biblioteca Escolar. 

P2 - Garantir 
práticas de 
racionalização dos 
recursos humanos, 
físicos, materiais e 
financeiros do 
Agrupamento 

Obj1. Garantir uma 
gestão racional dos 
recursos humanos do 
Agrupamento, 
otimizando o 
funcionamento dos 
serviços. 

 Elaboração dos horários do pessoal docente e não docente do Agrupamento. 

 Procedimentos inerentes à organização e dinâmica de funcionamento do Agrupamento. 

 Reestruturação dos horários do pessoal docente/não, docente em função das necessidades do Agrupamento. 

 Agilização dos recursos humanos, financeiros, físicos e materiais para o Agrupamento. 

 Estabelecimento de comunicação eficaz, ao nível interna através da Plataforma do Agrupamento. 

 Realização de uma da comunicação externa através Página do Agrupamento. 

 Acompanhamento e monitorização do circuito de comunicação interna e externa do Agrupamento. 

 Validação dos horários do pessoal docente e não docente do Agrupamento. 

 Realização de procedimentos estruturados e de articulação entre o trabalho desenvolvido no âmbito das 
reuniões de departamento e as de equipa educativa. 

 Agilização de procedimentos de gestão racional e de articulação entre os diversos agentes educativos no 
desenvolvimento do processo educativo do aluno. 

 Gestão dos recursos humanos no CAA. 

Obj2. Garantir a 
gestão dos recursos 
financeiros, físicos e 
materiais do 
Agrupamento de 

 Organização de atividades inerentes ao decorrer do ano letivo 2019/2020. 

 Realização de procedimentos inerentes à realização das inscrições e matrículas das crianças do pré-escolar e 
dos alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclo. 

 Monitorização da eficácia e eficiência da utilização dos recursos humanos, financeiros, físicos e materiais do 
Agrupamento. 
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forma a responder, 
eficaz e 
eficientemente, às 
necessidades. 

 Elaboração das turmas de acordo com os critérios definidos no Projeto Educativo do Agrupamento. 

 Desenvolvimento de um clima organizacional propício às provas de aferição; à realização das provas finais de 
9º ano, bem como às provas de equivalência à frequência. 

 Planeamento e execução das atividades no domínio da ação social escolar. 

 Elaboração e execução do projeto orçamental para o ano económico 2020. 

 Realização de procedimentos de progressão dos docentes, de acordo com o cumprimento dos requisitos 
necessários. 

 Atualização mensal a plataforma SIGHRE com vista à cabimentação da progressão profissional: avaliação do 
pessoal docente e não docente. 

 Validação e calendarização do processo de avaliação de desempenho docente desenvolvido pela Seção de 
Avaliação de Desempenho Docente. 

 Gestão dos recursos materiais no CAA. 

 Empréstimo de equipamentos. 

 Elaboração de Inventários. 

P3 - Garantir a 
operacionalização 
de uma liderança 
educacional 
centrada na 
aprendizagem 

Obj1. Implementar 
uma metodologia de 
liderança do 
professor em 
contexto de sala de 
aula como 
facilitador de 
aprendizagem/tutor. 

 Promoção das condições para que o docente possa exercer a sua atividade em contexto de sala de aula de 
modo eficaz e assertivo, em conformidade com os recursos existentes ou a existir.  

 Acompanhamento e monitorização da Implementação de metodologias que contribuam para a liderança do 
professor em contexto de sala de aula como facilitador de aprendizagem/tutor. 

 Aconselhamento na implementação de práticas pedagógicas inclusivas, em contexto de reunião de EMAEI ou 
em espaço formativo. 

Obj2. 
Operacionalizar a 
liderança 
educacional das 
estruturas 
intermédias 
centrada na 
melhoria do processo 
ensino 
aprendizagem. 

 Realização de reuniões de Trabalho. 

 Desenvolvimento de trabalho colaborativo entre pares/parceiros. 

 Partilha/Divulgação de Experiências Didáticas. 

 Elaboração de relatórios. 

 Realização de reuniões de acompanhamento e monitorização com as diversas estruturas de coordenação 
intermédia do Agrupamento: coordenação de equipas educativas; de departamento; coordenação técnica; 
coordenação operacional. 

