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INTRODUÇÃO 
 

O presente relatório foi elaborado pela Equipa de Avaliação Interna do Agrupamento de Escolas 

de Santa Maria da Feira, enquanto órgão responsável pela avaliação do impacto das ações 

implementadas, com vista à melhoria das aprendizagens dos alunos, e tem por objetivo a 

consolidação ou reajustamento das estratégias que conduzem à melhoria das aprendizagens, 

devolvendo, aos responsáveis pela sua implementação, as orientações tidas por necessárias, 

com vista a aumentar a eficácia das mesmas. Tem também como objetivo analisar as opções 

tomadas no funcionamento da instituição e contribuir para a melhoria contínua dos processos 

e funcionamento. 

Este relatório constitui-se, assim, como um dos mecanismos de monitorização e de rotina de 

avaliação sobre as práticas pedagógicas que permite discutir e implementar as medidas de 

autorregulação interna que se evidenciem mais eficazes e focar-se-á precisamente nos 

resultados escolares e no que se considera encontrar-se a montante, com vista à melhoria 

continuada. 

Os Departamentos Curriculares e os responsáveis pela dinamização dos clubes, bem como a 

biblioteca, elaboraram as suas planificações tendo em consideração os documentos 

orientadores do Agrupamento, designadamente: Projeto Educativo em vigor e Relatório do 

Plano Anual de Atividades. 

Ao longo do ano foi dada continuidade aos projetos já em desenvolvimento e implementados 

novos projetos, planos e medidas de promoção do sucesso educativo, nomeadamente no que 

se relaciona com trabalho pedagógico em sala de aula e a qualidade das aprendizagens 

desenvolvidas pelos alunos, promovendo um trabalho colaborativo entre docentes, bem como 

o reforço das medidas relativas à gestão da indisciplina. 

 

Os Clubes/Projetos da escola desempenham um papel importante no enriquecimento 

curricular, assumindo o compromisso de garantir que todos os tempos na escola sejam 

pedagogicamente ricos e complementares das aprendizagens associadas à aquisição das 

competências consideradas essenciais. Os Clubes/Projetos do Agrupamento de Escolas de Santa 

Maria da Feira existem em função das áreas científicas e tecnológicas, componentes do 

respetivo Projeto Curricular de Escola, dos interesses profissionais e culturais dos professores e 

alunos neles interessados e têm, como finalidade principal, complementar a formação 

proporcionada pelas atividades letivas, desenvolvendo atividades extra letivas e interativas, 

voluntariamente assumidas, fora da aula, cujo desempenho permita acrescentar e desenvolver 

valências e competências científicas, tecnológicas, culturais, artísticas, desportivas e cívicas 

procurando concretizar as áreas de competência do perfil do aluno. 

 Contudo e dadas as circunstâncias em que vivemos, houve constrangimentos na concretização 

das atividades que, habitualmente, os Clubes/Projetos têm vindo a desenvolver ao longo dos 

anos letivos. Assim, foram desenvolvidas as atividades possíveis de concretizar no ano letivo 

2020-2021 nos seguintes Clubes/Projetos: 

 -Clube da Saúde 

- Clube do Empreendedorismo 
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- Projeto Erasmus +  

- Programa PES (Promoção e Educação para a Saúde) 

- Desporto Escolar 

- Programa Eco-escolas 

Algumas das atividades previstas tiveram o seu início, mas sofreram algumas alterações à sua 

execução devido aos constrangimentos sofridos com a pandemia que nos está a assolar. 

Ao longo do ano as Bibliotecas Escolares (BE) visaram e conseguiram, com sucesso, envolver a 

Comunidade Educativa, apoiar os currículos, a ocupação de tempos livres e o desenvolvimento 

de valores de cidadania. Procurou-se o desenvolvimento de atividades que abarcaram os quatro 

grandes domínios da BE: 

A - Apoio ao desenvolvimento curricular; 

B - Leitura e Literacia; 

C - Projetos, parcerias e atividades livres e de abertura à comunidade; 

D - Organização e Gestão. 

A Equipa da Biblioteca estabeleceu contactos com os representantes de diversas estruturas 

pedagógicas e com docentes, no sentido de reforçar o papel da BE como pólo dinamizador e 

aglutinador da escola, promover a articulação curricular e de partilha de informação sobre 

recursos disponíveis ou adquirir e conhecer e integrar-se nos respetivos planos de atividades. 

Contudo, também a biblioteca viu a sua atividade condicionada, tendo que apostar em moldar 

o que estava previsto, para prosseguir os seus objetivos e apoiar os alunos e as diferentes áreas 

curriculares. 
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BALANÇO DAS ATIVIDADES PREVISTAS 

ÓRGÃOS DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 
 

 A calendarização das reuniões foi realizada em articulação com a dos órgãos de gestão, 

verificando-se a abordagem e discussão das matérias numa sequência cronológica e respeitando 

os “timings” previstos para o normal funcionamento da programação do ano letivo. Sempre que 

se justificou houve reuniões extraordinárias de todos os órgãos de supervisão e coordenação 

pedagógica. As calendarizações e respetivas ordens de trabalhos das reuniões efetuadas 

encontram-se registadas nos relatórios do Plano Anual de Atividades (PAA). 

