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Introdução 

O Relatório Intermédio de Avaliação do Projeto Educativo do Agrupamento (PEA) aqui 

apresentado pretende descrever a monitorização e avaliação realizada pela Equipa de 

Avaliação Interna (EAI). Exibe a análise do trabalho desenvolvido no Agrupamento, bem como 

uma análise das recomendações existentes no último relatório de avaliação interna e que 

serviram de base à construção do projeto educativo agora em análise, tendo por base os 

aspetos não alcançados, à data desta avaliação. 

Para identificar o grau de concretização do PEA, ao longo deste período avaliativo, a EAI 

alicerçou-se nas disposições do DL 31/2002, de 20 de dezembro. 

O PEA é um instrumento de orientação e gestão de uma organização educativa, onde é de 

extrema importância ter em conta os seus princípios orientadores bem como o seu quadro 

referencial estratégico. 

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 equipa de 

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. 
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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, 2020-2023, p. 43) 

 

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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1. 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 

Alcina Soares 
-Docente/ Coordenadora das Bibliotecas Escolares/Centro de Recursos 

– grupo de recrutamento 210 

Ana Paiva 
– Docente/Coordenadora dos Diretores de Turma 

– grupo de recrutamento 510  

Ana Paula Horta 
– Educadora de Infância 

– grupo de recrutamento 100  

Cláudia Teodoro 
-Docente 

– grupo de recrutamento 260 

Graça Landeiro 
- Docente/Membro Docente do Conselho Geral  

– grupo de recrutamento 110 

Luísa Cachaço 

– Educadora de Infância/Coordenadora do Departamento da Educação 

Pré-Escolar  

– grupo de recrutamento 100 

Maria Antónia Pires 
– Docente/Coordenadora do Plano de Melhoria TEIP 

– grupo de recrutamento 230 

Natércia Branco 
- Docente  

– grupo de recrutamento 110 

Paula Filipe 

- Docente  

– grupo de recrutamento 110 

- Mediadora do 1.º ciclo do Projeto EPIS 

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 Lajoto – Assistente Técnica 

Inês Torres – Coordenadora dos Assistentes Operacionais 

João Monsanto – Representante dos Pais/Encarregados de Educação 
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2. Quadros resumo da consecução dos Objetivos do Projeto Educativo do Agrupamento 

 

 
 
 
  

Eixo 1: Cultura de Escola e Lideranças Pedagógica Consecução dos Objetivos 

P1 - Operacionalizar uma 
liderança educacional centrada 

na aprendizagem 

Obj1. Desenvolver a liderança do professor em contexto de sala de aula como 
promotor de mecanismos diversificados de operacionalização do perfil do aluno. 

Alcançado 

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

Alcançado 

Obj3. Consolidar uma liderança educacional partilhada e formativa. Alcançado 

P2 - Garantir a formação de 
comunidades de aprendizagem 

profissional como forma de 
melhoria do processo ensino 

aprendizagem. 

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

P3 - Consolidar uma cultura de 
Agrupamento promotora da sua 

identidade. 

Obj1. Promover uma cultura de Agrupamento adequada ao perfil e necessidades 
da Comunidade Educativa. 

Alcançado 

P4 - Operacionalizar as 
dinâmicas de melhoria 

educacional no Agrupamento. 

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

Parcialmente alcançado 

Obj2. Consolidar dinâmicas de melhoria da eficácia do Agrupamento. Alcançado 
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Calendarização 

Eixo 1 2020/2021 2021/2022 2022/2023 Código 

P1 

Obj1       E1-P1-O1 

Obj2       E1-P1-O2 

Obj3       E1-P1-O3 

P2 Obj1       E1-P2-O1 

P3 Obj1       E1-P3-O1 

P4 
Obj1       E1-P4-O1 

Obj2       E1-P4-O2 

  



 
2020/2021 

 

 
 

11 

Eixo 2: Gestão Escolar 
Consecução dos 

Objetivos 

P1 – Consolidar uma 
gestão estratégica com 

base numa cultura 
participativa e de 
responsabilidade. 

