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I - Introdução 

A avaliação do projeto educativo consiste na recolha e compilação sistemática de dados acerca 

dos resultados e das atividades que decorrem da implementação do projeto de modo a permitir 

estabelecer conclusões sobre o grau de concretização, dos objetivos para melhorar a eficácia do 

projeto e fornecer indicadores para futuras reformulações 

“A avaliação para merecer esse nome, tem de ter um certo grau de 

objetividade, ser aceite como válida. Tem de possuir característica que a 

credibilizem nos processos que utiliza.” Freitas, Cândido (1997:6) 

Qualquer Projeto envolve uma visão antecipadora dos resultados a obter. Neste sentido, a 

avaliação é responsabilidade de cada escola, de forma a verificar o seu desempenho, sendo uma 

exigência da própria comunidade. 

“...quer como condição de um funcionamento eficaz e de uma prestação de 

serviço de qualidade da organização escolar, quer como forma de 

responsabilização social em matéria de educação que os utilizadores, os 

clientes, os contribuintes, a sociedade em geral, começam a exigir mais de 

cada estabelecimento de ensino...”Costa(2003a:40) 

Tendo em conta o estipulado no ponto 8 do Projeto Educativo (Avaliação do Projeto Educativo), 

a Equipa de Avaliação do Projeto Educativo elaborou o seguinte relatório referente ao ano letivo 

2018/2019, onde procedeu à identificação do grau de concretização dos objetivos e do 

cumprimento das metas fixadas no Projeto Educativo do Agrupamento. 

 

II – Metodologia  

A informação de suporte a este relatório tem por base o relatório de avaliação interna, ENES 

2019, MISI e relatório de avaliação do PAA. Depois de compilada foi analisada e estruturada 

segundo o ponto de partida ou valor de referência e o valor final esperado para o Projeto 

Educativoi. Como forma de contextualizar o desempenho do Agrupamento nos diferentes 

indicadores foi estabelecido um novo item, valor atingido. 
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III - Meta 1 - Melhorar o sucesso educativo 

Indicador - Taxa de sucesso do Agrupamento  

Pretende com este indicador obter uma taxa de sucesso global no Agrupamento superior a 90%. 

Com base o gráfico 1, e tendo por referência a taxa de sucesso do Agrupamento, pode-se aferir 

que o valor atingido este ano letivo (2018/2019) 96,8% é superior ao valor final esperado.  

 

Gráfico 1 - Taxa de sucesso do Agrupamento 

Em conclusão o indicador taxa de sucesso do Agrupamento está a ser atingido. 

 

Indicador - Taxa de conclusão do ensino secundário regular 

Pretende com este indicador obter uma taxa de conclusão do ensino secundário regular na 

ordem dos 80%. 

A taxa de conclusão do ensino secundário regular regista os seguintes dados: valor de referência 

79,5%; valor final esperado > que 80%; valor atingido 82,8%. Pode-se constatar que a média 

global atingida foi superior ao valor de referência, o que significa um ajustamento bastante 

favorável ao valor esperado.  

 

Gráfico 2 - Taxa de conclusão do ensino secundário regular 

Em conclusão o indicador taxa de conclusão do ensino secundário regular está a ser atingida. 

Indicador - Taxa de conclusão do ensino profissional 

Pretende com este indicador obter uma taxa de conclusão do ensino secundário profissional na 

ordem dos 35%. 

A taxa de conclusão do ensino profissional regista os seguintes dados: valor de referência 30,5%; 

valor final esperado > que 35%; valor atingido 70,2%. Pode-se constatar que a média global 
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atingida foi superior ao valor de referência, o que significa o cumprimento do valor esperado e o 

cumprimento da meta.  

 

Gráfico 3 - Taxa de conclusão do ensino secundário profissional 

Em conclusão o indicador taxa de conclusão do ensino secundário profissional está a ser atingida. 

 

Indicador - Taxa de desistência/saída precoce no ensino regular e no ensino profissional  

Pretende com este indicador obter uma taxa de desistência/abandono escolar residual no ensino 

regular e inferior a 40% no ensino profissional. 