 Acompanhamento e monitorização da operacionalização do trabalho desenvolvido pelas equipas educativas na 
operacionalização dos projetos de autonomia e flexibilidade curricular. 

 Acompanhamento e monitorização do trabalho desenvolvido pela Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação 
Inclusiva. 

 Acompanhamento e monitorização do trabalho desenvolvido pela Seção de Avaliação de Desempenho Docente. 

 Realização de reuniões de trabalho em Departamento e/ou Equipa Educativa para aferir e monitorizar as 
práticas adotadas 

 Avaliação Não Presencial de alunos; 

 Análise de processos diversos com as EMAEIS dos AE. 
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 Elaboração de Base de dados digital (Drive). 

Obj3. 
Operacionalizar uma 
liderança 
educacional 
partilhada e 
formativa. 

 Apoio e acompanhamento do desempenho dos docentes nas suas funções. 

 Promoção dos mecanismos de capacitação dos docentes com vista à operacionalização dos projetos de equipa 
educativa (Capacitação de 50 horas para as equipas de 1.º ano e pré-escolar, entre outras). 

 Realização de mecanismos de corresponsabilização e de partilha de liderança na dinâmica pedagógica e 
organizacional. 

 Operacionalização, acompanhamento e monitorização uma dinâmica de liderança educacional partilhada e 
corresponsável ao nível dos departamentos e das equipas educativas. 

 Sensibilização da comunidade educativa para a educação inclusiva em contexto formal ou informal de partilha 
de informação. 

 Aconselhamento na implementação de práticas pedagógicas inclusivas, em contexto de reunião de EMAEI ou 
em espaço formativo. 

 Liderança partilhada e colaborativa do grupo responsável pelo CAA. 

 Formação Interna na Plataforma de Gestão de conteúdos: Google Classrrom (61 professores envolvidos). 

 Capacitação de sete elementos no âmbito do programa E360 (5 professores envolvidos e 2 assistentes 
técnicos); 

 Construção de instrumentos, critérios e descritores de desempenho em avaliação educacional (4 professores 
envolvidos). 

 Operacionalização do projeto Erasmus (3 professores envolvidos). 

 Capacitação no âmbito da Fundamentação e Melhoria das Práticas de Avaliação Pedagógica: Projetos de 
Intervenção nos Domínios do Ensino e da Avaliação (turmas 2ºC, 6ºA e 8ºB). 

 Organização de uma sessão de esclarecimento aos docentes da equipa educativa do 5º ano, em articulação 
com a UCC do Seixal relacionado com a problemática da Spina bífida. 

P4 - Garantir a 
formação de 
comunidades de 
aprendizagem 
profissional como 
forma de melhoria 
do processo ensino 
aprendizagem 

Obj1. Garantir a 
formação de 
comunidades de 
aprendizagem 
profissional. 

 Continuação da promoção de um clima organizacional fomentador de dinâmicas de equipas educativas/ 
comunidades de aprendizagem profissional. 

 Promoção de um clima organizacional fomentador de dinâmicas de trabalho de departamento/grupos 
disciplinares perspetivados como comunidades de aprendizagem profissional. 

 Estruturação e validação de dinâmicas de comunidade de aprendizagem profissional. 

 Sensibilização à comunidade educativa para a educação inclusiva em contexto formal ou informal de partilha 
de informação. 

 Prestação de aconselhamento na implementação de práticas pedagógicas inclusivas, em contexto de reunião 
de EMAEI ou em espaço formativo. 

 Jornadas de Preparação Conjunta do Seminário TIA com os CRTIC de Lisboa e Vale do Tejo, em Lisboa e Caldas 
da Rainha. 

 Organização de uma sessão de esclarecimento às Assistentes Operacionais em exercício de funções na escola 
sede, em articulação com a UCC do Seixal relacionado com a problemática da Spina Bífida. 

 Atendimento, no dia 15 de outubro de 2019, de duas assistentes operacionais da EB1 Infante D. Augusto 
relativamente ao acompanhamento/higiene e alimentação da aluna Emma do 4º D com 92% de paralisia 
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cerebral. 