Obj1. Operacionalizar a visão, a missão e os valores da organização. Não alcançado 

Obj2. Garantir práticas de racionalização dos recursos humanos, físicos, materiais e 
financeiros do Agrupamento. 

Alcançado 

P2 - Qualidade no 
processo Ensino-

Aprendizagem/ sucesso 
educativo. 

Obj1. Consolidar um modelo pedagógico assente na operacionalização do perfil do aluno. Parcialmente Alcançado 

Obj2. Articular metodologias, saberes e competências. Alcançado 

Obj3. Consolidar uma metodologia de trabalho assente em práticas pedagógicas de 
operacionalização das medidas universais, seletivas e adicionais. 

Alcançado 

Obj4. Efetuar uma avaliação formativa reguladora da aprendizagem. Alcançado 

Obj5. Continuar a implementar uma metodologia nos conselhos de turma/equipas 
educativas objetiva e assertiva com vista à promoção da operacionalização do perfil do 
aluno. 

Alcançado 

 
Calendarização 

Eixo2 2020/2021 2021/2022 2022/2023 Código 

P1 
Obj1       E2-P1-O1 

Obj2       E2-P1-O2 

P2 

Obj1       E2-P2-O1 

Obj2       E2-P2-O2 

Obj3       E2-P2-O3 

Obj4       E2-P2-O4 

Obj5       E2-P2-O5 
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Eixo 3: Parcerias e Comunidade 
Consecução dos 

Objetivos 

P1 - Relação do 
Agrupamento com a 

Comunidade Educativa. 

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

Alcançado 

P2 - Integração do 
Agrupamento na 

comunidade local/regional/ 
nacional/ internacional. 

Obj1. Estabelecer parcerias que respondem às necessidades do Agrupamento. Alcançado 

 

Calendarização 

 

Eixo3 2020/2021 2021/2022 2022/2023 Código 

P1 Obj1       E3-P1-O1 

P2 Obj1       E3-P2-O1 
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3. Consecução dos Objetivos do Projeto Educativo do Agrupamento 

Eixo 1: Cultura de Escola e Lideranças Pedagógica 

P1 - Operacionalizar uma liderança educacional centrada na aprendizagem  

Obj1. Desenvolver a liderança do professor em contexto de sala de aula como promotor de mecanismos diversificados de 

operacionalização do perfil do aluno 

P1 - Operacionalizar uma liderança educacional centrada na aprendizagem 

Objetivo Indicadores/Critérios de Sucesso 

Critérios de sucesso 

Grau de 
consecução 
do objetivo 

Dados de 
Partida* 

2020/2021 
Meta 

2020/2021 
Dados obtidos 

Obj1. Desenvolver a 
liderança do professor em 
contexto de sala de aula 

como promotor de 
mecanismos diversificados 
de operacionalização do 

perfil do aluno. 

Número de registos de práticas de ensino reveladoras de 
desenvolvimento profissional dos docentes. 

4,23 

Sem 
Dados 

- 4 

Número de registo de boas práticas evidenciadas através do 
acompanhamento e monitorização do desempenho do 
docente. 

Sem 
Dados 

- 2 

Análise dos resultados referentes à evolução da melhoria 
das aprendizagens dos alunos por disciplina/turma durante 
o ano letivo. 

Sem 
Dados 

Sim Sim 

Consecução do Objetivo Alcançado 
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Obj2. Consolidar a liderança educacional das estruturas intermédias centrada na melhoria do processo ensino aprendizagem 

P1 - Operacionalizar uma liderança educacional centrada na aprendizagem 

Objetivo Indicadores/Critérios de Sucesso 

Critérios de sucesso 

Grau de 
consecução 
do objetivo 

Dados de 
Partida* 

2020/2021 
Meta 

2020/2021 
Dados obtidos 

Obj2. Consolidar a liderança 
educacional das estruturas 
intermédias centrada na 

melhoria do processo ensino 
aprendizagem 

Número de registo de boas práticas evidenciadas através do 
acompanhamento e monitorização do desempenho do 
docente. 