A taxa de abandono/saída precoce no ensino regular registou o valor de 6%, no entanto ainda é 

considerável no ensino profissional, na ordem dos 15,3%, que corresponde a um total de 9 

alunos. 

 

Indicador - Qualidade do sucesso 

Pretende-se com este indicador obter mais de 90% à quase totalidade das disciplinas e subir 5 

pontos percentuais nas disciplinas de Matemática e Físico-química. 

 

Gráfico 4 - Taxa de sucesso por disciplina 
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Da análise do gráfico 4 pode constatar que a taxa de sucesso foi igual ou superior a 90% a todas 

as disciplinas, à exceção das disciplinas de Matemática e Economia. No primeiro ciclo a taxa de 

sucesso a Português, Matemática e Estudo do Meio foram superiores a 90%.  

Pelo segundo ano consecutivo as disciplinas de Matemática e Físico-química registaram uma 

subida nas taxas de sucesso. Na disciplina de Matemática assistiu-se a um aumento de 7,2% em 

2017/2018 e  6,1% em 2018/2019 e na disciplina de Físico-Química  assinala-se um aumento de 

7,5% em 2017/2018 e 0,2% em 2018/2019. Aumentos superiores à meta definida que era de 5%. 

Na globalidade foi superado o valor final esperado. Conclui-se que o objetivo foi plenamente 

alcançado. 

 

Indicador - Resultados dos exames/provas nacionais  

Pretende com este indicador obter uma média do Agrupamento superior à média nacional em 

pelo menos cinco disciplinas e aumentar 0,5% às restantes. 

 

 

Gráfico 5 – Resultado dos exames finais nacionais do ensino secundário 

 

As disciplinas de Biologia-Geologia, Físico-Química, Geografia A e Matemática A apresentam uma 

média do Agrupamento inferior à média nacional. As disciplinas de MACS, História, Português e 

Filosofia apresentam uma média de Agrupamento igual ou superior à média nacional. No 

Agrupamento realizaram ainda exame à disciplina de Inglês, como prova de acesso ao ensino 

superior, 5 alunos cuja média de Agrupamento foi de 14,4, superior à média nacional (13,5). 

Conclui-se portanto que o valor final esperado, relativo aos resultados dos exames do 

Agrupamento serem superior à média nacional em cinco das disciplinas sujeitas a exame 

nacional e aumentar em 0,5 às restantes não foi atingido, à exceção da disciplina de Português, 
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História A e MACS, com uma média superior à média nacional e ainda Físico-Química cuja média 

do Agrupamento face ao ano letivo anterior aumentou 0,7 valores. 

 

Gráfico 6 – Resultado das provas nacionais do ensino básico – 9º ano  

(Dados recolhidos do relatório de avaliação interna de outubro de 2019) 

As disciplinas de Português e Matemática apresentam uma média do Agrupamento em linha com a média 

nacional. Neste sentido e para este nível de ensino a meta foi atingida. 

Indicador - Taxa de retenção do Agrupamento por ciclos de ensino  

Pretende com este indicador obter taxas de retenção do Agrupamento por ciclos e anos 

terminais, de acordo com os seguintes valores: 1º Ciclo 4,4%; 2º Ciclo, 0%; 3º Ciclo 5%; 

Secundário 12%; 9º Ano, 11% e 12º Ano 19%. 

Primeiro Ciclo 

No 1º Ciclo do Ensino Básico, dos 191 alunos avaliados, 186 obtiveram sucesso, que corresponde 

a 97,9% de sucesso. Da análise do gráfico 1, o valor de referência/valor final esperado da taxa de 

retenção de 4,4%, para este ciclo de escolaridade, tendo sido atingida uma taxa de retenção de 

2,1%.  
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Gráfico 7 - Taxa de retenção do 1º Ciclo 

Pode-se concluir que ao nível do 1º Ciclo que o Taxa de retenção se encontra abaixo do valor 

final esperado, satisfazendo a meta definida. 