P5 - Consolidar uma 
cultura de 
Agrupamento 
promotora da sua 
identidade 

Obj1. Garantir a 
promoção de uma 
cultura de 
Agrupamento 
adequada ao perfil e 
necessidades da 
Comunidade 
Educativa. 

 Criação de mecanismos que proporcionem momentos de reflexão no e sobre o Agrupamento. 

 Estruturação de operacionalização de momentos de reflexão no e sobre o Agrupamento. 

 Sensibilização da comunidade educativa para a educação inclusiva em contexto formal ou informal de partilha 
de informação. 

 Entrevista da Diretora à revista Sábado em março de 2020;  

 Seminário de Acompanhamento TEIP - "Ser TEIP em tempo de pandemia" - Painel "À conversa com... Diretores 
TEIP". 

 Página web do Agrupamento. 

 Grupo de cantares de docentes “À flor da PEL” 

 Apresentação da CAF (Complemento de Apoio às Famílias). 

 Apresentação da dinâmica da EMAEI no Conselho Geral 

 Operacionalização do projeto Lobatos Vólei. 

 Elaboração da página do FB “Uma vez PEL sempre PEL”. 

 Diário da quarentena. 

 Formação interna. 

 EcoSol. 

 Campanha de distribuição de cabazes alimentares durante a pandemia. 

 Campanha de Recolha de equipamentos informáticos AEPEL em tempos de pandemia. 

 Jantar convívio PD/PND. 

 Desporto Escolar. 

 Expressões em Ação. 

 Programa Transitar. 

P6 - Garantir a 
operacionalização 
das dinâmicas de 
melhoria 
educacional no 
Agrupamento 

Obj1. Garantir a 
avaliação e a 
regulação da 
atividade do 
Agrupamento como 
um mecanismo de 
melhoria 
educacional. 

 Avaliação de Desempenho da Diretora. 

 Definição das Linhas Orientadoras para a elaboração do Orçamento. 

 Aprovação do relatório final de execução do Plano Anual de Atividades 2018/2019 

 Apreciação dos relatórios periódicos de execução do Plano Anual de Atividades de 2019/2020 (1.º e 2.º 
Período). 

 Aprovação do mapa de férias da Diretora. 

 Aprovação do relatório de contas de gerência. 

 Definição das linhas orientadoras do planeamento e execução, pelo Diretor, das atividades no domínio da Ação 
Social Escolar. 

 Definição dos critérios para a participação da escola em atividades pedagógicas, científicas, culturais e 
desportivas. 

 Aprovação dos domínios de oferta das Atividades de Enriquecimento Curricular e respetivas duração diária e 
semanal. 

 Aprovação da planificação das Atividades de Enriquecimento Curricular para o ano letivo 2019/2020. 



Relatório de Avaliação do PEA de Escolas Pedro Eanes Lobato 2016/2020 

 

 
 

83 

 Aprovação dos mecanismos de avaliação da aprendizagem nas Atividades de Enriquecimento Curricular. 

 Emissão de parecer sobre os critérios gerais de organização dos horários, definidos pelo Conselho Pedagógico 
para o ano letivo 2019/2020. 

 Apreciação do Relatório com o grau de consecução do Projeto Educativo do Agrupamento 2016/2020. 

 Participação nas reuniões TEIP: Acompanhamento e monitorização do trabalho desenvolvido no âmbito do 
Programa TEIP. 

 Monitorização dos subsistemas de autoavaliação em todos os setores do Agrupamento. 

 Apresentação ao Conselho Geral dos documentos relativos ao ano letivo 2019/2020. 

 Realização do processo de avaliação do pessoal docente e não docente. 

 Acompanhamento e monitorização das práticas letivas e as dinâmicas de melhoria educacional. 

 Operacionalização, acompanhamento e monitorização do processo de avaliação do pessoal docente. 

 Acompanhamento e monitorização da aplicação de medidas de suporte à aprendizagem. 

 Avaliação da consecução dos objetivos do Projeto Educativo. 

 Recolha de informações nos documentos estruturantes com vista à triangulação da informação evidenciada na 
análise aos inquéritos. 

 Registo das conclusões referentes à triangulação das informações recolhidas. 