4,40 

Sem 
Dados 

- 3 

Número de registo de práticas realizadas pelos elementos 
das estruturas intermedias. 

Sem 
Dados 

- 1 

Análise das práticas das estruturas intermédias promotoras 
de melhoria do processo ensino aprendizagem. 

Sem 
Dados 

Sim Sim 

Número de registo de boas práticas de partilha e de 
formação em contexto. 

50 ≥50 87 

Número de dinâmicas de investigação/ação nos 
departamentos/equipas. 

3 ≥4 10 

Consecução do Objetivo Alcançado 
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Obj3. Consolidar uma liderança educacional partilhada e formativa 

P1 - Operacionalizar uma liderança educacional centrada na aprendizagem 

Objetivo Indicadores/Critérios de Sucesso 

Critérios de sucesso 

Grau de 
consecução 
do objetivo 

Dados de 
Partida* 

2020/2021 
Meta 

2020/2021 
Dados obtidos 

Obj3. Consolidar uma 
liderança educacional 
partilhada e formativa 

Grau de diversidade das medidas organizacionais que visam 
a promoção do trabalho colaborativo** (TEIP). 

4,07 

3,79 2,92 3,51 

Número de registo de boas práticas de partilha e de 
formação em contexto. 

50 ≥50 87 

Número de dinâmicas de investigação/ação nos 
departamentos/equipas. 

3 ≥4 4 

Consecução do Objetivo Alcançado 

*Média dos últimos três anos avaliados;   **Indicador considerado no Projeto TEIP sujeito às alterações que daí possam surgir 
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P2 - Garantir a formação de comunidades de aprendizagem profissional como forma de melhoria do processo ensino aprendizagem 

Obj1. Promover a formação de comunidades de aprendizagem profissional 

P2 - Garantir a formação de comunidades de aprendizagem profissional como forma de melhoria do processo ensino aprendizagem 

Objetivo Indicadores/Critérios de Sucesso 

Critérios de sucesso 

Grau de 
consecução 
do objetivo 

Dados de 
Partida* 

2020/2021 
Meta 

2020/2021 
Dados obtidos 

Obj1. Promover a formação 
de comunidades de 

aprendizagem profissional 

Número de ações de capacitação realizadas em contexto de 
comunidade profissional do Agrupamento. 

4,22 

1 ≥1 5 

Número de atividades projetadas com base nas ações 
promovidas. 

1 ≥1 9 

Consecução do Objetivo Alcançado 
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P3 - Consolidar uma cultura de Agrupamento promotora da sua identidade 

Obj1. Promover uma cultura de Agrupamento adequada ao perfil e necessidades da Comunidade Educativa 

P3 - Consolidar uma cultura de Agrupamento promotora da sua identidade 

Objetivo Indicadores/Critérios de Sucesso 

Critérios de sucesso 

Grau de 
consecução 
do objetivo 

Dados de 
Partida* 

2020/2021 
Meta 

2020/2021 
Dados obtidos 

Obj1. Promover uma cultura 
de Agrupamento adequada 
ao perfil e necessidades da 

Comunidade Educativa 

Grau de satisfação dos vários agentes da comunidade 
educativa relativamente ao clima de escola** (TEIP). 

4,30 

3,82 3,83 3,87 

Grau de satisfação da imagem performativa do 
Agrupamento. 

3,59 3,60 3,73 

Número de iniciativas que promovam a cultura de 
Agrupamento. 

≥6 ≥7 16 

Consecução do Objetivo Alcançado 

*Média dos últimos três anos avaliados;   **Indicador considerado no Projeto TEIP sujeito às alterações que daí possam surgir  
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P4 - Operacionalizar as dinâmicas de melhoria educacional no Agrupamento 

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

P4 - Operacionalizar as dinâmicas de melhoria educacional no Agrupamento 

Objetivo Indicadores/Critérios de Sucesso 

Critérios de sucesso 

Grau de 
consecução 
do objetivo 

Dados de 
Partida* 

2020/2021 
Meta 

2020/2021 
Dados obtidos 

Obj1. Consolidar a avaliação 
e a regulação da atividade do 

Agrupamento como um 
mecanismo de melhoria 

educacional 

Grau de execução do plano de avaliação interna do 
Agrupamento. 