Medidas definidas pelo Conselho Pedagógico no início do ano letivo 2020-2021 que foram 

implementadas: 

- Atribuição de um tempo letivo, na componente não letiva de estabelecimento, para trabalho 

colaborativo, a todos os docentes de todos os ciclos de ensino e de todos os departamentos; 

- Apoio específico nalgumas turmas, à disciplina de matemática no Ensino Básico; 

- Continuação da implementação dos mecanismos de aferição de critérios e avaliação por 

domínios de aprendizagem; 

- Continuação do Apoio Tutorial Específico no Ensino Básico, tendo sido constituídos grupos com 

a finalidade de prevenir/combater o abandono e insucesso escolar dos alunos com 2 ou mais 

retenções no seu percurso escolar; 

- Identificação dos alunos com necessidade de medidas de suporte à aprendizagem e inclusão e 

definição de estratégias de intervenção; 

- Aplicação de estratégias pedagógicas diversificadas e individualizadas; 

- Implementação de medidas Universais, Seletivas e Adicionais conforme as necessidades 

identificadas; 

- O Departamento da Educação Especial com a sua equipa de docentes especializados procurou 

dar respostas educativas adequadas aos alunos com necessidade de medidas de suporte à 

aprendizagem e inclusão, implementando as medidas adicionais e seletivas previstas em RTP e 

PEI, trabalhando articuladamente com docentes e estruturas de apoio aos alunos; 

Como medidas de promoção do sucesso educativo há ainda a referir as seguintes estruturas 

de apoio ao sucesso educativo dos alunos: 

- A Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) a qual presta aconselhamento 

aos docentes na implementação de práticas pedagógicas inclusivas; propõe a mobilização de 

medidas de suporte à aprendizagem, acompanhando e monitorizando a sua aplicação;  

- O Serviço de Psicologia e Orientação do Agrupamento que realizou avaliações e 

acompanhamentos psicológicos solicitados para as crianças e jovens, determinando-se como 

uma mais-valia na identificação de problemáticas e dificuldades dos alunos, na definição de 

estratégias de intervenção e prevenção, bem como nos encaminhamentos para outras 

especialidades técnicas ou médicas. Este serviço assegurou o Programa de Orientação Escolar e 

Vocacional; 

- Funcionamento da Equipa de Intervenção Precoce. 
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CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO ESCOLAR DISCENTE 
 

Total de alunos por ciclo e modalidade de ensino no ano de 2020/2021 

Ciclo / Modalidade  Masculino Feminino Total Repetentes AM ASE TR 

Ensino Pré-Escolar 152 126 278 -- 1 0 7 

1º Ciclo do Ensino Básico 255 205 460 2 0 141 12 

2º Ciclo do Ensino Básico 124 116 240 1 0 84 3 

3º Ciclo do Ensino Básico 268 260 528 5 0 120 7 

Ensino Secundário 435 551 986 15 1 195 14 

Ensino Profissional 220 181 401 18 13 83 29 
 

Fonte: Inovar em setembro de 2020 

 

 

Total de alunos por Escola no ano de 2020/2021 

Escola Masculino Feminino Total 

Escola B. de Cavaco 64 46 110 

Escola B. de Aldeia 42 40 82 

Escola B. de Fornos 73 68 141 

Escola B. de São João de Vêr 160 131 291 

Escola B. de Souto Redondo 53 39 92 

Jardim de Infância de Gândara 15 7 22 

Escola B. Prof. Dr, Ferreira de Almeida 260 259 519 

Escola B. e Sec. de Sta M. da Feira 787 849 1636 
 

    Fonte: Inovar em setembro de 2020 
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RESULTADOS ESCOLARES POR CICLO E ANO DE ESCOLARIDADE 
Balanço da avaliação – taxas de sucesso 

 1ºano 2ºano 3ºano 4ºano 

Disciplinas 1ºP 

% 

2ºP 

% 

3ºP 

% 

1ºP 

% 

2ºP 

% 

3ºP 

% 

1ºP 

% 

2ºP 

% 

3ºP 

% 

1ºP 

% 

2ºP 

% 

3ºP 

% 

Estudo do 

Meio 
100 100 100  

99,

06 

99,

07 

99,

07 

99,

11 

99,

12 

99,

12 
100 100 100 

Português 
97,

14 

95,

28 

91,

01 

95,

15 

96,

15 

98,

08 

97,

30 

97,

32 

97,

32 

95,

76 

96,

64 

98,

99 

Inglês ---- ---- ---- --- ---- ---- 
98,

20 

98,

21 

98,

20 

94,

07 

95,

80 

95,

80 

Expressão 

artística 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Educação 

Física 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Apoio ao 

estudo 

97,

17 

98,

13 

98,

88 
100 100 100 

98,

21 

98,

23 

98,

23 

99,

17 

97,

52 
100 

Matemátic

a 

97,

16 

96,

26 

95,

51 

96,

23 

97,

20 

97,

20 

97,

32 

96,

46 

97,

35 

95,

8 
95 96 

Oferta 

Compleme

ntar 

100 100 100 100 100 100 100 99,
12 

99,
12 

100 100 100 

Cidadania 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Balanço da avaliação – taxas de sucesso por ano e disciplina 