 Elaboração do relatório com o grau de consecução do Projeto Educativo do Agrupamento 2016/2020. 

 Operacionalização das áreas preconizadas nos Planos de Melhoria TEIP 

 Elaboração dos planos de melhoria. 

 Apresentação dos planos de melhoria ao Conselho Pedagógico. 

Obj2. Consolidar 
dinâmicas de 
melhoria da eficácia 
do Agrupamento. 

 Realização de momentos de reflexão com vista à elaboração do Projeto Educativo 2020/2023. 

 Operacionalização de momentos de reflexão com vista à elaboração do Projeto Educativo 2020/2023. 

 Acompanhamento e monitorização da aplicação de medidas de suporte à aprendizagem. 

 Monitorização da implementação dos planos de melhoria. 

 Dinamização da DRIVE do ATE como espaço de centralização e de partilha de recursos 

 Dinamização da DRIVE do departamento como espaço de centralização e de partilha de recursos 
 

 

Voltar ao documento 

 

 

 



Relatório de Avaliação do PEA de Escolas Pedro Eanes Lobato 2016/2020 

 

 
 

84 

Quadro de Evidências III: Eixo 3: Relação Escola-Famílias-Comunidade e Parcerias 

Eixo 3: Relação Escola-Famílias-
Comunidade e Parcerias 

Consecução dos Objetivos 

2019/2020 

P1 - Relação do 
Agrupamento com a 
comunidade 
educativa 

Obj1. Promover uma 
entidade 
organizacional 
aberta e 
comprometida com o 
meio envolvente. 

 Realização de momentos de convívio: Magusto; Jantares de Natal; Verão e da Amizade. 

 Visita à Aldeia Natal no Seixal. 

 Atividades de Final do 1.º Período – Ida ao Cinema do RioSul. 

 Apresentação da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva ao Conselho Pedagógico e conselho 
Geral. 

 Desenvolvimento de uma cultura de informação e explicitação aos diversos intervenientes da comunidade 
educativa. 

 Operacionalização da ação de melhoria do Plano Plurianual – TEIP com vista a Conhecer e participar na vida 
escolar como promoção de uma cultura de Agrupamento. 

 Estabelecimento de parcerias que permitam promover a sustentabilidade e melhoria da cultura organizacional 
do Agrupamento. 

 Elaboração de projetos que visem ser uma resposta às necessidades do Agrupamento, assente numa cultura de 
compromisso com os diversos intervenientes da comunidade educativa. 

 Sensibilização da comunidade educativa para a educação inclusiva em contexto formal ou informal de partilha 
de informação. 

 Teatro vem à Escola – Peça da Companhia Animateatro “…Num farol”, promovida pela Junta de Freg. de Amora 

 Reflexão em contexto escolar: Promoção da construção de pontes entre escola e família 

 Concurso Cabaz da Primavera/Desfile de carnaval. 

 Atribuição de Cabazes Solidários em tempo de pandemia.  

 Recolha de alimentos “Cidadania solidária”. 

Obj2. Promover 
ações de melhoria 
do percurso do 
processo educativo 
com os diversos 
agentes educativos. 

 Participação da Diretora/ direção em reuniões de trabalho da DGAE no âmbito do Programa de Melhoria TEIP 3. 

 Participação da Diretora/Direção em reuniões de trabalho com a DGEST/DGAE. 

 Participação da Diretora como moderadora de ciclos de encontros regionais TEIP promovidos pela Direção Geral 
de Educação. 

 Apresentação na Direção Geral de Educação do Projeto de Financiamento dos Apoios Adicionais dos Centros de 
Inclusão em julho de 2018. 

 Promover ações com agentes educativos de outras escolas e de outros países. 

 Operacionalizar ações de capacitação/ comunidades de aprendizagem profissional. 

 Garantir a prestação de aconselhamento na implementação de práticas pedagógicas inclusivas, em contexto de 
reunião de EMAEI ou em espaço formativo. 

 Momentos de encontro entre docentes e técnicos com os encarregados de educação e alunos que pertencem à 
Academia de Escolas de Líderes Ubuntu. 

 Operacionalização do projeto “Escola dos Sorrisos”. 