 

Segundo Ciclo 

No que concerne ao segundo ciclo, e pelo segundo ano consecutivo o sucesso é total, 100%. O 

valor de referência foi novamente atingido neste ano letivo. 

 

Terceiro Ciclo 

No 3º Ciclo do Ensino Básico, dos 52 alunos avaliados no 7º ano, a totalidade transitou de ano. 

Dos 61 alunos avaliados no 8º ano, 60 alunos transitaram e apenas 1 aluno não transitou. 

Relativamente ao 9º ano dos 75 alunos avaliados, 70 transitaram e 4 alunos não transitaram. No 

geral corresponde a 97,6% de sucesso.  

Da análise do gráfico 8, o valor da taxa de retenção de referência é de 6,5% e o valor final 

esperado é de 5%, tendo sido atingida uma taxa de retenção de apenas 2,3%.  

 

Gráfico 8 - Taxa de retenção do 3º Ciclo 

Pode-se concluir que ao nível do 3º Ciclo que o taxa de retenção se encontra abaixo do valor final 

esperado, satisfazendo a meta definida. 

 

Gráfico 9 - Taxa de retenção do 9º Ano 

Quando a análise incide diretamente sobre o 9º ano, gráfico 9, o valor de referência da taxa de 

retenção é de 11,9% e o valor final esperado é de 11%, para este ano de escolaridade, tendo sido 

atingida uma taxa de retenção de apenas 5,4%. 

0,00%

5,00%

10,00%

Valor de referência Valor atingido Valor final esperado

Taxa de retenção do Agrupamento por 
ciclos de ensino 

3º Ciclo 

0,00%

10,00%

Valor de referência Valor atingido Valor final esperado

Taxa de retenção do Agrupamento por 
ciclos de ensino 

3º Ciclo 



RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 
ANO LETIVO 2018/2019 Página 9 
 

Pode-se concluir que ao nível do 9º ano que a Taxa de retenção se encontra abaixo do valor final 

esperado, satisfazendo a meta definida. 

 

Ensino Secundário 

No ensino secundário a taxa de sucesso é de 92,6% e a taxa de retenção é de 7,4%. Da análise do 

gráfico 10, o valor de referência da taxa de retenção para o Ensino Secundário é de 13,9% e o 

valor final esperado é de 12%.  

 

Gráfico 10 - Taxa de retenção do Ensino Secundário 

Para este ciclo de escolaridade, a taxa de retenção é de 7,4%, pode-se concluir que ao nível do 

Ensino Secundário, a taxa de retenção se encontra abaixo do valor final esperado. 

Quando a análise incide diretamente sobre o 12º ano, gráfico 11, o valor de referência da taxa de 

retenção é de 20,5% e o valor final esperado é de 19%, tendo sido atingida uma taxa de retenção 

de 17,2%.  

 

Gráfico 11 - Taxa de retenção do 12 Ano 

Para este ano de escolaridade, a taxa de retenção é de 17,2%, pode-se concluir que ao nível do 

12º Ano, a taxa de retenção já se encontra abaixo do valor final esperado. 
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terminais. 
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Indicador - Taxa de sucesso dos alunos que frequentam os apoios educativos  

Com este indicador pretende-se aumentar em 10% o número de alunos que frequentam os 

apoios (APA) facultativos (7º, 8º e 10º anos) e obtiveram positiva à disciplina. Os dados aqui 

apresentados e mencionados foram obtidos no relatório final do Plano de Ação Estratégica – 

2018/2019 e no relatório de monitorização dos Apoios educativos – 3º período 2017/2018, 

respetivamente. 

 

Gráfico 12 – Apoio Pedagógico – Inglês 7º Ano 

Comparando estes resultados com os obtidos em período homólogo do ano letivo anterior 

(relatório de Apoios Educativos 2017/2018) temos uma frequência de 100% dos alunos 

propostos e 66,7% obtiveram sucesso à disciplina de Inglês contra os 32% obtidos no ano letivo 

anterior.  