4,44 

4,53 4,54 4,10 

Número de instrumentos que promovam dinâmicas de 
avaliação e regulação da atividade do Agrupamento. 

Sem 
Dados 

≥1 7 

Consecução do Objetivo Parcialmente Alcançado 
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Obj2. Consolidar dinâmicas de melhoria da eficácia do Agrupamento 

P4 - Operacionalizar as dinâmicas de melhoria educacional no Agrupamento 

Objetivo Indicadores/Critérios de Sucesso 

Critérios de sucesso 

Grau de 
consecução 
do objetivo 

Dados de 
Partida* 

2020/2021 
Meta 

2020/2021 
Dados obtidos 

Obj2. Consolidar dinâmicas 
de melhoria da eficácia do 

Agrupamento 

Número de dinâmicas de melhoria da eficácia do 
Agrupamento implementadas. 

4,33 

Sem 
dados 

≥1 8 

Análise das dinâmicas realizadas com impacto de melhoria 
da eficácia do Agrupamento. 

Sem 
Dados 

- Sim 

Consecução do Objetivo Alcançado 
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Eixo 2: Gestão Escolar 

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

Obj1. Operacionalizar a visão, a missão e os valores da organização 

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

Objetivo Indicadores/Critérios de Sucesso 

Critérios de sucesso 

Grau de 
consecução 
do objetivo 

Dados de 
Partida* 

2020/2021 
Meta 

2020/2021 
Dados obtidos 

Obj1. Operacionalizar a 

visão, a missão e os valores 

da organização. 

Grau de satisfação da comunidade educativa. 4,44 3,82 3,83 3,70 

Consecução do Objetivo Não alcançado 
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Obj2. Garantir práticas de racionalização dos recursos humanos, físicos, materiais e financeiros do Agrupamento 

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

Objetivos Indicadores/Critérios de Sucesso 

Critérios de sucesso 

Grau de 
consecução 
do objetivo 

Dados de 
Partida* 

2020/2021 
Meta 

2020/2021 
Dados obtidos 

Obj2. Garantir práticas de 
racionalização dos recursos 

humanos, físicos, materiais e 
financeiros do Agrupamento 

Grau de conformidade dos horários com o definido nos 
normativos. 

3,94 

100% 100% 100% 

Grau de conformidade da gestão do crédito global de horas. 100% 100% 100% 

Cumprimento do Orçamento do Agrupamento.  100% 100% 100% 

Consecução do Objetivo Alcançado 
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P2 - Qualidade no processo Ensino-Aprendizagem/sucesso educativo 

Obj1. Consolidar um modelo pedagógico assente na operacionalização do perfil do aluno 

P2 - Qualidade no processo Ensino-Aprendizagem/sucesso educativo 

Objetivo Indicadores/Critérios de Sucesso 

Critérios de sucesso 

Grau de 
consecução 
do objetivo 

Dados de 
Partida* 

2020/2021 
Meta 

2020/2021 
Dados obtidos 

Obj1. Consolidar um modelo 
pedagógico assente na 

operacionalização do perfil 
do aluno 

Taxa de alunos com classificação positiva a todas as 
disciplinas/áreas disciplinares/componentes do 
currículo** (TEIP). 

4,11 

1.ºC-83,36% 

2.ºC-69,26% 

3.ºC-48,97% 

1.ºC-83,50% 

2.ºC-68,50% 

3.ºC-54,00% 

1.ºC-81,50% 

2.ºC-72,55% 

3.ºC-59,68% 

Taxa de alunos que melhoraram ou mantiveram a 
média final das suas classificações, relativamente ao 
ano anterior** (TEIP). 