 Orientação profissional com os encarregados de Educação 
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 Reflexão em contexto escolar: Promoção da construção de pontes entre escola e família 

P2 - Envolvimento 
da Comunidade na 
vida do 
Agrupamento 

Obj1. Promover 
espaços de 
participação 
proativa de toda a 
comunidade. 

 Receção à comunidade educativa. 

 Criação de Momentos de convívio para Pessoal Docente e Pessoal Não Docente. 

 Criação de momentos de conversa dos encarregados de educação com as coordenações educativas do 
Agrupamento. 

 Criação de momentos de encontro entre encarregados de educação e docentes das equipas educativas. 

 Criação de momentos de encontro entre docentes e técnicos com os encarregados de educação e alunos que 
pertencem à Academia de Escolas de Líderes Ubuntu. 

 Sensibilização da comunidade educativa para a educação inclusiva em contexto formal ou informal de partilha 
de informação. 

 Receção aos alunos/encarregados de educação. 

 Realização da atividade Bochecho com Flúor. 

 Projeto “Transforma o teu lanche”. 

 Entrega de prémios do Quadro de Valor e Excelência 
 Operacionalização do projeto “À Descoberta da Cidade das Palavras” e “Uma História Pintada”. 

 Comemoração do dia da Alimentação. 

 Campanha de Natal – Recolha de Alimentos. 

 Intervenção social. 

 Orientação vocacional e profissional 9.º anos 

 Avaliação de Desempenho da Diretora. 

 Definir as Linhas Orientadoras para a elaboração do Orçamento. 

 Aprovação do relatório final de execução do Plano Anual de Atividades 2018/2019 

 Apreciação dos relatórios periódicos de execução do Plano Anual de Atividades de 2019/2020 (1.º e 2.º 
Período). 

 Aprovação do mapa de férias da Diretora. 

 Aprovação do relatório de contas de gerência. 

 Definição das linhas orientadoras do planeamento e execução, pelo Diretor, das atividades no domínio da Ação 
Social Escolar. 

 Definição dos critérios para a participação da escola em atividades pedagógicas, científicas, culturais e 
desportivas. 

 Aprovação dos domínios de oferta das Atividades de Enriquecimento Curricular e respetivas durações diária e 
semanal. 

 Aprovação da planificação das Atividades de Enriquecimento Curricular para o ano letivo 2019/2020. 

 Emissão de parecer sobre os critérios gerais de organização dos horários, definidos pelo Conselho Pedagógico 
para o ano letivo 2019/2020. 

 Apreciação do Relatório com o grau de consecução do Projeto Educativo do Agrupamento 2016/2020. 

 Proceder à recolha de informações nos documentos estruturantes com vista à triangulação da informação 
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evidenciada na análise aos inquéritos. 

 Recolha de alimentos “Cidadania solidária” 

 Garantir momentos de encontro entre encarregados de educação e docentes das equipas educativas. 

 Garantir momentos de encontro entre docentes e técnicos com os encarregados de educação e alunos que 
pertencem à Academia de Escolas de Líderes Ubuntu. 

 Receção aos alunos/encarregados de educação. 

 Reflexão em contexto escolar 

P3 - Integração do 
Agrupamento na 
comunidade local/ 
regional/ nacional/ 
internacional 

Obj1. Estabelecer 
parcerias para a 
partilha de recursos 
e serviços. 

 Garantir a articulação com os stakeholders de acordo com as necessidades organizacionais e pedagógicas do 
Agrupamento. 

 Garantir a articulação com todos os agentes educativos da comunidade. 

 Crescer saudável: Lanches saudáveis: peça de fruta, pão e leite escolar; Escovagem diária; Sessões de atividade 
física motora semanal; Atividades de conhecimento do corpo, conhecimento de si e do outro, cuidados de 
higiene; Atividades de educação ambiental. 

 Rastreio e sensibilização sobre saúde oral; 

 Cuidados com o frio. 

 “Ouvir e Contar, o que Custa É Começar” 

 Divulgação e concurso PeddyApp 

 Sensibilização/Divulgação de Produtos e Tecnologias de Apoio cuja utilização potenciam as capacidades dos 
alunos, compensem as suas limitações e promovem a sua integração e inclusão na vida escolar e social. 