 

 

Gráfico 13 – Apoio Pedagógico – Português 8º Ano 

9 9 7 6 

66,7 

0

10

20

30

40

50

60

70

Nº de alunos
propostos

Nº Alunos que
frequentaram

Nº de Alunos
com avaliação

positiva no
Apoio

Nº de Alunos
com nível

positivo na
disciplina

% de Sucesso
na Disciplina

Apoio Pedagógico Acrescido (APA) - Inglês 7º Ano 

18 18 

0 

17 

1 

94,4 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

APA - Português - 8º Ano 



RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 
ANO LETIVO 2018/2019 Página 11 
 

 

No 8º ano o sucesso dos alunos a frequentar o Apoio à disciplina de Português foi de 94,4% 

contra75% em 2017/2018. 

A partir dos dados pode constatar-se que os resultados esperados foram superados, tanto no 

que se refere à frequência como no que se refere ao sucesso nas referidas disciplinas. 

Meta 2 - Melhorar o comportamento dos alunos 

Indicador - Percentagem de alunos com ocorrências disciplinares registadas 

Pretende com este indicador diminuir a percentagem de alunos com ocorrências disciplinares 

registadas de 18,7% para 15%. 

 

Gráfico 14 – Evolução do comportamento e disciplina 

 

ano 
letivo 

total de 
alunos 

ordem de 
saída 

% medidas 
corretivas 

% medidas 
sancionatórias 

% comportamentos 
irregulares 

% 

14-15 573 195 34,0 17 3,0 14 2,4 209 36,5 

15-16 596 218 36,6 11 1,8 10 1,7 202 33,9 

16-17 556 79 14,2 10 1,8 15 2,7 393 70,7 

17-18 502 89 17,7 1 0,2   252 50,2 

18-19 490 87 17,8 4 0,8   184 37,6 
Quadro1 – Número de ocorrências disciplinares 

Podemos constatar a partir do gráfico e do quadro que o número de alunos com 

comportamentos irregulares é elevado, mas registou uma descida face ao ano letivo anterior. No 

que concerne à medida disciplinar de ordem de saída da sala de aula o número de ocorrências 

diminuiu ligeiramente. Por sua vez a aplicação de medidas corretivas aumentou. No geral 

verificou-se uma diminuição no número de ocorrência (saída da sala de aula), atualmente na 

ordem do 17,8%. Apesar da redução do número de ocorrências, ainda não foi atingido o valor de 

referência estabelecido (15%).   
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Indicador - Reduzir o número de turmas cujo comportamento foi considerado pouco satisfatório 

ou não satisfatório 

Pretende-se, no final da vigência do Projeto Educativo, uma redução de 5% no número de turmas 

assinaladas, tendo por referência as 7 turmas em 2016/2017.  

A partir dos dados obtidos no relatório de avaliação interna do ano letivo 2018/2019, o número 

de turmas com comportamento considerado pouco satisfatório foi 6. O valor esperado foi 

superado. 

Indicador - Contactos dos pais e Encarregados de Educação com a Escola e participação nos 

órgãos do agrupamento. 

Assiste-se a uma melhoria quanto ao nível da presença e participação dos pais e Encarregados de 

Educação no quotidiano da escola, ao nível do 1º ciclo, conforme se constata no quadro que se 

segue. 

Mapa da participação do Pais e Encarregados de Educação 

Atividades/Temas/Ações desenvolvidas 
Períodos 

1º 2º 3º 

Procedimentos disciplinares 0 0 0 

Comportamento 55 26 35 

Aplicação de medidas disciplinares corretivas 0 0 0 

Aplicação de medidas disciplinares sancionatórias 0 0 0 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 0 0 3 

Aproveitamento 146 133 155 

Planos de apoio 10 31 21 

Auxílios económicos 0 0 25 

Necessidades Educativas Especiais 6 10 25 

Procedimentos administrativos 2 0 29 

Atividades do PAA 109 93 123 

Outras 9 21 14 
Quadro 2 – Envolvimento dos Encarregados de Educação nas atividades 

A maioria dos Encarregados de Educação comparece na escola para reuniões gerais de pais e 

encarregados de educação promovidas pelos diretores de turma ou através contactos individuais 

entre pais e diretores de turma para tratar de temas como o aproveitamento e comportamento 

dos seus educandos, para participar e dinamizar atividades em que estão diretamente envolvidos 

no PAA, para tomarem conhecimento e darem autorização sobre as medidas a implementar pela 

escola para promover o sucesso e a integração do aluno. 
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Gráfico 15 – Contatos dos Encarregados de educação com o Diretor de Turma 

À medida que o nível de escolarização aumenta a participação e a presença dos pais e 

encarregados de educação diminui.  