1º ANO 

PORTUGUÊS 

 1º Período 2º Período 3º Período 

1º Ano % % % 

Muito bom 36,19% 40,57% 46,07% 

Bom 37,14% 41,51% 35,96% 

Suficiente 23,81% 13,21% 8,99% 

Insuficiente 2,86% 4,72% 8,99% 

 

MATEMÁTICA 

 1º Período 2º Período 3º Período 

1º Ano % % % 

Muito bom 38,68% 45,79% 60,67% 

Bom 43,39% 36,45% 22,47% 

Suficiente 16,04% 14,02% 12,36% 

Insuficiente 2,83% 3,74% 4,49% 

 

ESTUDO DO MEIO 

 1º Período 2º Período 3º Período 

1º Ano % % % 

Muito bom 51,89% 68,22% 75,28% 

Bom 37.74% 22,43% 15,73% 

Suficiente 10,38% 9,35% 8,99% 

Insuficiente 0% 0% 
0% 

 

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

 1º Período 2º Período 3º Período 

1º Ano % % % 
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Muito bom 13,21% 42,99% 60,67% 

Bom 68,81% 42,99% 30,34% 

Suficiente 16,98% 14,02% 8,99% 

Insuficiente 0% 0% 0% 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 1º Período 2º Período 3º Período 

1º Ano % % % 

Muito bom 16,98% 30,84% 58,43% 

Bom 74,53% 58,88% 37,08% 

Suficiente 8,49% 10,28 10,28% 

Insuficiente 0% 0% 0% 

 

2º ANO 

PORTUGUÊS 

 1º Período 2º Período 3º Período 

2º Ano % % % 

Muito bom 52,43% 54,81% 56,73% 

Bom 26,73% 26,92% 25,96% 

Suficiente 15,84% 14,42% 15,38% 

Insuficiente 3,94% 3,85% 1,92% 

 
MATEMÁTICA 

 1º Período 2º Período 3º Período 

2º Ano % % % 

Muito bom 51,89% 57,94% 58,88% 

Bom 29,25% 25,23% 25,23% 

Suficiente 15,09% 14,02% 14,02% 



10 
 

Insuficiente 3,77% 2,80 2,8% 

 

ESTUDO DO MEIO 

 1º Período 2º Período 3º Período 

2º Ano % % % 

Muito bom 67,92% 71,03% 72,9% 

Bom 23,59% 22,43% 20,56% 

Suficiente 7,55% 5,61% 5,61% 

Insuficiente 0,94% 0,93 0,93% 

 

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

 1º Período 2º Período 3º Período 

2º Ano % % % 

Muito bom 50,48% 54,21% 56,07% 

Bom 44,76% 41,12% 39,25% 

Suficiente 4,76% 4,67% 4,67% 

Insuficiente 0 0 0% 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 1º Período 2º Período 3º Período 

2º Ano % % % 

Muito bom 46,23% 49,53% 54,21% 

Bom 50,94% 47,66% 43,93% 

Suficiente 2,83% 2,80% 1,87% 

Insuficiente 0 0 0% 
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3º ANO 

PORTUGUÊS 

 1º Período 2º Período 3º Período 

3º Ano % % % 

Muito bom 32.43% 42,86% 52,68% 

Bom 41.44% 37,50% 33,93% 

Suficiente 23.42% 16,96% 10,71% 

Insuficiente 2.71% 2,68% 2,68 

 

MATEMÁTICA 

 1º Período 2º Período 3º Período 

3º Ano % % % 

Muito bom 46.43% 47,79% 49,56% 

Bom 32.14% 28,32% 30,97% 

Suficiente 18.75% 20,35% 16,81% 

Insuficiente 2.68% 3,54% 2,65% 

 

ESTUDO DO MEIO 

 1º Período 2º Período 3º Período 

3º Ano % % % 

Muito bom 57.15% 69,91% 76,11% 

Bom 38.39% 25,66% 20,35% 

Suficiente 3.57% 3,54% 3,54% 

Insuficiente 0.89% 0,88% 0,88% 
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EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

 1º Período 2º Período 3º Período 

3º Ano % % % 

Muito bom 45.54% 47,79% 53,98% 

Bom 49.11% 48,67% 42,48% 

Suficiente 5.35% 3,54% 3,54% 

Insuficiente 0% 0% 0% 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 1º Período 2º Período 3º Período 

3º Ano % % % 

Muito bom 45.54% 61,95% 67,26% 

Bom 49.11% 33,63% 30,97% 

Suficiente 5.35% 4,42% 1,77% 

Insuficiente 0% 0% 0% 

 

INGLÊS 

 1º Período 2º Período 3º Período 

3º Ano % % % 

Muito bom 26.13% 32,14% 38,74% 

Bom 43.24% 40,18% 37,84% 

Suficiente 28.83% 25,89% 21,62% 

Insuficiente 1.80% 1,79% 1,8% 
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4º ANO 

 

PORTUGUÊS 

 1º Período 2º Período 3º Período 

4º Ano % % % 

Muito bom 38,14% 35,29% 41,41% 

Bom 36,44% 34,45% 38,38% 

Suficiente 21,18% 26,89% 19,19% 

Insuficiente 4,24% 3,36% 1,01% 

 

 