 Centro de desenvolvimento da Criança (HGO), 

  AURPI_Amora. 

 Biblioteca_Polo da Amora. 

  L’Eclerc. 

 CERCISA. 

 APPDA_Lisboa. 

 CERCIZimbra 

 CFAE Seixal. 

 Centro de Assistência Paroquial de Amora – CAPA. 

 Escola Segura. 

 Enfermeira Inês Batista da UCC do Seixal. 

 Higienista Zita Avó do Centro de Saúde de Amora. 

 Agência Municipal de Energia do Seixal. 

 Ecomuseu do Seixal. 

 Estabelecimento de parcerias com algumas entidades, nomeadamente Instituto Piaget, Instituto de Educação 
de Lisboa. 

 Participação em encontros de Diretores de Agrupamento e escolas Não Agrupadas da Área Pedagógica de seixal.  

 Participação em partilha de práticas educativas no Concelho do Seixal. 
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 Participação da Diretora em reuniões da EPIPSE ao nível da Direção Geral de Educação. 

 Participação da Diretora como moderadora de ciclos de encontros regionais TEIP promovidos pela Direção Geral 
de Educação. 

 Participação da Diretora como oradora no Seminário Autismo - Formação para a Inclusão no âmbito do Projeto 
Europeu ERASMUS+ IPA+ Autism training for inclusion promovido pela Federação Portuguesa de Autismo 
(outubro de 2028). 

  Participação da Diretora como oradora nas Jornadas de Trabalho, organizado pela Direção Geral de Educação 
com a realização de dois whorkshops intitulados “Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva do 
Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato em novembro de 2028. 

 O Agrupamento desenvolve um projeto de turismo educacional promovido pelo Centro de Formação de 
Sesimbra, como exemplo de uma entidade organizacional promotora de boas práticas pedagógicas. 

 Participação da Diretora como oradora no seminário “Educação Inclusiva: Equidade/ 
Participação/Direitos/Valores/Progresso” promovido pela direção Geral de Educação em parceria com a 
APPACDM, no dia 17 de maio de 2019 com o desenvolvimento da temática: EMAEI do AEPEL: Um recurso 
organizacional de garante das aprendizagens essenciais e do desenvolvimento integral do aluno. 

 Produção de dois artigos: i) “No horizonte de Uma Escola Inclusiva...os Sonhos que fazem Acontecer! Da Revista 
NOESIS- Noticias da Educação da DGE, de 30 de novembro de 2018 e “A realidade de um Agrupamento na 
procura de uma diferenciação pedagógica, numa prática inclusiva.” da Revista Pro-Inclusão de dezembro de 
2018. 

 Apresentação à Comissão Parlamentar de Educação da Assembleia da República das práticas inclusivas 
operacionalizadas no Agrupamento, entre outras. 

 Participação da Diretora no seminário TEIP relativo à partilha de boas práticas na operacionalização do Plano 
de Ensino à Distância em tempo de pandemia em 29 de maio de 2020. 

 Participação do Agrupamento no Encontro Nacional de escolas Ubunu, 19 de junho de 2020.  

 Estabelecido contactos no âmbito da capacitação com a Professora Doutora Ariana Cosme; Dr. Pepe Menedez; 
Professor Doutor António Bolivar. 

Obj2. Projetar o 
Agrupamento para 
além da comunidade 
em que se insere. 

 Promoção da identidade do Agrupamento, nos encontros formais Participação da Diretora em reuniões de 
trabalho: com os Diretores/Direção da AP14; do Conselho Científico do CFAE do Seixal; do Conselho Municipal 
de Educação do Seixal. 

 Promoção da identidade do Agrupamento, nos encontros informais. 

 Criação de momentos encontros formais/ informais de promoção da identidade do Agrupamento. 

 Organização de momentos formais e informais de partilha do trabalho desenvolvido no Agrupamento no âmbito 
da Educação Inclusiva. 

 Participação em momentos formais e informais de partilha do trabalho desenvolvido no Agrupamento no âmbito 
da Educação Inclusiva”. 

 Operacionalização de projetos “ Flexibilidade em ação; Pensar as Bibliotecas; Marketing. 