No que concerne à participação dos Encarregados de Educação nos diferentes órgãos do 

Agrupamento tem sido mais efetiva.  

 

Gráfico 16 – Participação do Encarregados de educação no Conselho Geral 

 

Indicador – Taxa de participação dos alunos nos órgãos do agrupamento (cons. Turma) 

Pretende-se que a taxa de participação dos alunos nos conselhos de Turma atinja os 90%, no 

final da vigência do Projeto Educativo. 
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Gráfico 17 – Presença de Alunos nos conselhos de Turma (Adaptado do relatório de avaliação interna 2018/2019) 

 

Tendo como referência o gráfico 17 pode concluir-se que a presença dos alunos nas reuniões dos 

conselhos de turma, no ano letivo em análise, apresenta uma tendência de melhoria 

aproximando-se já do valor esperado.  

Indicador – Número de assembleias de delegados 

Pretende-se que sejam feitas 5 assembleias de delegados.  

De acordo com informação disponibilizada pela Diretora foram realizadas 2 assembleias de 

delegados, estando aquém do valor de referência e do valor esperado para o final da vigência do 

Projeto Educativo. 
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Psicólogo com meio horário. Talvez este facto justifique a diferença de números.  

Indicador – Número de atividades propostas pelos alunos no PAA 

Pretende-se, com este indicador, um número igual ou superior a 3 atividades propostas pelos 

alunos no PAA. 

Os alunos individualmente ou através dos seus representantes colaboram em todas as atividades 

dinamizadas para a comunidade educativa. A associação de estudantes dinamizou “Baile do Dia 

2º ciclo 3º ciclo
Ensino

secundário
Total

Nº de Turmas 6 10 10 26

Nº de Alunos 12 18 10 40
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dos Namorados”, um torneio de voleibol no último dia de aulas do segundo período e a Festa de 

Finalista. No entanto, estas atividades não se encontram formalizadas no PAA.  

 Indicador – Número de atividades destinadas aos pais e EE 

 Pretende neste indicador que o número de atividades destinadas aos pais ou encarregados de 

educação seja igual ou superior a 6. 

Neste ano letivo foram realizadas 10 que estão inscritas no PAA (PAA de 2018/2019) (“Mesas de 

natal”, “Festa de Natal”, “Momentos”, “Cortejo de Carnaval”, “Dia do Pai”, “Dia da Mãe”, 

“Sarau/Tertúlia”, “Agrupamento em Família”, “Horta Pedagógica” e “e-book”. 

Indicador – Aplicação de inquéritos de satisfação à comunidade Educativa – Docentes, discentes, 

assistentes operacionais e administrativos e encarregados de educação. 

Foram realizados aos docentes, discentes, assistentes operacionais e administrativos e 

encarregados de educação inquéritos para aferir o grau de satisfação sobre o funcionamento do 

Agrupamento, sobre as condições físicas da escola, ordenar os fatores associados ao 

aproveitamento escolar - sucesso/insucesso, ordenar os fatores associados ao comportamento – 

disciplina/indisciplina, caraterizar os canais de comunicação entre todos os envolvidos no 

processo de ensino aprendizagem e a relação entre os diferentes agentes envolvidos (Direção, 

docentes, discentes, encarregados de educação e parceiros). 