MATEMÁTICA 

 1º Período 2º Período 3º Período 

4º Ano % % % 

Muito bom 47,06% 45% 55% 

Bom 26,05% 29,17% 23% 

Suficiente 22,69% 20,83% 18% 

Insuficiente 4,20% 5% 4% 

 

ESTUDO DO MEIO 

 1º Período 2º Período 3º Período 

4º Ano % % % 

Muito bom 71,67% 71,90% 79,21% 

Bom 20,83% 16,53% 12,87% 

Suficiente 7,5% 11,57% 7,92% 

Insuficiente 0% 0% 0% 

 

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

 1º Período 2º Período 3º Período 

4º Ano % % % 
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Muito bom 55% 57,85% 67,33% 

Bom 36,67% 33,88% 27,72% 

Suficiente 8,33% 8,26% 8,26% 

Insuficiente 0% 0% 0% 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 1º Período 2º Período 3º Período 

4º Ano % % % 

Muito bom 63,33% 67,77% 80,2% 

Bom 30% 23,97% 12,87% 

Suficiente 6,67% 8,26% 6,67% 

Insuficiente 0% 0% 0% 

 

INGLÊS 

 1º Período 2º Período 3º Período 

4º Ano % % % 

Muito bom 38,1% 43,70% 47,06% 

Bom 26,3% 24,37% 21,85% 

Suficiente 29,7% 27,73% 26,89% 

Insuficiente 5,9% 4,20% 4,2% 

 

No que diz respeito ao Primeiro Ciclo, e observando o respetivo quadro de resultados escolares 

globais depreende-se que os mesmos foram muito positivos e salienta-se, por um lado, a taxa 

de completo sucesso nas disciplinas de Expressão Artística, Educação Física e Cidadania. Por 

outro lado, conclui-se que em nenhum dos anos que compõem este ciclo de aprendizagem, 

houve cem por cento de sucesso nas disciplinas de Português e Matemática, embora a taxa de 

insucesso seja cada vez menor do primeiro para o segundo ano e assim sucessivamente.  

Há a destacar ainda um ligeiro decréscimo nos resultados escolares à disciplina de Estudo do 

Meio nos segundo e terceiro anos, à disciplina de Apoio ao Estudo no primeiro e terceiro anos e 

à disciplina de Oferta Complementar no terceiro ano. 

  



15 
 

Balanço da avaliação – taxas de sucesso por ano e disciplina – 2º Ciclo 
 

2º Ciclo 
 

 
Disciplinas 

5º ANO  % 6º ANO  % 

1º P 2ºP 3ºP 1º P 2ºP 3ºP 

Português 95,41 94,50 100 95,97 95,16 100 

Inglês 99,08 96,33 100 92,74 97,58 100 

História e Geografia 95,41 97,25 100 93,45 97,58 100 

Matemática 95,41 94,50 97,83 92,74 95,97 90,91 

Ciências Naturais 99,08 97,25 100 96,77 96,77 95,45 

Educação Visual 100 99,08 100 97,66 99,22 100 

Educação Tecnológica 100 100 100 97,20 98,13 100 

Educação Musical 100 100 100 100 99,07 100 

TIC 100 100 100 97,20 100 100 

Educação Física 100 100 100 100 99,22 100 

Ed. Moral e Religiosa 100 100 100 100 100 100 

Formação Musical 100 100 100 100 100 100 

Classe Conjunto 100 100 100 100 100 100 

Instrumento 100 100 100 100 100 100 

Cidadania 100 99,08 100 98,44 99,22 100 

 

Analisando os resultados escolares finais dos anos que compõem o Segundo Ciclo do Ensino 

Básico, constata-se que, no quinto ano, os mesmos foram extremamente positivos e que apenas 

a disciplina de Matemática não obteve, no final do terceiro período, uma taxa de cem por cento 

de sucesso. Quanto às restantes disciplinas, salientam-se as de Educação Musical, Educação 

Tecnológica, TIC, Educação Física, Ed. Moral e Religiosa, Formação Musical, Classe Conjunto e 

Instrumento que registaram uma taxa de sucesso total ao longo dos três períodos.  

No que se refere ao sexto ano, conclui-se que, também neste ano de escolaridade, os resultados 

foram todos acima dos noventa por cento e que somente as disciplinas de Matemática e Ciências 

não obtiveram uma taxa completa de sucesso. Mais uma vez, sobressai um conjunto de 

disciplinas que, ao longo dos três períodos escolares, atingiram os cem por cento: Ed. Moral e 

Religiosa, Formação Musical, Classe Conjunto e Instrumento. 
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Balanço da avaliação – taxas de sucesso por ano e disciplina – 3º Ciclo 
 

 
3º Ciclo 

 

Disciplinas 7º 8º 9º 

1ºP 2ºP 3ºP 1ºP 2ºP 3ºP 1ºP 2ºP 3ºP 

Cidadania e 
Desenv. 