1.ºC-64,47% 

2.ºC-56,67% 

3.ºC-60,06% 

1.ºC-51,11% 

2.ºC-46,49% 

3.ºC-66,12% 

1.ºC-57,27% 

2.ºC-46,89% 

3.ºC-68,60% 

Taxa de percursos diretos de sucesso entre os alunos 
da escola** (TEIP). 

1.ºC-82,32% 

2.ºC-90,96% 

3.ºC-91,41% 

1.ºC-80,24% 

2.ºC-90,50% 

3.ºC-95,61% 

1.ºC-84,21% 

2.ºC-90,61% 

3.ºC-92,86% 

Taxa de alunos que tiveram positiva nas provas 
finais/exame** (TEIP). 

P-59,55% 
M-40,91% 

P-59,57% 
M-40,93% 

--- 

Classificação média nas provas finais/exame** (TEIP). 
P-2,82 
M-2,35 

P-2,84 
M-2,37 

--- 

Taxa de sucesso dos alunos acompanhados pelo ATE. 89,48% 89,49% 
2.ºC- 11 em 14 - 78,57% 
3.ºC- 17 em 18 - 89,47% 

28 em 32 – 87,50% 

Taxa de alunos sem faltas de assiduidade 
injustificadas. 

66,08% 66,09% 49,92% 

Taxa de alunos sem participações disciplinares/ 
ocorrências. 

84,00% 84,01% 81,43% 

Consecução do Objetivo Parcialmente Alcançado 
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Obj2. Articular metodologias, saberes e competências 

P2 - Qualidade no processo Ensino-Aprendizagem/sucesso educativo 

Objetivo Indicadores/Critérios de Sucesso 

Critérios de sucesso 

Grau de 
consecução 
do objetivo 

Dados de 
Partida* 

2020/2021 
Meta 

2020/2021 
Dados obtidos 

Obj2. Articular 
metodologias, saberes e 

competências. 

Número de iniciativas/atividades de articulação de 
metodologias, saberes e competências no ciclo/ano 
promovidas no Agrupamento. 

4,26 

Sem 
Dados 

≥1 12 

Número de iniciativas/atividades de articulação de 
metodologias, saberes e competências interciclos 
promovidas no Agrupamento. 

Sem 
Dados 

≥1 7 

Consecução do Objetivo Alcançado 

 

  



 
2020/2021 
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Obj3. Consolidar uma metodologia de trabalho assente em práticas pedagógicas de operacionalização das medidas universais, seletivas e 

adicionais 

P2 - Qualidade no processo Ensino-Aprendizagem/sucesso educativo 

Objetivo Indicadores/Critérios de Sucesso 

Critérios de sucesso 

Grau de 
consecução 
do objetivo 

Dados de 
Partida* 

2020/2021 
Meta 

2020/2021 
Dados obtidos 

Obj3. Consolidar uma 
metodologia de trabalho 

assente em práticas 
pedagógicas de 

operacionalização das 
medidas universais, seletivas 

e adicionais. 

Taxa de sucesso das medidas mobilizadas 4,23 
Sem 

Dados 

Universais – 75% 
Seletivas – 85% 
Adicionais – 85% 

Universais – 81,01% 
Seletivas – 88,08% 
Adicionais – 86,96% 

Consecução do Objetivo Alcançado 

 

  



 
2020/2021 
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Obj4. Efetuar uma avaliação formativa reguladora da aprendizagem 

P2 - Qualidade no processo Ensino-Aprendizagem/sucesso educativo 

Objetivo Indicadores/Critérios de Sucesso 

Critérios de sucesso 

Grau de 
consecução 
do objetivo 

Dados de 
Partida* 

2020/2021 
Meta 

2020/2021 
Dados obtidos 

Obj4. Efetuar uma avaliação 
formativa reguladora da 

aprendizagem. 