 20 novembro 2019: Visita de Estudo promovida pela DGE/ Secretaria de Estado/DGeste, da Delegação do ME do 
Chipre. 
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 21 janeiro 2020: Visita de Estudo promovida pela DGE da Delegação do Azerbaijão. 

 29 de maio de 2020: Seminário acompanhamento TEIP: “Ser TEIP em tempo de Pandemia” 

 Visitas das delegações do México; Grécia e Uruguai ao Agrupamento  

 Erasmus. 

 ETwinning. 

 Formação MAIA. 

 Encontro da ESE de Lisboa. 

 Partilha de Práticas Pedagógicas de DAC no CFAE Seixal. 

 Entrevista da Diretora à revista SÁBADO. 

 Mensagens de Amor. 

 Carta ao Presidente. 

 Concurso de poesia do BE/CRE. 
 

 

 

Voltar ao documento 
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Tratamento Estatístico dos Inquéritos 

 

 

Quadro I 

Voltar ao Eixo II 

Voltar ao Eixo III 

Total Amostra Total Amostra Total Amostra Total Amostra

941 390 1450 607 127 95 43 39

Indicador
Forma de 

recolha

Média do 

Indicador

Média do 

Objetivo

Média do 

Indicador

Média do 

Objetivo

Média do 

Indicador

Média do 

Objetivo

Média do 

Indicador

Média do 

Objetivo

Média do 

Indicador

Média do 

Objetivo

Grau de satisfação da 

Comunidade Educativa em 

relação ao modelo de ensino 

aprendizagem

3,86 3,82 3,92 3,77 3,84

Grau de satisfação da imagem 

performativa do Agrupamento 3,84 3,81 3,98 3,65 3,82

3,81 3,60 3,83 3,83 3,68 3,68 3,73

Inquéritos de 

satisfação E@D 3,85 4,07 3,96

Encarregados de Educação Docentes
PND - Assistentes 

Operacionais/Técnicos

3,85 3,81 3,95 3,71 3,83

3,83 3,83 3,81

Objetivo

Garantir a promoção de uma 

cultura de Agrupamento 

adequada ao perfil e 

necessidades da 

Comunidade Educativa. (E2-

P5-O1)

Promover uma entidade 

organizacional aberta e 

comprometida com o meio 

envolvente. (E3-P1-O1)

Inquéritos de 

satisfação

Grau de satisfação de 

encarregados de educação, 

alunos, professores, pessoal 

docente e não docente em 

relação ao serviço prestado 

pelo Agrupamento

Alunos

Média do Agrupamento

41% 42% 75% 91% 44%
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Quadro II 



Relatório de Avaliação do PEA de Escolas Pedro Eanes Lobato 2016/2020 

 

 
 

91 

Inquérito aos Alunos do 1.º Ciclo (3.º e 4.º Anos) 
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Inquérito aos Alunos do 2.º Ciclo/3.º Ciclo 
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Inquérito aos Encarregados de Educação do Pré-escolar 
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Inquérito aos Encarregados de Educação do 2.º Ciclo 
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Inquérito aos Encarregados de Educação do 3.º Ciclo 
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Inquérito aos PND-AT/PND-AO 
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Inquérito aos Docentes 
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Inquérito Monitorização Planos de Melhoria 
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Respostas

1.1. Desde Julho de 2018 houve 

alterações na forma como foram 

recolhidos os dados, de modo a 

dar melhor resposta às práticas 

desenvolvidas no Agrupamento 

(articulação curricular, práticas 

pedagógicas, práticas 

avaliativas, ...) ?

1.2. Considera que a forma como 

se recolhem os dados  é a mais 

adequada, espelhando o trabalho 

realizado no Agrupamento (por 

exemplo na articulação 

curricular, práticas pedagógicas, 

práticas avaliativas, ...)? 

Sim 70 70

Não 0 3

Não tenho 

conhecimento
14 11

Totais 84 84

Recomendação 1: Alterar o procedimento de recolha de dados de alguns indicadores, 

para que os mesmos possam espelhar uma maior aproximação às práticas observadas, 

não se alterando a sua formulação, mas efetuando uma clarificação do objeto e dos 

processos subjacentes.