97,20 98,61 100 94,70 95,33 98,68 96,41 92,38 99,10 

Português 91,61 90,97 98,62 85,91 85,23 95,33 87,89 87,44 96,86 

Francês 97,90 92,36 98,62 78,95 84,85 91,73 87,50 93,00 97,50 

Inglês 88,11 90,97 97,93 79,19 92,62 92,67 91,48 92,83 97,31 

Espanhol ------ ----- ----- 94,12 82,35 82,35 86,96 82,61 100 

Educação Física 99,29 95,74 100 98,67 94,67 99,34 97,31 96,41 98,65 

Matemática 81,94 93,75 89,66 74,00 79,19 76,67 66,82 78,48 84,75 

Fisico-Quimica 88,11 84,72 93,10 81,33 87,92 92 84,75 91,48 98,21 

Ciências Naturais 79,02 86,11 91,72 81,33 87,92 96,67 87,44 86,10 95,96 

Geografia  95,10 95,83 99,31 91,33 90,60 100 90,58 92,83 99,10 

História 93,71 95,83 97,93 87,33 87,92 92 87,00 88,34 92,38 

Educação Visual 96,43 92,04 100 98,55 90,65 100 94,74 91,39 99,52 

Educação Musical 98,20 98,21 99,12 88,41 96,38 97,12 89,00 96,65 99,52 

Formação Musical 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Classe Conjunto 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Instrumento 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

TIC 99,11 97,35 100 100 92,75 96,40 83,95 89,47 95,22 

EMRC 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Relativamente ao Terceiro Ciclo do Ensino Básico, observa-se que, na generalidade, os 

resultados foram bastante ou muito positivos. 

No sétimo ano, destaca-se um conjunto de disciplinas que, no final do terceiro período, alcançou 

uma taxa total de sucesso – Cidadania e Desenvolvimento, Educação Física, Educação Visual, 

Formação Musical, Classe Conjunto, Instrumento, TIC e Ed. Moral e Religiosa. As disciplinas de 

Matemática, Ciências Naturais e Físico-Química apresentam-se como sendo aquelas que 

obtiveram uma percentagem de sucesso mais baixa. 

No que diz respeito ao oitavo e, fazendo uma comparação com o ano de escolaridade anterior, 
constata-se que houve um decréscimo na taxa de sucesso em todas as disciplinas à exceção de 
Ciências Naturais e Geografia. Sobressaem como aquelas que obtiveram cem por cento de 
sucesso no final do terceiro período as de Geografia, Educação Visual, Formação Musical, Classe 
Conjunto, Instrumento e Ed. Moral e Religiosa. 
No nono ano, é de salientar que, à exceção da disciplina de Matemática, todas as restantes 
obtiveram mais de noventa por cento de taxa de sucesso e que a mesma, em quase todas as em 
quase as todas disciplinas, foi superior à do ano de escolaridade anterior. 
 As disciplinas de Espanhol, Formação Musical, Classe Conjunto, Instrumento e EMRC 
apresentaram cem por cento de sucesso no final do ano letivo. 
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Balanço da avaliação – taxas de sucesso por ano e disciplina 

ENSINO SECUNDÁRIO: 10.º e 11.º ANOS Cursos Científico-Humanísticos 
 

Disciplinas 10º 11º 

1ºP 2ºP 3ºP 1ºP 2ºP 3ºP 

Português 93,49 96,22 96,91 89,49 94,94 98,09 

Filosofia 91,78 95,88 97,59 95,22 95,25 99,04 

Inglês 89,61 97,48 98,19 90,04 97,71 99,62 

Espanhol 100 100 100 99,06 98,13 99,05 

Matemática A 84,13 87,83 90,81 75,12 83,01 95,63 

Física e Química A 81,37 88,20 93,63 84,47 90,68 96,89 

Biologia e Geologia 93,98 94,74 99,22 90,08 96,95 97,71 

Geografia A 93,98 95,12 100 87,18 94,92 99,14 

História A 90,36 92,68 96,34 97,62 97,62 100 

Geometria Descritiva A  80,43 89,13 91,11 87,27 92,73 94,55 

Educação Física 93,98 98,30 99,32 98,41 98,73 100 

MACS 92,73 92,59 92,59 81,58 86,84 94,74 

Economia A 96,43 100 100 76,74 95,45 97,73 

Desenho 100 100 100 96,30 92,59 96,30 

EMRC 100 100 100 100 100 100 

História da C. e das Artes 83,33 83,33 94,44 88,46 85,19 88,89 

Literatura Portuguesa 95,00 100 95 ----- ---- ----- 

 

 

No Ensino Secundário, nos Cursos Científico-Humanísticos e no que ao décimo ano diz respeito, 

conclui-se que os resultados escolares no final do terceiro período foram muito positivos e que 

nenhuma disciplina apresenta uma taxa de sucesso inferior a noventa por cento. 

Destacam-se as de Espanhol, Desenho e Ed. Moral e Religiosa como aquelas que, ao longo de 

todo o ano letivo, obtiveram uma taxa completa de sucesso. 