Meta 3 - Envolver a comunidade educativa na vida do Agrupamento 

Indicador - Número de atividades promovidas pelo Agrupamento e divulgadas à comunidade  

As atividades desenvolvidas no Plano Anual de Atividades (PAA) foram explicitamente divulgadas 

e difundidas à Comunidade escolar através de diferentes meios, com destaque para o site do 

Agrupamento. 
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Órgão de
Gestão

JI 1º Ciclo
Grupos

disciplinare
s

Educação
inclusiva

Desporto
Escolar

PESES
Conselhos
de turmas

CPCJ

1º P 2 4 4 11 2 7 4 10 0

1º P 2 4 4 9 2 7 4 8 0

2º P 5 4 7 17 2 7 8 17 0

2º P 3 4 6 14 2 7 6 15 0

3º P 5 6 10 15 4 12 4 19 1

3º P 1 5 8 12 2 11 3 17 1

1º P 1º P 2º P 2º P 3º P 3º P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18 – Número de atividades e entidades promotoras 

O agrupamento realizou atividades muito diversificadas, por forma a promover diferentes 

experiências de aprendizagem dando resposta as metas definidas no Projeto educativo do 

Agrupamento em combinação com os princípios que orientam o perfil do aluno à saída da 

escolaridade obrigatória. 

Indicador - Número de participações das entidades da comunidade educativa nas atividades 

realizadas pelo Agrupamento 

Com este indicador pretende-se que seja realizada pelo menos 1 atividade por ano que conte 

com a participação das entidades da comunidade educativa, com impacto, nas atividades 

realizadas pelo Agrupamento. 

Neste contexto e feito o levantamento das atividades promovidas pelo Agrupamento (PAA de 

2018/2019) onde as entidades pertencentes a esta comunidade educativa registaram-se 17 

atividades (“Dia do Diploma”, “Simulacro de emergência”, “Eucaristia Pascal”, “À descoberta das 

profissões”, “Festa da música”, “Atividades de Natal”, “Cortejo de Carnaval”, “Dia da Criança”, 

“Agrupamento em Família”, “Dia da Internet Segura”, “Ação de formação sobre suporte básico 

de vida”, “Programa PASSE”, “Projeto SOBE”, Ação de sensibilização sobre “Prevenção 

rodoviária” e Projeto “Urso Tolas”).  

Indicador - Número de atividades promovidas pelas entidades parceiras em que o agrupamento 

participa  

No PAA constam atividades propostas pelos diferentes órgãos do agrupamento e pelos parceiros 

e outras entidades regionais e nacionais que implicaram a participação dos pais e encarregados 

de educação. 
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1ºP 2ºP 3º P Total

Nº atividades previstas 44 64 75 183

Nº atividades realizadas 40 55 59 154

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19 – Número de atividades previstas e realizadas 

 

O conjunto das atividades realizadas em novos contextos e promotoras de novas experiências de 

aprendizagem, resultam de uma efetiva parceria com a Câmara Municipal, Guarda Nacional 

Republicana, Centro de Formação de Basto, Centro de Saúde, Parque Natural do Alvão, 

Associação de Pais e Encarregados de Educação. 

 

Indicador - Número de sessões direcionadas a pais e EE promovidas pela Direção 

Pretende-se que sejam realizadas 3 sessões (1 por trimestre).  

De acordo com as convocatórias arquivadas foram realizadas 3 sessões para Encarregados de 

Educação, 1 no início do ano letivo e 2 no terceiro período. 
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Conclusões 

A avaliação intermédia da execução do Projeto Educativo incide sobre indicadores de relevância 

ao nível dos resultados escolares, das atitudes comportamentais e do desenvolvimento de 

atividades articuladas com a comunidade educativa. 

No que concerne à meta 1, verifica-se ainda algum desfasamento entre a média dos resultados 

dos exames nacionais do Agrupamento e a média nacional. 

Relativamente à meta 2, os dados apontam para a diminuição do número de ocorrências 

disciplinares e uma maior celeridade na aplicação de medidas corretivas. 

Quanto à meta 3, a diversidade de atividades e de entidades promotoras revelam melhorias na 

articulação entre as dinâmicas do Agrupamento e a comunidade educativa. 
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