Monitorização das recomendações de melhoria 
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Respostas

2.1. Considera que, desde julho 

de 2018, se procedeu a uma 

monitorização mais eficiente das 

práticas de articulação inter e 

intraciclos? 

2.2. Considera que a forma de 

monitorização implementada, 

permite aferir sobre o impacto 

das práticas de articulação inter e 

intraciclos na aprendizagem dos 

alunos?  

Sim 65 60

Não 4 7

Não tenho conhecimento 15 17

Totais 84 84

Recomendação 2: Proceder a uma monitorização mais próxima das práticas de articulação inter e 

intraciclo, para aferir sobre o seu impacto nas aprendizagens dos alunos.
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Respostas

3.1.  Considera que no agrupamento 

existem estratégias pedagógicas que 

promovam o sucesso educativo ao nível 

do trabalho direto com os alunos, 

docentes e EE? 

Sim 83

Não 1

Não tenho conhecimento 0

Totais 84

Recomendação 3: Persistir no estabelecimento de estratégias 

pedagógicas que promovam o sucesso educativo, quer seja no 

trabalho direto com os alunos, mas também com os docentes e os 

respetivos encarregados de educação;
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Respostas

4.1.  A recolha de dados foi 

apresentada, sempre que 

possível, sob a forma de valor 

mensurável para aferir o grau 

de evolução da eficácia das 

práticas? 

Sim 72

Não 0

Não tenho conhecimento 12

Totais 84

Recomendação 4:  Apresentar a recolha de dados sob a 

forma de valor mensurável com vista a aferir sob o grau de 

evolução e aferição da eficácia das práticas.
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Respostas

5.1. O 

Regulamento do 

Quadro de Valor foi 

divulgado e 

clarificado, desde 

julho de 2018? 

5.2. Tem 

conhecimento do 

conteúdo do 

Regulamento do 

Quadro de Valor?

5.3. Foram 

realizadas ações 

promotoras do 

desenvolvimento 

de valores 

pessoais, sociais e 

morais, desde julho 

de 2018?

Sim 41 55 49

Não 11 16 5

Não tenho 

conhecimento
32 13 30

Totais 84 84 84

Recomendação 5: Proceder a uma análise do Regulamento do Quadro de Valor, 

associado a uma maior divulgação e clarificação do mesmo junto do pessoal 

docente e não docente, bem como a realização de ações promotoras do 

desenvolvimento de valores pessoais sociais e morais.
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Respostas

6.1. Considera que, desde Julho de 

2018, houve atividades direcionadas 

para a promoção da educação para a 

cidadania?

6.2. Considera que as atividades 

contribuiram para uma maior 

apropriação e aplicação  dos valores 

relacionados com a educação para a 

cidadania por parte dos alunos que 

as experienciaram? 

Sim 80 73

Não 1 3

Não tenho conhecimento 3 8

Totais 84 84

Recomendação 6: Operacionalizar atividades concretas que permitam a apropriação e aplicação pelos alunos dos 

valores relacionados com a educação para a cidadania.
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Respostas

7.1. Considera que desde julho de 

2018 houve uma maior articulação 

entre técnicos especializados, 

docentes, assistentes operacionais e 

outras 

entidades/associações/parceiros na 

animação dos pátios?  

7.2. Considera que o nível de 

articulação que existiu contribuiu para 

a redução dos conflitos em contexto 

escolar? 

7.3. Considera que foi realizada a 

monitorização dos locais de maior 

nível conflito?

7.4. Considera que na gestão dos 

recursos foi tida em conta a 

monitorização dos locais de maior 

nível conflito?

Sim 65 59 58 58

Não 7 8 4 6

Não tenho conhecimento 12 17 22 20

Totais 84 84 84 84

Recomendação 7: Maior articulação entre técnicos especializados, docentes, assistentes operacionais e outras entidades/associações/parceiros na animação dos pátios com vista à redução dos 

conflitos em contexto escolar. Nesta ação sugere-se ainda uma monitorização dos locais com maior nível de conflito, para que na gestão dos recursos humanos estes possam agir com maior 

nível de eficácia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