Grau de consecução da avaliação formativa 

4,30 

Sem 
Dados 

- 4,36 

Número de Instrumentos de avaliação formativa que 
constituam referenciais de um perfil do desempenho 
esperado 

Sem 
Dados 

- 12 

Consecução do Objetivo Alcançado 

 

  



 
2020/2021 
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Obj5. Continuar a implementar uma metodologia nos conselhos de turma/equipas educativas objetiva e assertiva com vista à promoção 

da operacionalização do perfil do aluno 

P2 - Qualidade no processo Ensino-Aprendizagem/sucesso educativo 

Objetivo Indicadores/Critérios de Sucesso 

Critérios de sucesso 

Grau de 
consecução 
do objetivo 

Dados de 
Partida* 

2020/2021 
Meta 

2020/2021 
Dados obtidos 

Obj5. Continuar a 
implementar uma 

metodologia nos conselhos 
de turma/equipas educativas 

objetiva e assertiva com 
vista à promoção da 

operacionalização do perfil 
do aluno 

Grau de satisfação dos vários agentes da comunidade 
educativa face às dinâmicas pedagógicas implementadas** 
(TEIP). 

4,29 

3,84 3,79 3,87 

Taxa de insucesso escolar** (TEIP). 

1.ºC-5,35% 

2.ºC-7,30% 

3.ºC-6,17% 

1.ºC-6,71% 

2.ºC-8,50% 

3.ºC-9,00% 

1.ºC - 5,06% 

2.ºC- 4,94% 

3.ºC - 2,88% 
 

Taxa de interrupção precoce do percurso escolar (TIPPE)** 
(TEIP). 

1.ºC-0,25% 

2.ºC-0,58% 

3.ºC-0,85% 

1.ºC-0,30% 

2.ºC-0,58% 

3.ºC-1,29% 

1.ºC - 0,16% 

2.ºC - 0,49% 

3.ºC - 0,00% 

Média de faltas injustificadas por aluno** (TEIP). 

1.ºC-0,84 

2.ºC-7,82 

3.ºC-7,89 

1.ºC-0,36 

2.ºC-10,11 

3.ºC-12,29 

1.ºC - 7,25 

2.ºC - 5,54 

3.ºC - 6,21 

Taxa de ocorrências disciplinares em contexto de sala de 
aula** (TEIP). 

1.ºC-3,15% 

2.ºC-21,96% 

3.ºC-16,08% 

1.ºC-5,00% 

2.ºC-21,00% 

3.ºC-15,50% 

1.ºC - 0,98% 

2.ºC - 10,86% 

3.ºC - 13,10% 

Número de ocorrências de indisciplina fora da sala de aula. 
1.ºC-12 

2.º,3.ºC-83 

1.ºC-<12 

2.º,3.ºC-<83 

1ºC = 10 
2.º,3.ºCiclo = 56 

Consecução do Objetivo Alcançado 

 

  



 
2020/2021 

 

 
 

27 

Eixo 3: Parcerias e Comunidade 

P1 - Relação do Agrupamento com a Comunidade Educativa 

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

P1 - Relação do Agrupamento com a Comunidade Educativa. 

Objetivo Indicadores/Critérios de Sucesso 

Critérios de sucesso 

Grau de 
consecução 
do objetivo 

Dados de 
Partida* 

2020/2021 
Meta 

2020/2021 
Dados obtidos 

Obj1. Promover uma 
entidade organizacional 

aberta e comprometida com 
o meio envolvente. 

Grau de participação dos vários agentes da comunidade 
educativa na definição das ações a desenvolver pela 
Escola** (TEIP). 

4,26 

3,79 3,00 3,59 

Número de iniciativas participadas pelos encarregados de 
educação/famílias. 

13 ≥10 13 

Taxa de participação dos Encarregados de Educação/ 
famílias em ações promovidas pelo Agrupamento** (TEIP) 

67,20% 62,52% 76,80% 

Grau de pertinência das atividades realizadas com a 
comunidade educativa. 

Sem 
Dados 

3,00 3,82 

Consecução do Objetivo Alcançado 

 

  



 
2020/2021 
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P2 – Integração do Agrupamento na comunidade local/regional/nacional/ internacional. 