Em relação ao décimo primeiro, as diferenças não são significativas, já que a única disciplina que 

não apresenta uma percentagem de sucesso superior a noventa por cento é a de História da 

Cultura e das Artes. Há um conjunto considerável de disciplinas que, no final do terceiro período, 

obteve mais de noventa e sete por cento de classificações superiores a dez valores, sendo que 

História A, Educação Física e Ed. Moral e Religiosa obtiveram cem por cento 
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Balanço da avaliação – taxas de sucesso por ano e disciplina 

ENSINO SECUNDÁRIO: 12º ANO Cursos Científico-Humanísticos 
 

 
Disciplinas 

 

 
12ºano  

1ºP (%) 2ºP(%) 3ºP(%) 

Português 95,44 96,01 99,43 

Inglês 100 100 100 

Espanhol 100 100 100 

Matemática A 86,90 93,01 100 

Física  100 100 100 

Biologia  100 100 100 

Geografia C 96,00 97,33 98,67 

História A 92,59 100 100 

Educação Física 99,43 100 100 

Sociologia 92,77 97,59 100 

Economia C 100 100 100 

Desenho 100 100 100 

Oficina de Artes 100 100 100 

Oficina Multimédia B 100 100 100 

Psicologia B 99,09 98,18 100 

Aplicações de Informática B 100 100 100 

EMRC 100 100 100 

 

 

No décimo segundo ano dos Cursos Científico-Humanísticos, os resultados foram extremamente 

positivos, pois todas as disciplinas obtiveram uma taxa de sucesso total e as únicas duas que não 

a obtiveram – Português e Geografia C – apresentam uma taxa acima dos noventa e oito por 

cento. 
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Ensino Secundário Cursos Profissionais 
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Comercial 2017/2020

 

 

 

 

 

Design gráfico:2017/2020 
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Verificou-se uma considerável quantidade de alunos que não chegou ao último ano: uns porque 

anularam a matrícula quando fizeram 18 anos; alguns não anulam a matrícula e isso pode 

verificar-se nos quadros apresentados no documento-base EQAVET, outros porque foram 

transferidos para outras escolas, devido a mudança de residência ou procura de outro curso que 

vai mais ao encontro aos seus gostos e capacidades; outros que mudaram de curso; outros que 

ficaram retidos no 1.º ou 2.º ano e outros que foram para o estrangeiro. 

O curso de Design Gráfico revelou-se como sendo o que obteve 100% de conclusão no tempo 

previsto e o que teve menos anulações de matrícula. 

De todos os cursos, o que teve menor taxa de conclusão foi o de Gestão e Programação de 

Sistemas Informáticos, mesmo assim com uma taxa não inferior a 75%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

IDENTIFICAÇÃO PRECOCE DE DIFICULDADES/ ÁREAS DE INTERVENÇÃO 

 
Perante os dados da avaliação diagnóstica e formativa, os Conselhos de Turma (CT) 

procederam à análise de todos os casos que exigiam a implementação de medidas universais 

de suporte à aprendizagem. Em todas as reuniões de conselho de turma de avaliação foram 

adotados os mesmos procedimentos, seguindo as orientações procedentes do conselho 

Pedagógico via Conselho de Diretores de Turma. As atas das reuniões evidenciam a necessária 

concertação de procedimentos e a definição de estratégias com vista à promoção do sucesso 

dos alunos. Todos os planos realizados foram avaliados e reformulados no primeiro e segundo 

períodos. 

Todas as outras situações, no âmbito da aplicação do disposto no decreto-lei nº 54 /2018 de 6 

de julho, são também analisadas em Conselho de Turma e os respetivos planos de atuação são 

assumidos nos Conselhos de Turma em articulação com o Departamento da Educação Especial. 

 A Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) é crucial na coordenação de 

todo o processo. O trabalho é evidenciado nas estatísticas e memorandos de reunião. 

 

Estratégia Educativa 

As medidas propostas em Conselho de Turma foram analisadas, na grande maioria dos casos, 

mediante os recursos disponíveis (salvaguardando o facto de que entramos em ensino à 

distância); 

Mobilizaram-se recursos para apoio a Matemática a uma turma do 7ºano; a Físico-Química a 

três turmas do 8º e desenvolveu-se uma oficina e escrita numa turma do 11º. Ocorreram 

tutorias a vários alunos e o apoio tutorial específico foi prestado a 11 alunos desde o 7º ao 10º 

ano. 
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Monitorização da Indisciplina 
 

 “Construir uma Escola de qualidade, capaz de garantir a todos o direito à educação e a uma 

justa e efetiva igualdade de oportunidades no acesso e sucesso escolares, implica 

necessariamente a assunção de direitos de cidadania e de um conjunto de deveres inerentes à 

vida na comunidade escolar.” 

A violação pelo aluno de algum dos deveres previstos na lei ou dos determinados pelo 

regulamento do agrupamento, em termos que se revelem perturbadores do funcionamento das 

atividades do agrupamento ou das relações no âmbito da comunidade educativa, constitui 

infração, passível da aplicação de medida disciplinar corretiva ou sancionatória. 

A advertência é uma medida disciplinar prevista na lei e que, quando aplicada, exige daquele 

que a aplica a comunicação explícita, ainda que oral, desse facto ao aluno e ao diretor de turma. 

Ou seja, o aluno deve percecionar explicitamente a advertência como uma medida disciplinar. 

É usada a plataforma eletrónica do Agrupamento, em local adequado, para o registo e 

comunicação dessa medida.  