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

P2 – Integração do Agrupamento na comunidade local/regional/nacional/ internacional 

Objetivo Indicadores/Critérios de Sucesso 

Critérios de sucesso 

Grau de 
consecução 
do objetivo 

Dados de 
Partida* 

2020/2021 
Meta 

2020/2021 
Dados obtidos 

Obj1. Estabelecer parcerias 
que respondem às 
necessidades do 

Agrupamento 

Número de parcerias que respondem às necessidades do 
Agrupamento. 

4,12 

Foi 
garantido 

Sim 13 

Grau de satisfação do impacto das parcerias na promoção 
das aprendizagens dos alunos** (TEIP). 

3,73 3,37 3,48 

Número de iniciativas que promovam a projeção do 
Agrupamento. 

7 ≥8 13 

Consecução do Objetivo Alcançado 

 

 



 
2020/2021 
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4. Considerações Finais 

Sendo este relatório um relatório intermédio de avaliação do PEA, a EAI decidiu pela 

simplificação do processo. Salienta-se que apesar de não ser apresentada uma análise crítica de cada 

objetivo, 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.  

Após análise e interpretação dos dados foi possível a esta equipa elaborar algumas considerações 

que se apresentam mais abaixo. 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 1 - Cultura de Escola e Lideranças Pedagógica 

Dos sete objetivos que compõem este eixo, seis foram plenamente alcançados e um deles apenas 

parcialmente alcançado: E1P4O1 - Consolidar a avaliação e a regulação da atividade do Agrupamento 

como um mecanismo de melhoria educacional. Da análise dos indicadores dos vários objetivos 

denota-se que os valores definidos para as metas no ano letivo 2020/2021 foram na sua totalidade 

alcançados e na maioria dos casos superados. Destaca-se ainda a recolha de dados para indicadores 

sem valores de meta para o ano letivo 2020/2021, cumprindo assim a recomendação efetuada no 

relatório de avaliação do projeto educativo anterior.  

Eixo 2 - Gestão e Organização 

Os dados revelam sucesso ao nível da operacionalização, dado que cinco dos sete objetivos 

foram totalmente alcançados, um não foi alcançado e outro foi parcialmente alcançado. Há a 

salientar que, relativamente à consolidação de um modelo pedagógico assente na operacionalização 

do perfil do aluno, não foram atingidos todos os resultados pretendidos, especialmente no que 

concerne à assiduidade e comportamento dos alunos. 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, tendo em vista não só a 

consolidação de uma gestão estratégica baseada numa cultura participativa e de responsabilidade, 

mas também na qualidade do processo Ensino-Aprendizagem geradora do sucesso educativo. No 

entanto, verificamos que o nível de satisfação da comunidade, no que respeita à operacionalização 

da visão, da missão e dos valores da organização, ficou aquém do esperado. 
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Eixo 3 - Relação Escola-Família-Comunidade   

Ao nível deste eixo, os dados continuam a revelar uma operacionalização de sucesso, pois os dois 

objetivos definidos encontram-se plenamente alcançados. 

Relativamente ao objetivo E3P1O1, salienta-se uma elevada taxa de participação dos 

Encarregados de Educação/famílias em ações promovidas pelo Agrupamento. No que diz respeito ao 

objetivo E3P2O1, destaca-se um notável grau de satisfação do impacto das parcerias na promoção 

das aprendizagens dos alunos. 

De um modo mais incisivo e procurando efetuar uma análise integradora das recomendações 

existentes no último relatório de avaliação interna, que serviram de base à construção do projeto 

educativo agora em análise, observa-se que as mesmas foram tidas em conta na sua globalidade. 

 Verifica-se agora neste projeto a existência de 3 eixos de atuação, ao invés dos 4 anteriores, 

ao redor dos quais se desenvolvem as diferentes prioridades educativas e subsequentes 

objetivos. Na definição de indicadores procurou-se criar elementos mensuráveis, ou de fácil 

leitura para todos os intervenientes.  

 Verifica-se que existem indicadores com metas a alcançar que apresentam valores inferiores 

aos dados de partida. Esta situação decorre do facto das metas a alcançar serem as que se 

encontram previstas no projeto TEIP e os dados de partida terem sido calculados com base 

nos resultados obtidos nos últimos três anos. 

 A recolha dos dados passou a ser efetuada de forma uniforme pelos vários intervenientes, 

com a utilização de uma escala comum, que permite efetuar uma análise comparativa e 

integradora dos vários dados, independentemente da estrutura responsável pela sua recolha. 

Nessa recolha de dados foram otimizados processos que já existiam, em particular os do PAA 

e da EMAEI. 

 Com a aplicação de instrumentos definidos pelas lideranças intermédias, procurou-se efetuar 

uma monitorização das práticas implementadas com vista à melhoria dos serviços prestados.  

 Na operacionalização de práticas de articulação curricular vertical, denotam-se que estas 

ainda estão muito centradas no trabalho de cada ciclo. Porém, o trabalho realizado pelas 

equipas educativas tem vindo a potenciar a articulação horizontal, particularmente visível nas 

respostas fornecidas pelos docentes aos questionários que lhes foram aplicados. 
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 Observam-se práticas de diferenciação pedagógica, como forma de promover o sucesso 

educativo, contudo, o elencar das mesmas e a forma da sua comunicação poderá ainda ser 

potenciada. Estas práticas continuam muito centradas no professor e na sua responsabilização 

ao nível da respetiva operacionalização. As II Jornadas Pedagógicas do Agrupamento vieram 

demonstrar a implementação de boas práticas centradas num papel mais ativo dos alunos, 

dinamizadas por alguns docentes ou grupos disciplinares. Importa agora generalizar as 

mesmas aos restantes docentes/anos de escolaridade /ciclos/disciplinas.  

 A comunidade educativa foi ouvida sobre diferentes aspetos da vida do agrupamento, não 

apenas numa ótica pedagógica, mas também administrativa, procurando-se assim “avaliar” a 

imagem performativa, em termos dos serviços prestados. Os resultados obtidos nos 

questionários aplicados aos encarregados de educação e alunos e as ações daí subsequentes 

demonstram a real preocupação do agrupamento na melhoria dos serviços prestados. 

 Foram desencadeadas atividades/projetos que procuraram aproximar as famílias do 

agrupamento, assumindo-se como uma entidade cuidadora e promotora do sucesso integral 

dos alunos. Essas atividades envolveram não só as famílias, de forma direta ou indireta, como 

também outras entidades que atuam em parceria no âmbito territorial da unidade orgânica. 

 Para poder validar os dados constantes no PEA, foi efetuada a triangulação entre os dados 

provenientes dos documentos em vigor no agrupamento, com questionários aplicados aos 

diferentes intervenientes, bem como com a observação de práticas que ocorrem no 

agrupamento e que, pela sua especificidade, não ficam registadas de forma formal. Muitas 

destas práticas constituem uma mais-valia para o sucesso educativo do agrupamento, sendo 

geradoras de uma comunidade mais empenhada e preocupada com os alunos. 

A avaliação do projeto educativo é um processo contínuo, dinamizado pela EAI, que envolve todo 

o Agrupamento. A apresentação deste documento de avaliação intermédia tem como objetivo fazer o 

ponto de situação do mesmo após um ano da sua implementação. A sistematização e análise dos 

processos de monitorização e avaliação validam e dão pistas para o trabalho a desenvolver numa 

entidade aprendente. O seu objetivo principal é uma educação de qualidade que assegure a inclusão 

de todos os alunos, combata o abandono escolar e promova a melhoria das aprendizagens. 
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5. Fontes de Consulta 

1. Bibliográficas 

 
Projeto Educativo de Agrupamento 2020-2023  

TEIP - Relatório 2020-2021 

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

TEIP DSRLVT - Relatório semestral 2020/2021 

Relatório de Avaliação Final referente ao ano letivo 2020/2021 

Relatório do CAA 2020/2021 

Plano Anual de Atividades e respetivo relatório de monitorização referente ao ano letivo 

2020/2021 

Relatório do Desporto Escolar 

Relatório de Apoio Tutorial Específico do ano letivo 2020/2021 

Relatório de acompanhamento e monitorização EMAEI 2020/2021 

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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