 A ordem de saída da sala de aula e demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar é 

aplicável ao aluno que aí se comporte de modo que impeça o prosseguimento do processo de 

ensino e aprendizagem dos restantes alunos:  

a) Compete ao professor determinar quais as atividades que o aluno deve desenvolver no 

decurso desse período de tempo e verificar o cumprimento das atividades e tarefas 

determinadas;  

b) Implica a permanência do aluno na Escola; 

c) O professor ou responsável deve providenciar, na medida do possível e sempre sem prejuízo 

da aula /atividade em curso, que o aluno seja encaminhado, por um funcionário, para onde o 

professor indicar durante o tempo restante da aula ou atividade; 

 d) Implica a participação, por escrito, desse facto na plataforma eletrónica do Agrupamento, 

em local adequado. 

 

Número de participações registadas na plataforma eletrónica do Agrupamento 

 

Básico 1º 2º 3º 4º Total 5º 6º Total 

2020/2021 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Básico e Secundário 7º 8º 9º Total 10º 11º 12º Total 

2020/2021 2 2 15 19 3 0 0 22 

 

Secundário profissional 
10º 11º 12º 

22 (a maioria na turma P) 6 2 
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Num ano em que ocorreu um confinamento e mesmo no ensino à distância, o número de 

participações disciplinares foi residual. Mesmo no E@D, os alunos cumpriram globalmente as 

regras do plano estabelecido 

 

Participação dos Encarregados de Educação na vida escolar dos seus educandos 

Percentagem de presença dos Encarregados de educação nas reuniões 1º Período 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

100% 100% 100% 100%  92% 88% 

 

Percentagem de presença dos Encarregados de educação nas reuniões 1º Período 

7º 8º 9º 10º 11º 12º 

80% 75% 65% 74.1% 67.1% 66.05% 

 

Percentagem de presença dos Encarregados de educação nas reuniões do 1º período 
Secundário profissional 

10º 11º 12º 

39.42% 45.7% 49.2% 

 

Percentagem de presença dos Encarregados de educação nas reuniões do 2º período 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

100% 100% 100% 100%  92% 88% 

 

Percentagem de presença dos Encarregados de educação nas reuniões do 2º período 

7º 8º 9º 10º 11º 12º 

80% 75% 65% 74.1% 67.1% 66.05% 

 

Percentagem de presença dos Encarregados de educação nas reuniões do 2º período 
Secundário profissional 

10º 11º 12º 

39.42% 45.7% 49.2% 

 

Percentagem de presença dos Encarregados de educação nas reuniões do 3º período 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

100% 100% 100% 100%  92% 88% 

 

Percentagem de presença dos Encarregados de educação nas reuniões do 3º período 

7º 8º 9º 10º 11º 12º 

80% 75% 65% 74.1% 67.1% 66.05% 

 

Percentagem de presença dos Encarregados de educação nas reuniões do 3º período 
Secundário profissional 

10º 11º 12º 

39.42% 45.7% 49.2% 
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Verificou-se elevada participação dos pais e Encarregados de Educação nos primeiros anos da 

escolaridade obrigatória. 

Revelou-se, no entanto, necessário elevar a percentagem da presença de pais e Encarregados 

de Educação nas reuniões de final de período com vista a melhorar a sua participação na vida 

escolar dos educandos, principalmente na modalidade de ensino secundário profissional. 
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CONCLUSÃO 
 

a)- AUTOAVALIAÇÃO 

Desenvolvimento 

As práticas de autoavaliação implementadas no Agrupamento têm uma sequencialidade 

temporal alargada e têm vindo a ser desenvolvidas “degrau a degrau", tentando-se torná-la 

sistemática e sequencial entre os diferentes ciclos avaliativos. 

São realizados vários processos de autoavaliação com abrangências distintas (avaliação dos 

alunos, avaliação da biblioteca, SPO, …). As práticas avaliativas têm-se mostrado interiorizadas, 

mas é ainda necessário adequá-las à realidade do Agrupamento; os mecanismos de articulação 

entre os diferentes processos de autoavaliação revelam-se pouco estruturados e carecem de ser 

melhorados. 

Os resultados dos vários processos de autoavaliação são divulgados à comunidade educativa 

através dos órgãos do Agrupamento, sendo objeto de reflexão nas diferentes estruturas de 

gestão pedagógica.  

Consistência e impacto 

Os procedimentos de recolha de dados mostram-se abrangentes, tendo em consideração a 

diversidade de processos avaliativos existentes, procurando-se melhorar o rigor na sua análise. 

O processo interiorizado de autoavaliação ocasiona reflexões em Departamento, Grupo 

Disciplinar e Conselho pedagógico e provoca a definição de estratégias de melhoria com 

incidências variadas, designadamente, na melhoria organizacional do Agrupamento (p. ex., na 

atribuição de recursos humanos para a melhoria da educação inclusiva), na melhoria do 

processo de ensino e de aprendizagem (p. ex., na reafectação de apoios, nomeadamente 

tutorias; desenvolvimento de Projetos) e na melhoria do desenvolvimento curricular (p. ex., 

tempos semanais para articulação docente; semestralização da avaliação do 1.º ao 12.º ano para 

2021-2022). 

 

b)- LIDERANÇA E GESTÃO 

O Agrupamento expressa, através dos seus documentos orientadores (alguns em revisão a esta 

data), uma visão estratégica em que pretende ver o seu reconhecimento por contribuir para 

uma educação pública de qualidade, ancorada na diversidade e inclusão, com impacto direto 

positivo no desenvolvimento comunitário, que é assumida pelos vários atores locais na 

implementação de um conjunto diversificado de atividades que dão corpo aos domínios que 

constam no projeto educativo: qualidade do serviço educativo e das aprendizagens; cultura do 

Agrupamento e lideranças pedagógicas; organização, gestão e formação; parcerias e relação 

com a comunidade. 

Os documentos estruturantes do Agrupamento mostram coerência entre si. As ações constantes 

no plano anual de atividades respondem aos objetivos do projeto educativo e identificam 

competências a atingir pelas crianças e pelos alunos.  
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c)- LIDERANÇA 

Existe uma crescente articulação das diferentes lideranças que potencia a motivação dos atores 

para o seu bom desempenho, implicação e desenvolvimento pessoal e profissional, sendo 

exemplo a adesão a um elevado número de projetos pedagógicos implementados no 

Agrupamento, em distintas áreas, como a ecologia, as tecnologias de informação e 

comunicação, a interculturalidade e as artes, e a cidadania, mobilizando metodologias 

pedagógicas ajustadas ao desenvolvimento das competências previstas no Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória. 

O Agrupamento tem continuado a estabelecer parcerias e protocolos, nomeadamente com o 

tecido empresarial local e com a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, com o Centro 

Hospitalar, com o ACES e outros, com relevo para a formação e o desenvolvimento pessoal e 

profissional e melhoria das aprendizagens. 

 

d)- GESTÃO 

O Agrupamento sintetizou um plano de formação para docentes e não docentes que responde 

às necessidades de formação identificadas no âmbito do Projeto Piloto de desmaterialização dos 

Manuais Escolares em colaboração com o centro de formação local, CFAE Terras de Santa Maria 

e com a DGE. 

A distribuição do serviço docente respeita critérios pedagógicos entre os quais há a destacar a 

continuidade e experiência, respondendo às necessidades dos alunos. A afetação dos recursos 

humanos, no que se refere aos assistentes técnicos e operacionais, tem em consideração o perfil 

dos trabalhadores e a sua adequação às tarefas associadas ao setor onde desenvolvem o seu 

trabalho, num processo articulado entre os responsáveis diretos e a diretora. 

Os recursos materiais são geridos de forma a potenciar a diversificação de estratégias de 

formação e estão disponíveis para todos os alunos e crianças, por exemplo, as bibliotecas 

escolares como suporte ao desenvolvimento curricular e à promoção das literacias. 

 

Prestação do serviço educativo 

 

e)- DESENVOLVIMENTO PESSOAL E BEM-ESTAR DAS CRIANÇAS E DOS ALUNOS 

O Agrupamento é promotor de projetos e atividades diversas que potenciam o crescimento 

autónomo, integral e harmonioso das crianças e dos alunos. 

As medidas de prevenção e proteção de comportamentos de risco estão suportadas por um 

trabalho relativamente articulado do Agrupamento (serviços de psicologia e orientação, 

gabinete de promoção do sucesso escolar e diretores de turma) com os seus parceiros locais, 

designadamente a comissão de proteção de crianças e jovens e a equipa de saúde. 

Os serviços de psicologia e orientação realizam um acompanhamento efetivo dos alunos em 

relação à orientação escolar e profissional, em articulação com os diretores de turma, 

proporcionando-lhes os meios necessários à sua tomada de decisão. 
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f)- OFERTA EDUCATIVA E GESTÃO CURRICULAR 

A oferta educativa é muito diversificada e procura responder aos anseios dos alunos e das 

famílias. Os cursos profissionais procuram adequar-se às necessidades do tecido empresarial da 

região e a oferta é discutida em conselho geral, e procura ir ao encontro dos interesses dos 

alunos. A aposta na constituição de meias turmas alargou o espaço da oferta formativa nesta 

modalidade de ensino. 

 

g)- ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO 

As atividades experimentais estão generalizadas desde a educação pré-escolar até ao ensino 

secundário. 

A promoção da equidade e da inclusão de todos os alunos traduz-se na implementação de 

medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão diversificadas, maioritariamente em contexto 

de sala de aula, mas também através do Centro de Recursos TIC de Santa Maria da Feira. A 

Equipa do CRTIC tenta dar resposta a todos os pedidos de avaliação, reavaliação e monitorização 

da implementação do plano de tecnologias de apoio, junto da população escolar do Ensino Pré-

escolar ao Ensino Secundário de todos os estabelecimentos de ensino da sua área de 

abrangência.  
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ÁREAS DE MELHORIA 
 

1 - Aprofundar os mecanismos de articulação entre os diferentes processos de autoavaliação, 

de forma a construir um modelo mais integrador da avaliação do Agrupamento. 

2 - Melhorar os processos de divulgação da informação e comunicação, de forma a satisfazer 

todos os intervenientes e utentes. 

3 - Estabelecer medidas que permitam aumentar a eficácia da ação educativa e a melhoria 

sustentada dos resultados escolares, designadamente nos Cursos Profissionais. 

 

Fontes: 

 Relatórios das diferentes estruturas; 

 Programa Inovar; 

 Atas dos diferentes órgãos; 

 Entrevistas; 

 PAA; 

 Plataforma edulink; 

 PCA. 

 Relatório do operador (EQAVET). 

 

EAI ,AESMF, novembro, 2021 

 

  

 

 

 


